
Lekker in Bladel naar de sauna!

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

Privé!

Boeiende lezing over ontginning
van woeste gronden

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

Markt 5a

5531 BA, Bladel

telefoon: 

0497-381775
info@vostersonroerendgoed.nl

www.vostersonroerendgoed.nl

PIETER VOSTERS VOOR AL 
UW ONROEREND GOED

NIEUWSFLITS
KOOPJE VAN BLADEL

€ 189.500,- k.k.
BUNGALOW MET GARAGE

Stijn Streuvelslaan 16, Bladel

BLADEL - Dinsdag 13 november is er een lezing over de ontginning van de woeste gronden in Bladel en
Netersel. Harrie Fiers en Toon Geenen, beiden docent geschiedenis aan het Pius X-college in Bladel, nemen
u mee naar de periode tussen 1800 en 1950. ‘In 1949 was alles zo goed als ontgonnen, maar de Neterselse
Heide is gelukkig gebleven zoals ie was..’

(door Erik Schippers) 

ontwikkeling van de landbouw en
veeteelt belemmerende en bevor-
derende factoren in die periode
onderzoeken. We maakten
gebruik van stafkaarten waarop de
verdeling in akkergrond, weilan-
den, bosgronden en nog bestaan-
de woeste gronden in 1795, 1840,
1862, 1885, 1901, 1922 en 1949
werd ingekleurd. We gebruik ten
verschillende bronnen zoals het
gemeentearchief, de bevolkings-
aantallen, de landbouwverslagen
en gegevens van coöperatieve
organisaties. Aan deze bronnen
werden ook de veranderingen in
het boerenbedrijf en de landbouw-
aanpak tussen 1800 en 1950
gekoppeld.’

Landbouwcrisis
De twee enthousiaste docenten slaagden met het keu-
rige rapportcijfer 8 voor hun onderzoek. Twintig jaar
geleden gaven ze over dit onderwerp al eens een lezing
voor de Heemkundegroep, dinsdag 13 november
komen de heren op herhaling. Met behulp van moderne
mediatechnieken zullen ze laten zien hoe de woeste
grond plaats maakte voor landbouwgrond en akkers, al
bleven enkele stukjes woeste grond zoals de
Neterselse Heide gelukkig zoals ie was. Harrie en Toon:
‘In de negentiende eeuw was het door de landbouwcri-
sis nog een beetje sukkelen, de echte vaart is er pas
rond 1890 ingekomen. Toen kwamen allerlei ontwikke-

Harrie en Toon zijn nog net geen tweelingbroers van
elkaar. Wel zijn ze allebei 58 jaar jong, wonen ze beiden
in Bladel en begonnen ze daar allebei op 1 augustus
1978 hun loopbaan als docent geschiedenis. Samen
deden ze een historisch onderzoek en in de heemka-
mer van Pladella Villa zullen Harrie en Toon een boei-
end betoog houden over de ontginning van woeste
gronden in Bladel en Netersel. Dat gebeurde in vroeger
tijden met ossen en paarden, later ook met stoomtracto-
ren.

Archieven
Het onderzoek van de twee docenten, die allebei aan
hun 35e schooljaar bezig zijn, vond plaats in de jaren
tachtig. Toon Geenen blikt terug in de tijd: ‘Harrie en ik
wilden allebei eerstegraads docent geschiedenis wor-
den en voor onze afstudeeropdracht kozen we een
onderwerp dicht bij huis wat ons allebei aansprak.
Daarvoor moesten we een half jaar lang één dag per
week naar het Streekarchief in Eindhoven. ‘s Middags
doken we dan de archieven in, daarna gingen we bij
mijn ouders in Eind hoven wat eten en vervolgens gin-
gen we weer terug.’ Harrie vult aan: ‘Met het in kaart
brengen van de ontginningen wilden wij ook de voor de
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hUISARTSeN Bladel, hapert, middelbeers, Oostelbeers, Reusel,
de mierden, Vessem en wintelre.
Voor spoedeisende gevallen buiten kantooruren door de week, in het
weekend en op feestdagen bereikbaar op tel. 0900-1232022. In de
weekenden wordt er gewerkt vanuit de dokterspost in Bladel. Deze
dokterspost is alleen te bezoeken na telefonische afspraak op num-
mer 0900-1232022. 
U hoort van de assistente op welke locatie u in het geval van een con-
sult verwacht wordt.

APOTheeK BLAdeL eN hAPeRT
Linde Apotheek, Oude Provincialeweg 81, Hapert, tel.: 0497-384977

gemeeNTe BLAdeL
Postbus 11, 5530 AA  Bladel, tel. 0497-361636, fax 0497-361600
E-mail: info@bladel.nl. Bezoekadres: Markt 21, 5531 BC  Bladel
Openingstijden gemeentehuis:maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00
uur. Buiten deze tijd op afspraak.
Openingstijden Centrale Balie: maandag van 9.00-19.00 uur.
dinsdag van 9.00-12.00 uur, woensdag van 9.00-16.00 uur, donder-
dag en vrijdag van 9.00-12.00 uur.
Melding calamiteiten (24 uur): 0497-361444.

mAATSChAPPeLIjK weRK dOmmeLRegIO
Kantoor Bladel, Willem van Oranjelaan 5b, 5531 HG  Bladel
tel. 0497-381467, fax 0497-381359, e-mail: bladel@dommelregio.nl 
Spreekuur van 9.00-10.00u. Crisisdienst na kantooruren 040-2530350.
E-mail: info@dommelregio.nl, website: wwwdommelregio.nl

zUIdzORg
Organisatie voor huidhoudelijke zorg, verzorging en verpleging,
kraam zorg, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), voedings-
voorlichting en dieetadvisering. Personenalarmering en Maaltijden
thuis. Voor alle diensten 4 uur per dag bereikbaar.
Centr. Kantoor, Postbus 2160, 5500 BD  Veldhoven
www.zuidzorg.nl 040-2308408
Bureau Bladel, Kloostertuin 2
Bureau hapert, Kerkstraat 15a
Bureau Vessem, Mr. de la Courtstraat 6a
Afspraak diëtiste: maandag t/m vrijdag 040-2308425
Thuiszorgwinkel voor uitleen, verhuur en verkoop van
Verpleeg- en verzorgart., Kastelenpl. 170, Eindhoven 040-2308000
Open: ma t/m vr van 08.30-18.00 u. en za. van 09.00-12.00 u.
Beperkt assortiment uitleen: servicepunt Bladel, Kloostertuin 2 
(ma. t/m vr. 8.30-17.00 uur)

mOedeRS VOOR mOedeRS
Wilma Bierings, Hoogstraat 14, Eersel, tel. 0497-517710

dIeReNKLINIeK BLAdeL
Ad van Erp, Mark de Voogd, Leontine Donkers. 
Dag en nacht bereikbaar op nummer 0497-361818.
Spreekuur Sniederslaan 76 te Bladel.
Ma t/m vrij. 9.00-10.00 u. en 18.30 tot 19.30 u.
Woe.: 13.30-14.00 u. (extra). Za.: 12.30-13.00 u. 
De praktijk is ma t/m vrij geopend van 8.00-20.00 / za. van 10.00-15.00 u.

dIeReNAmBULANCe eINdhOVeN eN OmSTReKeN
24 uur per dag bereikbaar. Voor meer informatie tel. 040-2523188.

dIeReNARTSeNPRAKTIjK BLAdeL-hAPeRT, 0497-382534
F. Lamberts, K. Penders, A. Wuisman 
Bladel de Uitgang 31, hapert de Kuil 11
Iedere werkdag ochtend-, middag- en avondspreekuren.
Spreekuren uitsluitend op afspraak.
Apotheek ook op zaterdag geopend van 8.00-12.00 uur.
Spec.: kattengeneeskunde en acupunctuur.
24 uur per dag, 7 dagen in de week telefonisch bereikbaar.
Niet dringende gevallen a.u.b. aanmelden voor 11.00 uur.

dIeReNBeSCheRmINg AFdeLINg BRABANT zUId-OOST
De Greefstraat 3, 5622 GJ  Eindhoven, 
Tel. 088-8113500 (tijdens kantooruren). 
E: info@ dierenbeschermingbrabantzo.nl. 
W: www.brabantzo.dierenbescherming.nl

meLdKAmeR dIeReNhULP / AmBULANCe
tel. 0900-1120000 (15 ct/min, 24 uur per dag bereikbaar)
Wanneer een dier in accuut levensgevaar verkeert, bel dan de politie
via het landelijk alarmnummer 112.

dIeReNOPVANgCeNTRUm de dOORNAKKeR
Doornakkersweg 51, 5642 MP  Eindhoven
Openingstijden: di. 13.00-18.00 u, wo t/m za 13.00-16.00 u
tel. 040-2811358 (ma t/m za 13.00 tot 16.00 u)
E: info@doc-eindhoven.nl. 
W: www.dierenasieleindhoven.dierenbescherming.nl

BURO SLAChTOFFeRhULP RegIO zO-BRABANT
op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Tel. 040-2116625.

KINdeR- eN jONgeReNTeLeFOON zO-BRABANT
Tel. 040-2124242 iedere dag van 14.00 tot 20.00 uur.
Tel. 06-0432 (gratis) iedere dag van 14.00 tot 20.00 uur.

SeNSOOR (vh SOS-Telefonische hulpdienst zO-Brabant)
040-2125566 dag en nacht. 
Voor een gesprek van mens tot mens, voor (crisis)hulp.
Voor een anonieme chat kunt u inloggen op http://www.soshulp.nl
www.113online.nl Een anonieme chat mogelijkheid voor mensen die
zelfmoord gedachtes hebben.

ThUISzORg mIddeNBRABANT 06-8806
Organisatie voor gezinszorg, kraamzorg en kruiswerk.
Voor alle diensten 7 dagen per week, dag en nacht bereikbaar.

zORgLOKeT BLAdeL
Het Zorgloket helpt aan: informatie en advies - vrijwilligershulp - door -
verwijzing/bemiddeling. Het Zorgloket is gevestigd in het gemeente -
huis, Markt 21, 5531 BC  Bladel, Tel. 0497-361636
Openingstijden:  Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

ORTUS, VeRLOSKUNde eN eChOSCOPIe
Majorie Jaspers, Daniëlle van der Heijden, Carlijn van Gisbergen
Europalaan 40, 5531 BH  Bladel
0497-387942 of 06-55125270 info@verloskundigeortus.nl
Praktijkgebied: Bladel, Netersel, Hoogeloon, Hapert, Casteren,
Reusel, Hooge- en Lage Mierde, Hulsel, Arendonk en Retie.

INTeRgemeeNTeLIjKe SOCIALe dIeNST (ISd) de KemPeN
ISD de Kempen voert taken uit op het gebied van werk, inkomen en
zorg; Bijstandsverlening, Bijstandsverlening aan zelfstandigen, Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), gemeentelijk minimabeleid
en Schuldhulpverlening. Contactgegevens: ISD de Kempen, postbus
66, 5530 AB Bladel, 0497-361730 of 0800-5530123
Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 09.00-11.00 uur.
Meer informatie is terug te vinden op: www.isddekempen.nl

AdVIeS eN STeUNPUNT hUISeLIjK geweLd: tel. 0900-1000111
info@huiselijkgeweld-eindhovendekempen.nl 

VRIjwILLIge ThUISzORg de KemPeN
Hulpverlening/periodiek vervangen van de mantelzorger voor thuis-
verblijvende gehandicapten, dementerenden, chronisch zieken en ter-
minale patiënten. Aanvraag 0497-514746/06-20937489. Vrijwillige
Thuiszorg is onderdeel van GOW Welzijnswerk, www.hetgow.nl

STeUNPUNT mANTeLzORg de KemPeN
Informatie, advies en ondersteuning aan mantelzorgers. 
Tel. 0497-514746. Website: www.mantelzorgdekempen.nl. Steunpunt
Mantelzorg is onderdeel van GOW Welzijnswerk, www.hetgow.nl

OPeNINgSTIjdeN BIBLIOTheeK
hapert, Kerkstraat 27 markt 4, Bladel
ma. van 15.00 tot 20.00 uur ma. van 14.00 tot 20.00 uur
di. GESLOTEN di. van 10.00 tot 12.00 uur
wo. van 14.00 tot 17.00 uur wo. van 14.00 tot 18.00 uur
do. GESLOTEN do. van 14.00 tot 18.00 uur 
vrij. van 15.00 tot 20.00 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 aan-
vragen van zorg. Tel.: 040-2549999 - info@CIZ.nl
Indiceert voor alle aanvragen van personen voor:
* opname in een verzorgingshuis
* tijdelijke opname in een verzorgingshuis
* opname in een verpleeghuis
* dagbehandeling in een verpleeghuis * dagverzorging
* thuiszorg (wijkverpleging en gezinsverzorging)

hOUT- eN BOUwBONd CNV:
Voor vragen en problemen kunnen leden en niet-leden terecht bij de
vraagbaak in Hapert op donderdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur,
Gemeenschapshuis Den Tref, Alexanderhof 7 (06) 23409858. Voor
dringende vragen bel (040) 2015113 (privé).

POLITIe BLAdeL:
Het steunpunt in het gemeentehuis in Bladel is op afspraak bezet, tel.
0900-8844. Bij spoed: 112. Website: www.politiebladel.nl.

ROde KRUIS AFdeLINg de zALIghedeN Te BLAdeL:
De welfarewinkel is voor verkoop van artikelen elke dinsdagmiddag
open van 13.30 uur tot 15.30 uur.

RIjBewIjSKeURINgSARTS
C.J. Swijgers, arts, Driehuis 4, 5529 NA  Casteren
Tel. 0497-681066 / 06-45716117, e-mail: infobio@kpnplanet.nl
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lingen mooi bij elkaar: de komst van de tram bijvoor-
beeld, mest werd mogelijk en bosaanplantingen die
door de gemeente Bladel werden gestimuleerd.
Houtverkoop aan de mijnbouw was de voornaamste
reden om aan bosbouw te doen.’ 

Koffie en thee
Ook komen tijdens de lezing de veranderingen in de
landbouw en het boerenbedrijf aan bod, onder andere
in vergelijking met ontwikkelingen elders op de zand-
gronden van Brabant. ‘De Kempen liep
een beetje achter ten opzichte van
andere gebieden in Brabant. Waar dat
mee te maken had, zullen we tijdens
de avond haarfijn uit de doeken doen.’
De lezing vindt plaats op dinsdag 13
november om 20.00 uur in de heemka-
mer van Pladella Villa aan de
Bleijenhoek 57 in Bladel. De entree is
gratis en iedereen is welkom. Een vrij-
willige bijdrage voor de koffie of thee
wordt bijzonder op prijs gesteld. 

Nieuwe leden gevraagd!!
De Heemkundige kring ziet uit naar

mensen die lid willen worden en binnen de kring hand-
en spandiensten willen verrichten. U moet dan denken
aan helpen bij inrichting en onderhoud van de heemka-
mer, herordenen en digitaliseren van het fotoarchief,
meehelpen bij rondleidingen, koffiezetten enz. enz.
Voor ieder wat wils dus. 
Het lidmaatschap bedraagt € 35,00 inclusief Jaarboek.
Let op: woensdag 5 december is de heemkamer
‘s avonds gesloten!



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 Presentatie Eerste

Communiecanten

Casteren
Johannes Klessens, Cornelia Swaans en overl. familie
Cor Castelijns-Bruurs jgt
Marietje Jansen-vd Velden
Adrianus Castelijns en Petronella v Rijthoven en doch-
ter 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

mAANdAg 12 NOVemBeR
13.30 uur: Aktie 4kids m.m.v. het Palet.

dINSdAg 13 NOVemBeR: Steunpunt hapert
09.00 uur: To Dirks-Lavrijsen nms KBO-Hapert

wOeNSdAg 14 NOVemBeR:
Parochiecentrum Casteren
09.00 uur: H. Mis VERVALT
17.00 uur: Cor Castelijns-Bruurs

wOeNSdAg 14 NOVemBeR: Kerk Casteren
17.00 uur: Elisabethviering K.V.G. Bladel ivm 55jarig

bestaan

dONdeRdAg 15 NOVemBeR:
Steunpunt hoogeloon
09.00 uur: Voor priesterroepingen

VRIjdAg 16 NOVemBeR: Kerk hapert
09.00 uur:Overl. ouders Bierens-vd Endert en overl.

zonen

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

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

De Pastorale Eenheid

VRIjdAg 16 NOVemBeR: Steunpunt hapert
19.00 uur: Mariagebedsdienst.

COLLeCTe VOOR de jeUgd. 

zATeRdAg 17 NOVemBeR
17.30 uur: Kerk Hapert (Medium)
19.00 uur: Kerk Hoogeloon

zONdAg 18 NOVemBeR
10.00 uur: Kerk Casteren
11.30 uur: Kerk Hapert

Casteren
Piet en Regien  de Punder-Geerts
Jaan en Piet Jansen
Harrie en Kee Corstiaans-Gooskens
Overl. zussen en broers Peters
Harrie v Hoof
Jan Castelijns mndg.
Overl. ouders van Loenhout-Kolsters

hapert
Adriaan en Clasien vd Ven
Gerard en Netty vd Ven-Pouwels
Piet en Mien Wouters-Verwimp nms kinderen en
kleink.
Frans en Luus Geraerts-Geudens
Overl. fam. Sterke-v Wetten
Hein en To Kox-v Dingenen
Wim v Limpt
Harrie Poppeliers
Irena Kesicka mndg
Jac Mollen en zoon Twan
Harry Leijten jgt
Sjaak Rijkers
Frans Dirks nms. Caroline
Overl. ouders Claassen-Keesom en Frans de zoon
Overl. ouders Buijtels-Hoeks en alle overl. fam.leden

hoogeloon
Marinus Lemmens en Petronella Verbaant f
Overl. ouders Goossens-Mijs en kinderen f
Sjef v Beerens en Lies Beerens-vd Boer f
Overl. ouders Kerkhofs en Piet Rombouts
Joke Beijens-v Gestel mndg
Frans v Heijst (Middelbeers/Scherpenheuvel)
Overl. fam. v Heijst-Ansems

dOOP hAPeRT
14.30 uur: Maik en Imke v Elderen

dOOP hOOgeLOON
15.00 uur: Linn van Diessen

dRIeËNdeRTIgSTe zONdAg dOOR heT jAAR

TweeËNdeRTIgSTe zONdAg dOOR heT jAAR

dOOPVOORBeReIdINg

Voor de parochies Hapert, Hoogeloon en Casteren

De Werkgroep nodigt de ouders uit van de dopelingen
voor een kennismaking en uitleg over de doop, met
Pastoor en werkgroep op donderdag 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

hUweLIjKSVOORBeReIdINg

Voor de parochies: Casteren, Hapert en Hoogeloon.

De werkgroep huwelijksvoorbereiding nodigt alle aan-
staande bruidsparen uit, die kiezen voor een kerkelijk
huwelijk. De avonden beginnen om 20.00 uur tot ca.
21.30 uur,  waar gesproken wordt over deze belangrijke
stap in je leven. 

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

weRKgROeP LeCTOReN

Op de woensdag 14 november a.s., wordt in de
Parochiezaal te Bladel, Sniederslaan 48, een bijeen-
komst gehouden, voor de lectoren in de nieuw te vor-
men Parochie Bladel. Deze bijeenkomst duurt van
20.00 uur tot ong. 22.00 uur.

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.
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KOm eN zINg mee!

Het kinderkoor de Notenkrakertjes is bijna niet meer
weg te denken in de kerk bij de presentatie en commu-
nieviering, Schoenendoosaktie, Kerstmis en opening en
afsluiting school jaar. De kinderen vinden het heel leuk,
maar hebben wel versterking nodig. Bij deze doen we
een verzoek aan ouders om hun kinderen te stimuleren
om mee te doen. Door het kinderkoor kan een levendi-
ge viering gegarandeerd worden. Het koor is o.l.v.
Maartje van der Linde-Peeters, Letteke Peeters, Vera
Tholen en Betsy Notenboom.
Kom en zing mee! Pastoor Joseph, Pastoraatgroep

De repetitie is in den Anloop op maandag van 18.15 tot
19.15 uur. Voor info kun jij of een van je ouders bellen
met Maartje v.d. Linde-Peeters 06-45948575.

jaargang 47
Nummer 42

10 november 2012



de Lantaarn nr. 42  - pagina 4

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

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
13.00-14.30 uur: overleg ZuidZorg Hapert 2
13.00-16.00 uur: kienen KBO, extra levensmiddelenpakket
13.30-16.00 uur: jeu de boules
18.45-22.00 uur: rikconcours

WOENSDAG
08.30-10.00 uur: trombose- en bloedafname dienst Reg. Ehv. 
09.00-12.00 uur: Tapijt-Gordijnland driebanden biljarttoernooi
09.00-12.00 uur: biljarten
13.30-16.45 uur: Tapijt-Gordijnland libre biljarttoernooi
13.30-16.30 uur: biljarten, kaarten
19.00-22.15 uur: ontmoetingsavond, ontspanningsavond 

De Kloostertuin
Stichting  Steunpunt ’De Kloostertuin’ Hapert

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

VRIJDAG
08.30-10.00 uur: trombose- en bloedafname dienst Reg. Ehv.
09.00-12.00 uur: biljarten
09.00-12.00 uur: Tapijt-Gordijnland driebanden biljarttoernooi
13.30-16.30 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 

ACTIVITeITeN VAN mAANdAg T/m VRIjdAg

Maandagmorgen: Koersbal Den Tref
Maandagmorgen: Bijbelgesoreksgroep De Kloostertuin
Maandagmiddag: Nordic Walking Henk Fleerakkers
Maandagavond: Ontspanningsavond De Kloostertuin
Maandag: Zwemmen Albatros Eersel
Dinsdag: Zwemmen Albatros Eersel

zIe OOK ONze weBSITe VOOR
ONRegeLmATIge ACTIVITeITeN:

www. KBO-hAPeRT.NL

S.v.p. duidelijk in blokletters invullen

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

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

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

Telefoonnummer: ...............................................................................................................................................
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Kruiswoordpuzzel
Welk winwoord komt er in het balkje?

53 28 3 41 48 12 74 33 68 10 37 55 34

hORIzONTAAL: 1 voorzanger; 6 schijnvrucht; 12 leeg;
14 planeet; 16 en dergelijke; 18 ondernemingsraad; 19
neepjesmuts; 21 pijnkreet; 22 zangnoot; 23 eerste; 26
dikhuid; 29 zwemvogel; 30 kopij; 32 marterachtige; 33
de onbekende; 34 boerenwerktuig; 36 sluis; 37 voorzet-
sel; 38 Frans lidwoord; 39 draaiende trommel; 41 kruis-
mes; 43 bevel; 44 ronddraaien; 45 oosterlengte; 47
spier; 49 plaats in Frankrijk; 52 bezittelijk vnw.; 54 voeg-
woord; 55 vruchtengelei; 57 ongeveer; 58 getalletter; 59
hemellichaam; 61 lichtstraal; 63 kloosteroverste; 65
bindmiddel; 67 heersen; 69 voegwoord; 70 waterstand;
71 kledingstuk; 73 oude maat; 74 dat is; 75 conisch; 77
beurs; 79 direct; 80 volkomen.

VeRTICAAL: 2 reeds; 3 kompasstreek; 4 romp; 5 rund;
7 voorzetsel; 8 kleverig; 9 soort paddestoel; 10 boom;
11 alsmede; 13Griekse letter; 15 jonge poes; 17 bedrij-
ven; 19 schor; 20 grondsoort; 22 vlug; 24 niet even; 25
geheel de uwe; 27 militair; 28 slee; 31 siervrucht; 35
draad; 37 frisdrank; 39 vruchtenvocht; 40 paard; 41
naaldboom; 42 vrouwelijk dier; 46 cijfer; 48 heremiet; 50
Chinese roos; 51 bijdragen; 53 droom; 55 12 maanden;
56 kenteken; 58 groente; 60 luiaard; 61 natuurlijk loga-
ritme; 62 zangnoot; 64 daar; 66 selderij; 68 plaats in
België; 72 voegwoord; 75 voorzetsel; 76 selenium; 77
uitgeteld; 78 familielid.  

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

Onder de goede inzendingen is een winnaar
getrokken. Voor deze week is dat: 
hANNeKe KROONeN
PImPeRNeL 36, BLAdeL

De gewonnen prijs zijn wAARdeBONNeN
t.w.v. € 25,00 verdeeld in 5 bonnen van elk 
€ 5,00. Deze zijn te besteden bij de onderne-
mers van de Vershof. Zaterdag 10 november-
kunnen de bonnen afgehaald worden bij
Visspeciaalzaak P. Timmers in de Vershof.

Voor deze week weer een nieuwe puzzel.
De volledig ingevulde oplossing van deze
puzzel kunt u deponeren in de daarvoor
bestemde bus bij de Vershof in Bladel.
Inleveren is mogelijk tot dinsdag 13 novem-
ber 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.

Agenda: maandag 12 november t/m vrijdag 16 november 2012

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

Dagverse Scharreleieren
uit de eierautomaat

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

U vindt ons aan 
Klein Terkooyen 4,  5531 NR  Bladel

Meer info op www.duisbladel.nl

Puzzelhoekje

SChOeNmAKeRIj
Cees Siemons

OPRUIMING
Alle Kipling en diverse Eastpack tassen

25% KORTING
Nieuwstraat 20
5521 CC  Eersel
Tel.: 0497-518581
Fax: 0497-519119

Openingstijden:
maandag: gesloten

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

Persoonlijk
Betrokken
Zorgzaam

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



Regionale Stichting zorgcentra de Kempen 
Vrijwilligster bloemschikken locatie Lindenhof
(1359)
Een keer per maand organiseren we voor onze cliënten
een bloemschik activiteit. Hiervoor zoeken wij een vrijwil-
liger (ster) die onze cliënten hiermee begeleid. Verder
zorg je voor koffie en thee en natuurlijk voor een beetje
sfeer en gezelligheid. Voor informatie tel 0497-584222 of
mail vrijwilligersbureau@rszk.nl

Nederlandse Rode Kruis 
Vrijwilligster Secretaris(se)
Onze organisatie is nog steeds op zoek naar een vrijwil-
liger die de werkzaamheden van het secretariaat op zich
wil nemen. Hij/zij draagt zorg voor de coördinatie, voort-
gang en verslaglegging van bestuursactiviteiten, het ver-
tegenwoordigen, meestal samen met de voorzitter van
de afdeling. Het aansturen van informatie en voortgangs-
gesprekken met andere organisaties en overheidsinstel-
lingen. 
Voor informatie Mw. Van de Weijer tel. 0497- 383787
mail: henriette@vandeweijer.nl 

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

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

Vrijwilligers
vacature van de week
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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 42 - 10 november 2012

hUweLIjKSVOORBeReIdINg Voor de parochies: Bladel en Netersel.

De werkgroep huwelijksvoorbereiding nodigt alle aanstaande bruidsparen uit, die kiezen voor een kerkelijk huwe-
lijk. 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: Parochie centrum, Bladel, Sniederslaan 48 
dinsdag 19 en 26 februari 2013: Koetshuis, hapert, Kerkstraat 1

Het verdient de aanbeveling zo snel als de huwelijks datum bekend is contact op te nemen met Pastoor Bertens,
(Sniederslaan 48, 5531 EL  Bladel, tel. 0497-381234), zodat de voorbereiding en afspraken in goede banen geleid
worden. Ter bevestiging ontvangen jullie een schriftelijke uitnodiging, met de data waarop jullie verwacht worden. 

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

PAROChIeBeRIChTeN 

h. Petrus’Banden Bladel 

32e zondag door het jaar 
zaterdag 10 november, 17.30 uur
Louis van de Brande en Mien van de Brande-Maas en
hun schoonzoon Jan Peijs, Piet Schellekens, Alexander
Derksen en Elisabeth Derksen-Gerritsen en hun over -
leden kin deren Gerarda en Gerrit (namens Yvonne en
Karin), Piet Wouters en Henrica Wouters-van Heeswijk
en overige familieleden, de overleden ouders van
Gisbergen-van Beers, Jos,Lies en  Frans (namens de
kinderen van Gisbergen) Kees van den Broek, Jan en
Corrie van Kruijsdijk-Smeijers, Jan Dekkers, Koosje
Tiemesen-Derksen

zondag 11november, 11.00 uur
(m.m.v. het herenkoor):
Piet van Sambeeck, de overleden ouders Hoskens-
Lemmens en overleden familieleden (namens hun
kinde ren en kleinkinderen), Lau Jansen (vanwege zijn
verjaardag namens zijn broer en zussen), Frans Maan -

donks en overleden familie, Harry Dietz en overleden
familie, Catharina Olierook en overleden familie, de
overleden ouders Tenbült-Heuveling, Jan en Nellie van
Dorst en hun zoon Marius.

maandag 12 november, 8.30 uur:
geen intentie

dinsdag 13 november, 8.30 uur:
geen intentie

woensdag 14 november, 19.00 uur:
de overleden ouders en familieleden de Beijer-Fiers,
Bert en Paula Coppens-Esser, hun zonen Pierre en Jan 
en Roel Willems

donderdag 15 november, 8.30 uur:
geen intentie

Vrijdag 16 november, 8.30 uur:
geen intentie

OVeRLedeN: Jolet Hendriks, 54 jaar

PAROChIeBeRIChTeN

h.h. Antonius en Brigida Netersel

32e zondag door het jaar

zaterdag 10 november, 19.00 uur:

zondag 11 november, 9.30 uur:
Cor van der Heijden-van Ham (namens de buurt de
Hoeve), Peer Roest en To Roest-Vermeulen (namens
de  volks dansgroep), jrgt. Toon Fiers, de overleden fam-
ilie van der Heijden-van de Ven, de overleden familie
Hems-van Himbergen, Jo en Maria Hooijen en over -
leden familieleden, de overleden familie Michiels-van
Kemenade de overleden familie Vermeulen-Michiels

de grootste SFEER en KERSTSHOW
van de Kempen!

Tuincentrum

gROeNeN
hulselseweg 11, 5531 Pe BLAdeL ma. t/m do. 9.00-18.00 uur

vr. 9.00-20.00 uur - za. 9.00-17.00 uur

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

www.tuincentrumgroenen.nl - Tel. 0497-360215

nu 50% KORTING
Wees er snel bij want OP=OP en WEG= PECH
Vraag naar de

actievoorwaarden
in de winkel.

EINDEJAARS-
OPRUIMING
uit onze buiten afdeling

alle bomen, struiken
en heesters

TuincentrumGroenen



Ongebruikte 2,5-zits (Elephant) bank, kleur grijs, 2,03 m.
breed, slechts € 200,00, tel. 386078

VERLOREN op zondag 21-10: autosleutels met huissleutels
en tankpas van Volvo, tussen Bladel en Weebosch, tel. 06-
50932595
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LL ii cc hh tt pp uunn tt jj ee ss
KOOP AANgeBOdeN

Te KOOP geBRUIKTe FIeTSeN
diverse merken, zowel dames als heren.

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

NIeUwe LUXe SeNIOReNwONINg
Te hUUR IN BLAdeL

begane grond met slaapkamer, badkamer, garage
Verdieping met 2e badkamer, 2 slaapkamers

vierschaarhuur@gmail.com of mobiel 06-22470647

dIVeRSeN

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

gRATIS BIjLeS

Voor basisschool leerlingen in de omgeving
van Bladel (aan huis).

gespecialiseerde leerkracht (vrouw) met
15 jaar onderwijs-ervaring.

Begeleiding bij huiswerk en voorbereiding
studievaardigheden hAVO/VwO is mogelijk.

Voor meer informatie: 0497-385380

KARWEI SERVICE

J O V IJ O V I
VOOR UW COMPLETE VERBOUWING

• VAN RIOOL TOT DAKKAPEL

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

• ZINKEN GOTEN

• CARPORTS
• DAKBEDEKKING MET 10 JAAR GARANTIE CERTIFICAAT

• HET VERNIEUWEN VAN PANNENDAKEN EN EVENTUEEL

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

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

AD RENIERS
CONTAINERS

Tel. 0497-682368
Mobiel 06 23390214

Netersel

CONTAINERS
voor puin, bouw/sloopafval, bedrijfsafval

snoeihout etc.
Nu ook 2m3 containers

Tevens levering ophoogzand

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

Graag telefonisch aanmelden:
OOK VOOR eeN INFO-geSPReK

Rijschool Reniers

Tel.: 0497-641644

www.rijschoolreniers.nl

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

Kleintjes welke voor commerciële doeleinden bestemd zijn óf personeelsadvertenties
kunnen geplaatst worden in een diapositief blok (maximaal 4 regels, korps 9) voor € 6,00 (te betalen bij inlevering van

de advertentie, op faktuur zijn wij genoodzaakt € 11,50 administratiekosten in rekening te brengen).
S.v.p. DUIDELIJK in blokletters invullen! Tussen elk woord een vakje overslaan.

Onduidelijk ingevulde lichtpuntje worden niet geplaatst. NIET VERGETEN ADRES of TELEFOONNUMMER!

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

Daar wij geen controlen meer hebben uit welke plaats de inzender van het gratis lichtpuntje afkom-
stig is, wordt u verzocht onderstaande gegevens in te vullen. Dit is alleen ter controle voor de krant.
Wanneer deze gegevens niet ingevuld zijn, kan de advertentie niet meer geplaatst worden.

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

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

gRATIS LIChTPUNTjegRATIS LIChTPUNTje

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

DAAR IS IE WEER, DE ALOM BEKENDE

SNOEPERKESTOCHT…
Een heerlijke ontdekkingstocht 
door Grenspark de Kempen….

de Snoeperkestocht is een heerlijke 
ontdekkingstocht die u leidt door de prachtige

gebieden van grenspark de Kempen.
Ideaal voor een heerlijke wandel-en fietstocht

maak kennis met de omgeving en de 
horecagelegenheden.

HoE wErKT HET? 
In het boekje zitten 12 snoeperkesbonnen die

u kunt inleveren bij een door u gekozen 
horecagelegenheid. U heeft de keuze uit 

24 horecagelegenheden in 6 verschillende
gemeentes in Nederland en België!  Lever een

snoeperkesbon in en u krijgt er een heerlijk
Snoeperke voor terug!

het winterSnoeperke is verkrijgbaar bij VVV
Bladel markt 21 a Bladel 

Openingstijden:
ma t/m vrij van 10.00-16.00 uur

en zat. van 10.00-13.00 uur.

glas- en Schilderwerken

Bolte
hOOgeLOON - TeL. 0497-681591

Vraag vrijblijvend
advies en prijs!

• Alle schilderwerken
• Alle soorten glas

Dynamische Websites
CMS, WordPress, Joomla
Zoekmachine Marketing
Copywriting

Social Media (advies & begeleiding)

Hosting, domeinnamen

Trotse winnaar
herfst-kleurwedstrijd
Uit de vele inzendingen van de Herfst-kleurwedstrijd
bij Bakkerij Schellens in Bladel is Len Dickens de
gelukkige winnaar geworden.
Len heeft een speelgoedwaardebon gewonnen.

Veel plezier ermee Len!

Expositie in huize
Kempenland
Schildersclub Hoogeloon exposeert hier in de maanden
november /december. Het is een actieve groep van 4
dames, die wekelijks bij elkaar komen om te schilderen
en om elkaar van advies te dienen. Men werkt met olie-
verf waarbij ieder haar eigen stijl heeft. Dat juist, maakt
de expositie afwisselend en zo aantrekkelijk om te
bezoeken. Ook de onderwerpen zijn divers van abstract
tot realistisch.
De exposerende schilders zijn:  Marian Stads,  Corry
van Hooff,  Cor van den Heuvel en Anneke Wouters.
Open tijdens kantooruren. Gratis toegang.
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Trek T400+ H55cm
van € 2199.-

voor € 1499.-
Korting € 700.-

Sparta XS
van € 2299.-

voor € 1699.-
Korting € 600.-

Merida 29 Big Nine XT
van € 1399.-

voor € 1189.-
Korting € 210.-

Johnny LOCO-dames + heren
van € 499.-

   voor € 249.-
Korting € 250.-

Giant Twist 2 accu’s
van € 1999.-

voor € 1499.-
Korting € 500.-

Sparta Support
van € 1499.-

voor € 1199.-
Korting € 300.-

Colnago Primavera Race
van € 1195.-

  voor € 895.-
Korting € 300.-

Trek T40 - herenfiets

nu slechts € 349.-
EXTRA VOORDELIG!!!

Batavus Toledo
van € 999.-

voor € 599.-
Korting € 400.-

Gazelle Cadiz - heren
van € 799.-

voor € 599.-
Korting € 200.-

Batavus Volta Spirit
van € 2099.-

voor € 1699.-
Korting € 400.-

Batavus Weekend Easy
van € 2149.-

voor € 1599.-
Korting € 550.-

WEG=
PECH

Crisis?
Profiteer
van onze
scherpe
prijzen!

jonge mantelzorgers: wie zijn het?
Onder het begrip ‘jonge mantelzorgers’ wordt verstaan:
kinderen en jongeren tot 24 jaar die opgroeien met een
zieke ouder, broer, zus, of met en zieke opa of oma die
in de directe omgeving van het gezin woont en die inten-
sieve zorg nodig heeft. Er kan sprake zijn van een
lichamelijke ziekte of handicap, een psychische ziekte
of verslavingsproblematiek, of van een verstandelijke
beperking. Meestal gaat het om thuiswonende kinde ren
die fysiek samenwonen met het zieke gezinslid. Soms
is er door de zorgsituatie ook sprake van (tijdelijke)
uithuisplaatsing van het kind of (tijdelijke) opname van
het gezinslid. De relatief hoge leeftijdsgrens van 24 jaar
wordt gehanteerd omdat problemen juist ook kunnen
ontstaan in de overgang naar zelfstandigheid. 

zorgen voor, zorgen over en zorg tekort
Jonge mantelzorgers: 
- zorgen voor hun naaste door praktische of emotionele
steun te geven;
- en/of maken zich zorgen over de zorgsituatie;
- en/of komen daardoor zelf zorg tekort. 

Verborgen zorgen
Er is ook vaak sprake van verborgen zorgen: de
kinderen en jongeren laten hun eigen zorgen en klacht-
en niet duidelijk merken. Ze willen hun ouders niet met
nog meer problemen opzadelen. Ze vragen geen hulp
en/of weten niet waar ze terecht kunnen. 

Rolomkering
Bij jonge mantelzorgers is regelmatig sprake van paren-
tificatie, ook wel rolomkering (door de generatielijnen
heen) genoemd. Ze vervullen ouderlijke functies ten

opzichte van hun ouders. Het gaat daarbij om méér dan
het overnemen van ouderlijke taken, zoals het
huishouden of zorg voor een broertje of zusje. De oud-
ers zijn afhankelijk van hun kinderen en de kinderen zijn
dienstbaar aan hun ouders. (Bron: Parentificatie: wie
brengt wie groot, A. van der Pas en E. de Ruiter.)

zelf zorg nodig
Jeugdigen die opgroeien met ziekte en zorg in de thuis-
situatie hebben evident meer opgroei- en opvoedprob-
lemen en meer lichamelijke en emotionele klachten als
gevolg van overbelasting en chronische stress door de
situatie thuis. Opgroeien met ziekte en zorg kan
beschouwd worden als risicofactor, jonge mantelzorg-
ers als kinderen die risico lopen.
Volgens het Trimbos-instituut hebben kinderen van oud-
ers met psychiatrische problemen – op enig moment in
hun leven – zelf 1,5 keer zo veel kans op het ontwikke-
len van een psychiatrische stoornis (50%) dan anderen
(30%).

Cijfers: 1 op 4
Ten minste een kwart van alle jeugdigen van 12 – 15
jaar geeft in recente Jeugdmonitoren aan op te groeien
met een gezin met een ouder, broer, zus, opa of oma
met een chronische ziekte of beperking. Er zijn geen
exacte gegevens bekend over andere leeftijdscate-
gorieën, uit deelonderzoeken is bijvoorbeeld wel bek-
end dat een aanzienlijk aantal zeer jonge kinderen
opgroeit met een ouder met een psychiatrische prob-
lematiek. 

Steekproef Bladel:
In september 2011 is onder 110 2de jaars leerlingen van

het vmbo, havo en vwo een enquête gehouden.
Uitkomsten geven aan dat 30 leerlingen zich wekelijks
zorgen maken om hun gezin waarvan 6 onder hen zich
dagelijks zorgen maken. 25 leerlingen voeren bedui-
dend meer taken uit in het huishouden dan andere leef-
tijdsgenoten, waarbij 10 van deze leerlingen sprake is
van zware belasting (vaker dan 1 maal per week tot
dagelijks koken, schoonmaken, boodschappen doen,
ouders begeleiden en verzorgen, enz).

Randvoorwaarden
Om jonge mantelzorgers gezond op te laten groeien, is
het van belang dat:
- er sprake is van tijdige signalering door o.a. jeugdge-
zondheidszorg, huisartsen en GGZ Preventie. Ook het
onderwijs kan hierin een rol spelen, bijvoorbeeld via
zorgcoördinator, leerlingbegeleider of schoolmaat -
schap pelijk werker.
- er een laagdrempelig, samenhangend ondersteun-
ingsaanbod beschikbaar is. Met als belangrijkste
ingrediënten: erkenning van de situatie, ontlasten,
informeren en lotgenotencontact. (Opgroeien met
zorg, Nivel 2008)

Beleid
Beroepskrachten en vrijwilligers die opmerken dat er
een kind opgroeit met zorg en vermoeden dat het kind
een te zware zorgtaak heeft of teveel verantwoording
voor het gezin draagt, kunnen met deze signalen
terecht bij CJG. Wanneer nodig zoeken zij naar de juiste
ondersteuning voor het kind / gezin. 

Steunpunt mantelzorg en jongerenopbouwwerk
Het Steunpunt Mantelzorg en het Jongerenopbouw -
werk (JeugdPunt) kunnen:
- jonge mantelzorgers op laagdrempelige wijze onders-
teuning bieden.
- derden (professionals en vrijwilligers) informeren over
opgroeien met zorg en samenwerking initiëren. Doel:
tijdige signalering en ondersteuning.
- voorlichtingslessen op scholen organiseren.

Contactpersonen:
Esther de Raad, GOW Welzijnswerk, 0497-514746,
EdRaad@hetgow.nl
Bas de Gruijter, Jeugd-Punt, 06-52675744,
bdg@jeugd-punt.nl , www.mantelzorgdekempen.nl

Jongeren die opgroeien met zorg
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ssppoorrtt
Industrieweg 13
5527 AJ Hapert
Telefoon 0497-382942
www.vandijckrenault.nl

KLEIN, MAAR 

GROOTS IN SERVICE

Stand Tapijt- en Gordijnland
Libre biljarttoernooi 

POULe A brt. car. pnt.
1 Phil Spooren  240 351 23
2 Ad Spooren   220 323 22
3 Toon Wouters 220 269 21

POULe B
1 Jan van Hout 240 233 29
2 Adriaan Braken 240 225 24
3 Toon Dirks 240 253 22

POULe C
1 Kees Schilders 240 322 33
2 Frans v.d. Graaf 220 505 23
3 Dré Luijten 220 454 21

POULe d
1 Theo Hoeks 200 525 29
2 Algo Snellen 180 208 21
3 Martien Hendriks 200 222 19

Stand Tapijt- en Gordijnland
Driebanden biljarttoernooi 

POULe A brt. car. pnt.
1 Jan Poppeliers 520 192 28
2 Herman Wilting 480 338 24
3 Theo Hoeks 440 233 22

POULe B
1 Dré Luijten 400 188 23
2 Wil Vissers 400 195 22
3 Harrie van Hoof 440 130 20

POULe C
1 Ruud Geboers 400 172 22
2 Ad Spooren 400 135 22
3 Piet Leermakers 320 136 17

POULe d
1 Gerrit Hoorman 400 147 20
2 Theo Spooren 400 192 17
3 Wil Daniëls 400 133 16

Bladella scoort
twee keer bij
koploper TEC: 8-2

Het was jammer dat de anders zo betrouwbare Max
Jansen in de15de  minuut een fout maakte en daarmee
Joel Sanaky een buitenkansje gaf: 1 – 0. Vier minuten
later stond het al 2 – 0 toen een snelle aanval door het
midden keurig werd ingeschoven. En weer vier minuten
later werd het 3 – 0 toen een pass vanaf het TEC-mid-
denveld aan de rand van de 16 meter keurig en gemak-
kelijk werd breed gelegd. Na een corner in de 40ste
minuut caramboleerde de bal via twee TEC-hoofden in
de verste hoek en was dus niet meer te stoppen voor
keeper Bons. Net voor rust kwamen er twee gelegenhe-
den voor Bladella, beide door een aanval van Joris
Hermans. Eerst ging hij op rechts door tot de achterlijn
en gaf Ruud Leermakers de gelegenheid om eenvoudig
de 4 -1 binnen te schuiven. 
Na de rust pakte TEC het eerst de draad weer op en in
de 52ste minuut stuiterde een schot van Nehemia
Sanaky vanaf de 16 meter onbereikbaar in de linker-
hoek. 5 – 1. Bladella herstelde zich daarna enigszins en
dat leverde hen de waardering van vriend en vijand op,
ook al werd het tien minuten later 6 - 1.  In de 71ste
minuut speelde Ansu Camara zich weer eens grandioos
vrij en zorgde door laag inschieten voor 7 – 1. In de
82ste minuut kreeg Jeroen Schilders de kans de gege-
ven penalty te verzilveren: hard in de bovenhoek.
Daarmee werd de eindstand van 8 – 2 bepaald. 

Netersel 1   - dBS 1

Scoreverloop
Rust
1-0 Anel Selimovic
dBS
Koen Wenting (p)

De wedstrijd
VV Netersel loopt uit na zege in topper

VV Netersel heeft zondag de directe concurrent en ach-
tervolger DBS op een grotere achterstand gezet. Op het
kletsnatte veld eindigde de beladen wedstrijd in een 2-1
eindstand. Door de afgelasting van de wedstrijd ZSC-
Tivoli staat Netersel nu op 9 punten voorsprong na 9
wedstrijden. Ook de ongeslagen status blijft daarmee
behouden. 

In een aftastend begin had Netersel een licht overwicht
in balbezit. Het duurde ruim twintig minuten tot de wed-
strijd los kwam. De twee centrale verdedigers van DBS
hadden beide binnen een half uur al hun gele kaart te
pakken. De eerste levensgrote kans was voor Anel
Selimovic. Hij schrok van de mogelijkheid om vanaf zes
meter te schieten en zag zijn inzet redelijk eenvoudig
gekeerd worden door de doelman van DBS. Opslag
van rust kwam Netersel goed weg toen een sliding van
Niels Daniels niet werd bestraft door de scheidsrechter.
Beide teams gingen rusten met een 0-0 tussenstand. 
De tweede helft begon waar de eerste helft was geëin-
digd. Netersel had wederom een licht overwicht en ging
op zoek naar het openingsdoelpunt. In de 56e minuut
werd het schot van basisdebutant Twan Lavrijsen
gekeerd door de keeper van DBS, waarna topschutter
Anel Selimovic de bal eenvoudig binnen kon tikken. Na
twee minuten was de stand weer gelijk. Een vrije trap op
35 meter werd licht getoucheerd en verdween achter
Netersel doelman Sjoerd Wijnen. De teams gingen
meer en meer op strijd en karakter voetballen om
zodoende de winnende treffer te forceren. Netersel
kreeg meerdere goede kansen op de voorsprong. De
kansen via Jaap Waalen, Anel Selimovic en Hidde
Engwerda werden om uiteenlopende redenen niet ver-
zilverd. De 2-1 leek te komen in de 85e minuut toen
Luuk van de Sande de vrije trap binnen tikte. In eerste
instantie kende de scheidsrechter de goal toe aan
Netersel. Veel protest en een discutabele grensrechter
zorgden er uiteindelijk voor dat de leidsman overstag
ging en het doelpunt alsnog afkeurde. Dit leidde tot
grote verbazing en ongeloof aan Netersel zijde. De 2-1
viel toch in de 88e minuut toen Koen Wenting een
penalty benutte. Martijn Michiels verdiende de penalty
toen hij hardhandig naar de grond werd gewerkt. 
Een verdiende overwinning voor VV Netersel. Volgende
week kan Netersel opnieuw goede zaken doen tegen
de andere concurrent uit Luyksgestel (De Raven). 

Overige uitslagen 
Netersel 2 - Reusel Sport 6 2-0
Netersel 3 - Steensel 4 6-2

Programma senioren zondag 18 september
De Raven 1 - Netersel 1
DVS 3 - Netersel 2
Netersel 3 - Geen programma

VCE/PSV HS4 -
Bladel HS1
Zaterdag 3 november speelde VC Bladel H1 uit, tegen
het onderste team uit de competitie: VCE/PSV HS4.
Rene Klomp zou er voor het eerst sinds lange tijd weer
bij zijn en Bladel HS1 coachen. De volle 5 punten moes-
ten de dus ook te behalen zijn. Helaas bleek dit niet het
geval te zijn maar Bladel HS1 toch nog met 1-3 winst
naar huis gegaan.

De eerste set begon begon niet zo soepeltjes, er was
weinig communicatie tussen de spelers in het veld en
door slordigheid en onderschatting van Bladel HS1
kwam de tegenstander op voorsprong. Na de time-out
verliep het een stuk beter en kwam bladel weer bij, jam-
mer genoeg net te laat en verloor Bladel met 27-25 de
eerste set. De 2e set moest Bladel dus aan de bak om
er toch nog het maximale uit te halen. Er werd gecontro-
leerder gespeeld, meer rust in het veld, en iedereen wist
wat hij moest doen. PSV kwam de 2e set niet hoger dan
15 punten. 3e set werd er een kleine aanpassing
gemaakt in de basis met een wissel van de spelverde-
lers, na een matige start van de 3e set bleek uiteindelijk
PSV weer geen schijn van kans te hebben en Bladel
won met 16-25. Bladel won van PSV met een groot ver-
schil van 13-25.
De volgende wedstrijd voor VC Bladel H1 word
gespeeld op zaterdag 27 november tegen Triade/VCT
HS5 om 13.30u in Tilburg.

No-Limits
Najaarscross
prooi voor Tim Tinus
Al na enkele meters lag de uiteindelijke winnaar van de
No-Limits Najaarscross, Tim Tinus, op kop. Achter hem
werd verbeten gevochten om de andere ereplaatsen,
maar over zijn plek op het podium liet hij geen twijfel
bestaan. De loper van Eindhoven Atletiek bevestigde
met de winst op de eerste wedstrijd van de Kempische
Cross Competitie, zijn ambities in dit regelmatigheids-
klassement.
De wedstrijd voor Heren was afgelopen zondag druk
bezet. Dat kon niet van elke categorie gezegd worden.
Dat afwisselende parcours lag er zondag in de bossen
bij De Tipmast. De overvloedige regen van zaterdag
had sommige bospadden veranderd in echte modder-
poelen. Gelukkig was het zondag tijdens de meeste

wedstrijd droog.
Helaas moesten de
jongste lopers nog
een stevige regenbui
verwerken. De orga-
nisatie van No-Limits
kon terugzien op een
geslaagde evene-
ment. De volledige
uitslag is te vinden
op: www.no-limits-
bladel.nl of op
www.uitslagen.nl 
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Dit moet je zien! 
De ruime keuze in onze 
vernieuwde showroom op de 
1e etage
en bekijk ook eens ons 
zeer uitgebreid assortiment 
deurbeslag

Fixet Bladel
Industrieweg 3, Telefoon 0497-381795

eid assortiment zeer uitgebr
en bekijk ook eens ons 

 etagee1
oom op de wrde shoernieuwv

De ruime keuze in onze 
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7777777

Markt 6 • Bladel
Tel.: 0497-380140

Onbeperkt Verwennerijtjes
Dit zijn kleinere gerechten
van onze speciale kaart

die u onbeperkt kunt bestellen in de
door u zelf gewenste volgorde
vanaf  17.00 uur tot 21.30 uur. 
(De desserts zijn tot 22.00 uur 

onbeperkt te bestellen).

voor €27.50 p.p.

exclusief drank

Verwennerijtjes zijn dagelijks te bestellen

uitgezonderd donderdag (sluitingsdag)

Met nieuwe

gerechtjes!
Met nieuwe

gerechtjes!

Lekker feestelijk   
smullen!

NIEUW!

Nu nieuw bij uw Keurslager 
de Bourgondische ovensteen;

De Smulsteen® 

 

De Smulsteen®: 
feestelijk, gezond, 
gemakkelijk, genieten!

Even in de oven en genieten maar!

Eric Laureijs, keurslager
Sniederslaan 49, 5531 EH Bladel
Tel. 0497-381277
www.laureijsbladel.keurslager.nl
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Smulsteen Mixed grill trio®

Franse Smulsteen® Hollandse beenham Smulsteen®

Maak uw keuze uit de 4 varianten en bestel direct 
uw Bourgondische ovensteen; de Smulsteen®!

Bestelling is geplaatst door:

Enkel in de oven op 180°C - 25-30 minuten.

Champignon kip Smulsteen®

p.st. 1495

p.st. 1795

p.st. 1395

p.st. 1695

Enkel in de oven op 180°C - 25-30 minuten.Enkel in de oven op 180°C - 25-30 minuten.Enkel in de oven op 180°C - 25-30 minuten.

Timmeren bij het Kompas
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de timmergroep op
vrijdagmiddag. In de goed ingerichte werkplaats met
zaagmachines, werkbanken en het benodigde handge-
reedschap kunt u ieder gewenst werkstuk maken. Groot
of klein, voor binnen of buiten, een kast of stoel, een
bloembak of nestkastje, het maakt niet uit. Van belang is

wel dat alle mogelijke houtverbindingen gebruikt worden en dat u goed en veilig
met al het gereedschap leert omgaan. Voorbeelden van veel werkstukken zijn
aanwezig, maar u kunt natuurlijk ook altijd zelf bepalen wat u wilt gaan maken.
Wel zelf hout meenemen.
De kosten voor een cursus bedragen € 35,00.per half jaar
Heeft u interesse dan kunt u zich aanmelden via www.kompasbladel.nl of 
mailen naar info@hetkompas.nl
Ook kunt u zich opgeven op Torendreef 20 5531ET Bladel of tel. 0497-385069

U bent van harte welkom.



de Lantaarn nr. 42 - pagina 10 de Lantaarn nr. 2 - pagina 3

Sniederslaan 28, BLADEL
Tel. 381674

www.vandenbergelektro.com
info@vandenbergelektro.com

van den Berg elektro

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

Luchtbevochtiger
op basis van koud water of stoom

in diverse uitvoeringen v.a. € 98.00

Ook keuze uit luchtontvochtigers

TE HUUR
zaalaccommodatie ”De Schop”  van de Blaalse Hoeve

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

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

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

Tuincentrum Groenen
Hulselseweg 11, Bladel, Tel. 0497-360215, Fax 0497-360216

www.tuincentrumgroenen.nl

Kom ook sfeer ruiken en proeven
in de grootste Sfeer- en
Kerstshow van de Kempen.
Tot dan! 

MOONLIGHT-
SHOPPEN

GRANDIOZE FEESTAVOND

bij Tuincentrum Groenen
Zaterdag 17 november 2012 vanaf 19.00 uur

met extra aanbiedingen
en fikse kortingen

op het hele assortiment

VELT de vereniging
voor Ecologisch
Leven en Tuinieren
organiseert een
avond over
ecologische voeding 
en de juiste voedselcombinaties 
door Velt-lesgever jeroen van Rooij uit
Turnhout België
In den herd te Bladel
donderdag 15 november 2012 om 20 uur

De heer Jeroen van Rooij gaat de volgende onder-
werpen behandelen deze avond: 
Ecologische leefstijl en ritme, Gezondheid (en de
integrale visie op de mens(1) fysiek, (2) emotioneel,
(3) mentaal, (4) inspirationeel en (5) sociaal niveau,).
de kern van de problematiek wordt bekeken en, waar
mogelijk, aangepakt!

Voedsel als medicijn vezels, vitaminen en minera-
len). Koolhydraten, suikers en zoetstoffen: de voor-
en nadelen. Witmeel en vetten. Water, sap of melk,
alcohol, cafeïne- en suikerhoudende dranken?
Industriële voeding en welvaartsziekten. Juiste voe-
ding kan verouderingsproces vertragen.
Voedingssupplementen: ja of nee? Afvallen zonder
honger lijden. Beïnvloeden van de geest door gezon-
de voeding.

Over Jeroen van Rooij:
Als gezondheidscoach begeleidt en adviseert Jeroen
mensen (particulier en binnen organisaties) om de
lichamelijke én geestelijke weerbaarheid tegen aller-
hande invloeden te vergroten (stressfactoren, virus-
sen, bacteriën e.d.). Dit met als doel om het aanpas-
singsvermogen en totale functioneren aanmerkelijk
te verbeteren.
Zijn doelgroep: Particulieren, van alle leeftijden, die
hun lichamelijke en geestelijke functioneren wensen
te verbeteren en vooral preventief aan hun gezond-
heid willen werken. Vooral 40-plussers blijken inte-
resse te hebben in mijn dienstverlening op het
gebied van gezondheid en welzijn.

Jeroen typeert zichzelf: mijn betrokken, flexibele en
recht-door-zee grondhouding. Zacht en krachtig. Ik
werk oplossingsgericht naar het heden en de toe-
komst en gebruik daarbij diverse methodes uit de
psychologie, HRM, voedings- en suppletietherapie.
Dit geeft een brede, integrale blik op de zaken.
Echter, als ik denk dat ik een klant niet kan helpen,
dan verwijs ik direct door.
Kijk ook op zijn website: www.integraalgezondheids-
management.be
Voor niet leden vragen wij een bijdrage van 2,50
euro. 

Volgend jaar heeft VELT ook een aantal interessante
avonden voor u, waaronder films van Mark Kapteijns
uit Wintelre, ecologisch cosmetica maken, ecologi-
sche tuinaanleg, over heggen en hagen.
www.veltbladel.nl
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Sniederslaan 49
5531 EH  Bladel

OPENINGSTIJDEN:
maandag 10.00-18.30 uur

dinsdag, woensdag en
donderdag 9.00-18.30 uur

vrijdag 9.00-20.00 uur
zaterdag 8.00-17.00 uur

Tel. 0497-381277

Tel. 
0497-360670

OP VRIJDAG GRATIS SAUS
BIJ LEKKERBEK EN KIBBELING

Bladel

                       
    

   
 ka

as
spe

ciaalzaak 

Tel. 0497-360630

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

Aanbiedingen

zijn geldig

van maandag 12 november

t/m zaterdag 17 november

SPAAR MEE VOOR GRATIS 
VLAAI (haal uw envelop in de winkel)

Italiaanse pasta’s 3 HALEN = 2 BETALEN
Heerlijk met de nieuwe verse herfstmix!

Kalkoenhaasjes
4stuks 5.95

Grootmoeders
sudderlapjes 4stuks 5.95

Kip met pit 100 gram 1.60

Bij 150 gramCervelaatworst 
100 gramLikkepot

GRATIS
Pastaschotel

per portie 500 gram  4.45

Nieuwe Lekkerbek
van kabeljauw

per stuk 3.75  3 voor 10.00

3 hele broden naar keuze5.65

max. voordeel maar liefst € 2,25

Schellens fijn volkoren
van 2,80 voor 1.90

4 Tompoucen
van 6.60 voor 3.95

Open kersenvlaai 
HW van 18.50 voor 12.95

4 Worstenbroodjes
van 6.20 voor 3.99

i.s.m. Nagoya vanaf donderdag t/m zaterdag

Dagverse sushi per bakje 9.00

Kabeljauwfilet 100 gr. 1.70 Kabeljauwhaas 100 gr. 2.40

Makreelsalade 100 gram1.95

Broccoli
500 gram 0.99

Gieser Wildeman
500 gram 0.99

Lekker zoet!
Sinaasappelen
500 gram 0.89

Heerlijk bij biefstuk maar helemaal bij pasta!

Vers gesneden herfstmix
Div. paddestoelen met groenten
250 gram 1.49

Gepaneerde speklapjes met stamppot
van rauwe spinazie en waterkers
hoofdgerecht voor 4 personen

Voedingswaarde per persoon
kcal (kj) 1026 (4309) eiwit 48 g vet 82 g koolhydraten 24 g.

Ingrediënten
4 gepaneerde speklapjes
700 g kruimige aardappels
zout, 2,5 dl warme melk, 100 g boter in blokjes
peper en nootmuskaat, 300 g gewassen spinazie
100 g waterkers, geplukt en gewassen
3 el vloeibare boter

Bereiding
Schil de aardappels en kook ze in ruim water met zout gaar. Laat ze goed uitlekken en druk ze door een pureeknij-
per of stamp ze fijn. Giet de warme melk en de boter erbij en klop alles met een houten lepel luchtig door. Breng de
puree op smaak met zout, peper en versgeraspte nootmuskaat. 
Houd de puree warm, bijvoorbeeld boven een pan met een laagje kokend water. Snijd de gewassen en gedroogde
spinazie en waterkers in reepjes en roer ze in porties door de hete aardappelpuree. Verwarm ondertussen de vloei-
bare boter in een grote koekenpan en bak de speklapjes op zacht vuur in circa 5 minuten aan beide kanten krokant
en bruin. Serveer met de stamppot en eventueel extra jus.

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT

PRIJSKNALLER

SALADE VAN DE WEEK

Kempendienst
11 november in Duizel

De Protestantse gemeenten (PKN) van Bergeijk, Bladel
en Hoogeloon-Eersel houden op zondag 11 november
een gezamenlijke dienst in de r.-k. kerk te Duizel.
Voorganger is ds. J. Fijn van Draat. Het gaat in deze
kerkdienst over de schepping. 
Voor de kinderen tot 4 jaar is er oppas. Na afloop kun-
nen we elkaar ontmoeten en een kopje koffie drinken in
de Smis, schuin tegenover de kerk.
Aanvang 10.00 uur in de r.-k. kerk Sint Jan Geboorte te
Duizel.

Iedereen is van harte welkom.
Informatie: 0497-383550.
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Kerstmis 2012Kerstmis 2012
Reserveer tijdig uw kerstdiner!
de Verwennerij, tel. 380140

Restaurant Nagoya, tel. 388456

Brasserie Snieders, tel. 847444

Wat is het leukste
restaurant van de
gemeente Bladel?
Ieder restaurant in de gemeente Bladel maakt nu kans
op de titel “Leukste restaurant van de gemeente Bladel”!
Via www.restaurantverkiezing.nl kan een stem uitge-
bracht worden op het restaurant dat naar de mening
van de gasten het leukste is van de gemeente.

Leukste restaurant van de gemeente Bladel word je niet
zomaar. Hiervoor krijgen de restaurants van Bladel  tot
25 november de tijd om zoveel mogelijk stemmen te
werven onder de leden die daarnaast ook het restaurant
moeten beoordelen op een vijftal criteria: sfeer/ambian-
ce, klantvriendelijkheid, prijs/kwaliteit-verhouding, in -
rich ting en service. Binnen de gemeente Bladel worden
twee restaurants genomineerd voor de provinciale
ronde: het restaurant met de meeste stemmen en het
restaurant met de beste beoordelingen. De provincie-
winnaars worden op 17 december uitgenodigd in het
Steigenberger Kurhaus Hotel voor een feestelijke
award uitreiking waar ook de landelijke winnaar bekend
wordt gemaakt.

Daarnaast wordt er per stem (waarbij men toestemming
geeft om de nieuwsbrieven van partners te ontvangen)
in totaal & euro 0,05 cent gedoneerd aan Pink Ribbon
door de partners van de verkiezing. Pink Ribbon zet
zich in tegen borstkanker en voor iedere euro wordt
maar liefst 87 cent besteedt aan onderzoek en projec-
ten.

Wie is de leukste
bakker van de
gemeente Bladel?
De bakker waar je altijd een gezellig praatje kunt
maken of juist de bakker met het uitgebreide  assor-
timent. Alle bakkers in de gemeente Bladel maken
kans op de titel “Leukste Bakker van de gemeente
Bladel“. Op www.leukstebakker.nl kan iedereen nu
een stem uitbrengen.

Naast het aantal stemmen worden de bakkers beoor-
deeld op een vijftal criteria: sfeer, productaanbod,
service, klantvriendelijkheid en de  prijs/kwaliteitver-
houding. 
Binnen de gemeente Bladel worden twee bakkers
genomineerd voor de provinciale ronde: de bakker
met de meeste stemmen en de bakker met de beste
beoordelingen. De provinciewinnaars worden uitein-
delijk op 10 maart uitgenodigd op BAKKERSVAK
2013 in Rosmalen voor een feestelijke award uitrei-
king. De Leukste Bakker van Nederland wint ook een
reis naar Istanbul en mag zijn of haar specialiteit ser-
veren in het vliegtuig.

Daarnaast wordt er per stem (waarbij men toestem-
ming geeft om de nieuwsbrieven van partners te ont-
vangen) in totaal & euro 0,05 cent gedoneerd aan
KiKa door de partners van de verkiezing. KiKa vecht
voor kinderen  die gediagnostiseerd zijn met kanker.
Een extra reden dus om te stemmen op de Leukste
Bakker van de gemeente Bladel.

“Mijn vrouw 
heeft al 10 jaar 
Multiple Sclerose” 

www.nationaalmsfonds.nl

GIRO 
5057
MAASSLUIS
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Markt 2-A • 5531 BA  Bladel
Tel. 0497-847444 • www.brasseriesnieders.nl

RijmelarijtjesRijmelarijtjes
Keuze uit circa 3030

heerlijke gerechtjes die u
ONBEPERKTONBEPERKT kunt bestellen

voor €€ 27,0027,00
van 17.00 tot 22.30 uur

Bekijk onze nieuwe menukaart
op www.brasseriesnieders.nl

Rijmelarijtjes

vanaf 16 november
aangepaste kaart met
nieuwe rijmelarijtjes

Vrijdag 16 november

 V.I.P. NIGHT
presentatie nieuwe kaart

met wildgerechten
8-gangen keuze menu

Muzikale omlijsting van 
Jolanda Muziek.

Reservering gewenst.

Aanvang 19.00 uur. 

Reserveer tijdig uwReserveer tijdig uw

KerstdinerKerstdiner
1ste en 2de Kerstdag1ste en 2de Kerstdag

8-gangen keuzemenu8-gangen keuzemenu

van 13.00 tot 17.00 uurvan 13.00 tot 17.00 uur
of van 18.00 tot 22.00 uurof van 18.00 tot 22.00 uur

Een beetje chauffeur
laat zich niet afleiden 
Even een telefoontje aannemen, een sms beant-
woorden tijdens het rijden of de navigatie instellen.
Dat is voor veel chauffeurs herkenbaar en vol risi-
co’s. In een fractie van een seconde kan dit fatale
gevolgen hebben.

Ga terughoudend om met handsfree bellen en
houd de gesprekken tijdens het rijden vooral kort.
Stuur een sms alleen vanaf een parkeerplaats en
stel je navigatie in voor vertrek. Zie voor meer
informatie en tips: www.laatjenietafleiden.nl.

GEBOORTE ACTIE!ACACT

10%
**
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MET OPDRUK

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

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

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

www.localprint.nl
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Wij leveren ook op zaterdag!!!
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WIJ STOPPEN MET DE
VERKOOP VAN RACEFIETSEN
ALLE OP VOORRAAD ZIJNDE
RACEFIETSEN
- Stevens
- Merida
- Willier
- Ook losse frames
nu met HOGE KORTINGEN

Oude Provincialeweg 63, Hapert, Telefoon 0497-385126

ssppoorrtt

Beugelclub D’n Heuvel
Uitslagen
D’n Heuvel 1 - Maasbree 1 2-3
D’n Heuvel 2 - Heythuijsen 1 2-3
D’n Heuvel 7 - D’n Heuvel 8 1-5
D’n Heuvel 5 - D’n Heuvel 6 3-2
Loosbroek 1 - D’n Heuvel 3 2-3
Sevenum 1 - D’n Heuvel 4 4-1

Programma
dinsdag 13 november
D’n Heuvel 1 - Helden 2 20.00 uur
D’n Heuvel 4 - Hegelsom 2 20.00 uur

woensdag 14 november
D’n Heuvel 7 - Heeze 3 13.30 uur
Liempde 4 - D’n Heuvel 8 13.30 uur

donderdag 15 november
D’n Heuvel 5 - Loosbroek 3 20.00 uur
D’n Heuvel 6 - Schijndel 3 20.00 uur

zaterdag 17 november
Kessel 2 - D’n Heuvel 2 20.30 uur

ATB – toertocht Scherpenheuvel – Hapert
zeer goed verlopen.
De najaarszon zette iedereen in een positieve stemming. Grote drukte bij aankomst in Hapert.

Op zondag 28 oktober jongstleden is de 14e editie van
de klassieker Scherpenheuvel-Hapert verreden.
Dankzij het voortreffelijke mooie weer is de 14e  editie
geworden tot een tocht waar alle deelnemers met een
goed gevoel aan terug zullen denken als ze volgend
jaar september weer kunnen gaan inschrijven voor de
15e editie.
Voor 7 uur stonden de eerste deelnemers al aan het hek
maar moesten toch nog anderhalf uur de kou trotseren
alvorens ze konden vertrekken. Niemand heeft hier
moeite mee want ze weten dat het de traditie is dat pas-
toor Van Rompaey eerst een toespraakje houdt en alle
fietsers probeert te zegenen.

De nieuwe route van dit jaar tussen de eerste en twee-
de bevoorradingspost werd door de meesten goed
bevonden, een afwisseling van bestaande singletracks
maar ook wel weer wat meer verharde stukken er tus-
sen. De fanatiekelingen kunnen dan gas geven en de
minder getrainde fietser kan hier even op adem komen.
Op een enkel ongelukje en wat materiaalpech na ,wat
vaak al door de meefietsende EHBO-ers en mecani-
ciens kon worden opgelost, is het goed verlopen.

De bevoorrading op de posten in Meerhout en Mol en
de Zwarte Horst verliep zeer goed. Er was voldoende
eten en drinken en overheerlijke soep in Mol. Vooral ook
te danken aan de vele vrijwilligers en leden van TWC
Hapert die er toch alles aan gedaan hebben om de fiet-
ser daar waar nodig veilig te laten oversteken en met
koeken ,bananen en fruitrepen de inwendige mens te
versterken om de tocht te volbrengen. Aangekomen in
Hapert werden de sporters verwelkomd door vele toe-
schouwers die lekker genietend van de muziek en het
zonnetje de handen op elkaar kregen.
In en rondom ’t Huukske en ‘t Pleintje hing een geweldi-
ge sfeer en dit deed veel deelnemers besluiten om nog
even te genieten van de lekkere pasta en na te praten
onder het  genot van een lekkere trappist of pilsje.
Foto’s zijn te bekijken op de website van deze tocht
www.atbclassic.nl .
Kempen TV zal in de uitzending van december hun
reportage laten zien van de twee dagen die ze gefilmd
hebben.  

De laatste zondag van oktober 2013 zal de 15e tocht
gereden worden. Een jubileum tocht.

VC Bladel dames 1 zet
niet door
Zaterdag 3 november hebben VC Bladel dames 1
gestreden tegen de dames 3 van Havoc. Dit was een
uitwedstrijd in ‘De stappert’ hal in Haps.
Nadat de meiden even stil hebben gelegen maar
wederom hard getraind, hadden de dames erg veel zin
om een fanatieke wedstrijd te spelen. Met deze inzet
heeft VC  Bladel een goede start gemaakt in de eerste
set. Er werd een stabiel spel gespeeld, waardoor de set
met een stand van 21-25 is binnengehaald.
De tweede set waren er te veel persoonlijke fouten van
VC Bladel, waardoor de punten niet genoeg werden
binnengehaald. De nauwkeurigheid verliep uit het spel,
waar de tegenstander gemakkelijk gebruik van maakte.
Deze set eindigde met een stand van 25-23 voor de
dames van Havoc.
In de derde set is dit onnauwkeurige spel niet verbeterd.
Wel is er veel afwisselingen in het spel gebracht en
goede servicedruk. Maar dit was niet genoeg voor de
dames van VC Bladel, waardoor de set is geëindigd met
een stand van 25-23 voor Havoc. 
De start van de vierde set is door de dames van VC
Bladel niet verbeterd in spel. Wel is er hard gewerkt en
hebben ze de achterstand nog flink ingehaald, waar-
door de dames van Havoc het even moeilijker kregen.
Helaas hebben de dames van VC Bladel dit niet kunnen
voortzetten tot de 25 en eindigde de set met een stand
van 25-19.
De volgende wedstrijd: woensdag 14 november  20.30u
VC Bladel DS 1- VVC Best DS 1. 

v.v. Casteren
UITSLAgeN
zondag 4 november
Casteren 1 - ETS 1 2-0
Casteren 2 - SDO’39 4 9-0
Casteren 3 - RKVVO 9 0-3

PROgRAmmA
zondag 11 november
De Weebosch 1 - Casteren 1 14.30 uur
ZSC 5 - Casteren 2 10.00 uur
HMVV 7 - Casteren 3 10.00 uur
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Nergens is het contrast tussen het heden en verle-
den zo groot als in deze Duitse hoofdstad.
Berlijn is historisch en hip tegelijkertijd, laat u verras-
sen!�Laat je terugvoeren naar een belangrijk deel van
de geschiedenis;�Het grootste gedeelte van het cen-
trum is tijdens de Tweede Wereldoorlog gebombar-
deerd, maar wat gespaard is gebleven maakt het
contrast tussen nieuw en oud erg bijzonder.

Een kleine 30 jaar was de koude oorlog zichtbaar
door de muur die Oost-Berlijn van West-Berlijn
scheidde.
Jarenlang werden families van elkaar gescheiden
door de 45 km lange, zwaarbewaakte muur.
Pas in 1989 kwam hier een einde aan en is de sloop
van de muur begonnen.
Breng een bezoek aan Checkpoint Charlie, een voor-
malige controle post in de Berlijnse muur.
Verder kun je naar het haus am Check point Charlie,
dit is een museum o.a. over de vluchtpogingen die
men in die tijd ondernam.

Brandenburger Tor en Reichstag
Hier werd begonnen met de bouw én de afbraak van
de Berlijnse Muur. Het is de Eiffeltoren van Berlijn,
het bekendste monument van de stad: de Branden -
burger Tor. 

Op loopafstand van deze boog ligt de Reichstag. Op
dit Berlijnse parlementsgebouw is een glazen koepel
geplaatst waarin via wenteltrappen naar de top gelo-
pen kan worden. Een bezoek aan de Reichstag dient
vooraf gereserveerd te worden.

Midden in hartje Berlijn ligt het plein Gendarmen -
markt, dat met recht één van de mooiste pleinen van
Europa genoemd mag worden. 
Zowel links als rechts staan twee identieke kerken,
de Deutscher Dom en de Französischer Dom, met in
het midden het fraai prijkende Konzerthaus. 

Breng ook een bezoek aan het romantische Slot
Charlottenburg, hier waan je je terug in de tijd. Het
kasteel heeft meerdere gebouwen die allen een
bezoek waard zijn.
Sluit af met een wandeling door de prachtige kasteel-
tuinen.

Genoeg cultuur gesnoven?
Dan is het tijd om door de stad te struinen op zoek
naar leuke galerijtjes, boetiekjes en musea.
De grote warenhuizen zijn ook populair zoals
KaDeWe (het grootste warenhuis van Europa) en
niet te vergeten de wereldberoemde Kurfürsten -
damm.

Na een dagje shoppen is het goed toeven in één van
de vele gezellige restaurantjes.
Vooral in de wijken Mitte (Hackescher Markt),
Prenzlauer berg en Friedrichshein zitten veel goede
restaurants.
Berlijn heeft een bruisend nachtleven, van clubs tot
hippe (cocktail) barretjes die meestal geopend zijn tot
in de vroege uurtjes.

Voor de liefhebbers zijn er vanaf 26 november tot 26
december kerstmarkten te bezoeken in de stad.
De stad is dan betoverend mooi met een zee van
lichtjes.

In Berlijn raak je niet uitgekeken, er is ontzettend veel
te zien.
Ook prettig is het groene karakter van de stad.
Het is één van de groenste steden van Europa met
veel parken, meertjes en kanalen. 

Bent u ook enthousiast geworden over deze bijzon-
dere stad?
Wilt u advies over de bezienswaardigheden of ver-
blijfsmogelijkheden, ik ben u graag van dienst.  

Inge Broers-Panjoel
Toerkoop Reisburo van Gerwen Bladel
Sniederslaan 17,5531 EG Bladel
Tel: 0497-331433 , bladel@reisburovangerwen.nl

Passie voor Reizen

Toerkoop Reisburo van Gerwen Bladel
neemt u mee naar: Berlijn!
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gemeente Bladel schaliegasvrij

Stichting Schaliegasvrij Nederland overhandigt
plaquette
De Stichting Schaliegasvrij Nederland heeft op 7 november een plaquette overhandigd
aan Joan Veldhuizen, wethouder milieu van de gemeente Bladel. Dit is een waardering
voor het feit dat de gemeente dit jaar het besluit heeft genomen de gemeente schalie -
gasvrij te verklaren. De stichting is er gelukkig mee dat de gemeente Bladel nu al haar
verantwoordelijkheid neemt door uit te spreken dat er niet wordt meegewerkt aan een
eventuele aanvraag voor een boring. 

Schaliegas bevindt zich in de poriën van de harde bodemlagen en is daardoor moeilijker
te winnen dan gas in een gasbel. Het boren naar schaliegas is zeer omstreden, omdat
daarbij technieken worden gebruikt die een gevaar betekenen voor het milieu en de
volksgezondheid. 

De 8e editie van het ondernemerscafé wordt
gehouden op 21 november 2012 vanaf
20.00 uur in het Auditorium van de
Rabobank, Markt 7 te Bladel. 

Het thema van de avond is:

“De Brabantse Kempen”

Bedrijfsleven en gemeenten hebben 
samengewerkt in het project ‘Branding De
Brabantse Kempen’, met als resultaat dat op
15 juni 2012 de lancering van het beeldmerk
en de promotiefilm van onze Brabantse
Kempen heeft plaatsgevonden.
Burgemeester Swachten zal een korte 
toelichting geven op het gevolgde proces en
de vervolgstappen. 

Ook topbedrijven uit onze regio leveren een
belangrijke bijdrage aan het beeld van De
Brabantse Kempen. Academy Bartels,
gevestigd in Hooge Mierde, is een internatio-
naal topsport paardenbedrijf met internatio-
nale uitstraling. 
De economische spin off van de Academy
voor de regio zorgde ervoor dat zij winnaar
werden van de ‘subsidietender’ van de pro-
vincie Noord Brabant.  

Twee generaties van de familie Bartels,
vader Joep Bartels en dochter Imke
Schellekens- Bartels, leggen uit wat
Academy Bartels doet. Daarnaast gaat Imke
in op haar ervaringen als tweevoudig
Olympisch deelneemster, zilveren medaille
in Peking. 
Ook wordt er meer over het Rabo
Talentenplan verteld die veel overeenkom-
sten heeft met talentscouting en -begeleiding
in het bedrijfsleven. 

Het tweede deel van de avond biedt u de
ruimte om in contact te komen met uw
medeondernemers. Het netwerkgedeelte
vindt plaats in Japans Restaurant Nagova,
Markt 3 te Bladel.  

Hebt u interesse, kunt u zich vóór 14 novem-
ber aanmelden bij Christel Rampen van de
gemeente Bladel via c.rampen@bladel (per
bedrijf maximaal 2 personen).  

Het Ondernemerscafé wordt georganiseerd
door de Ondernemersvereniging
Bedrijventerreinen Gemeente Bladel
(OBGB), Ondernemersvereniging Bladel
(OVB), MKB Hapert- Hoogeloon, Land van
de Zaligheden, Zuidelijke Land- en
Tuinbouworganisaties (ZLTO) en de
gemeente Bladel. 

dienstencentrum Bladel
zoekt vrijwilligers
De gemeente Bladel, ZuidZorg, GOW
Welzijnswerk en Vrienden van de Thuiszorg
hebben de handen ineengeslagen en ope-
nen in januari 2013 het Dienstencentrum
Bladel. Dit wordt gevestigd in het ZuidZorg
gebouw aan de Kloostertuin 2 in Bladel.

De begane grond van het gebouw wordt
omgetoverd tot een gezellig Trefpunt waar
mensen uit Bladel van 65 jaar en ouder
elkaar kunnen ontmoeten en waar speciale
aandacht is voor hen die extra zorg en aan-
dacht nodig hebben. De ruimtes in het
Dienstencentrum worden ook beschikbaar
gesteld voor activiteiten voor (groepen) men-
sen met een beperking, die jonger zijn dan
65 jaar.

de activiteiten
Elkaar ontmoeten, dat wordt een belangrijk
thema van het Dienstencentrum. En daarom
staan veel van de activiteiten in dit teken. Zo
wordt er twee maal per week een “open-
inloop” gehouden. Om gezellig koffie te drin-
ken, een krantje te lezen en een praatje te
maken. Een aantal keren per week kunnen
ouderen gezamenlijk lunchen. Vooral voor
hen die zich alleen voelen of moeite hebben
met het bereiden van eten is dit een uit-
komst. Om gezond en fit te blijven, is bewe-
gen belangrijk. Als je problemen hebt met
bewegen en lopen, kan dat ook in de vorm
van gym op een stoel. Ook dat kan bij het
Dienstencentrum. Ouderen die ziek zijn en
veel zorg nodig hebben of lijden aan demen-
tie kunnen één keer per week een ochtend
met elkaar doorbrengen, waarbij zij verschil-
lende activiteiten aangeboden krijgen. Op
die manier hebben hun partners een aantal
uurtjes vrij om eens iets voor zichzelf te
doen. 

Vrijwilligers
U bent van harte welkom
Voor het Dienstencentrum zijn wij op zoek
naar mannen en vrouwen die willen helpen
bij de activiteiten van het Dienstencentrum.
Er zijn veel verschillende werkzaamheden te
doen. Zoals gasten ontvangen, koffie en
thee schenken, helpen bij de lunch of oude-
ren die veel zorg nodig hebben wekelijks
een fijne ochtend bezorgen. Maar ook men-
sen halen en brengen naar het
Dienstencentrum behoort tot de werkzaam-
heden.

Iets voor u
Gaat u graag met andere mensen om. 
Wilt u iets voor een ander betekenen. 
En bent u graag praktisch bezig.
Meld u dan aan als vrijwilliger voor een van
de activiteiten. Dat kan door contact op te
nemen met:
- Esther de Raad van GOW Welzijnswerk,
tel. 0497-514746,
e-mail: edraad@hetgow.nl. of
- Hubert Cornelis van Stichting Vrienden van
de Thuiszorg, tel.  040 2920713, e-mail:
hubert@vriendenvandethuiszorg.nl.   

Zij zijn graag bereid u meer informatie te
geven en met u in gesprek te gaan over de
mogelijkheden van het vrijwilligerswerk bij
het Dienstencentrum in Bladel.

ondernemers opgelet

8e editie ondernemerscafé gemeente Bladel
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informatie voor de inwoners van de Gemeente Bladel

Oplichting via de computer

wat kunt u doen tegen internetoplichting

De laatste tijd komen steeds vaker meldingen binnen over computers die zijn vastgelo-
pen. Een melding op het scherm toont dan dat u op een verboden site bent geweest en
dat de Nederlandse politie of Buma Stemra heeft ingegrepen. Via een geïnfecteerd
bestand (trojan) wordt de computer geblokkeerd, omdat er zogenaamd “illegale bestan-
den zijn aangetroffen”. 

Aan de eigenaar van de computer wordt verteld dat de blokkering na betaling van € 100,-
wordt opgeheven. Deze € 100, - moet betaald worden met de code van een paysafekaart
(=betaal veilig kaart). Deze kaart is te krijgen bij tankstations, sigarenwinkels en super-
markten. De blokkering wordt echter na betaling niet opgeheven. Het gaat hier om oplich-
ting via de computer. Wees alert op dergelijke meldingen en trap hier niet in. De politie en
andere instanties sturen dit soort berichten niet!

Tip
Gebruik altijd een wachtwoord voor je internetverbinding of computer zodat derden geen
gebruik kunnen maken van uw provider/ IP adres.

Informatie
Meer informatie en tips vindt u via www.fraudehelpdesk.nl

Openbare besluiten uit
vergadering burge-
meester en wethouders
Het college van burgemeester en
wethou ders heeft in de vergadering van
30 oktober 2012 de volgende 
openbare besluiten genomen: 

  Najaarsnota 2012
Wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Convenant beheer en onderhoud speel-
bos
Het college stemt in met het convenant
met de Stichting Speelbos over het beheer
en onderhoud van het speelbos Bladel.

Voorstel tot vaststelling van de 1e wijzi-
ging van de begroting 2013
Wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Publicatie in het kader van de in wer-
king treding van de nieuwe Politiewet
2012 per 1 januari 2013
Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Nieuwsbrief Transformatie jeugdzorg
Wordt voor kennisgeving aangenomen.

Openbare vergadering
Algemeen Bestuur
Samenwerking
Kempengemeenten 
Het Algemeen Bestuur van de Samen -
werking Kempengemeenten vergadert op
13 november van 15.00-15.30 uur in de
gemeentewerf te Eersel. De agenda en stuk-
ken voor de bijeenkomst kunt u vinden op de
website www.kempengemeenten.nl onder
Samenwerking / Documenten.

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

Nr. werk Plaats             Periode    Uitvoering

1. Wegconstructie Leemskuilen Bladel t/m week 51 Donders

2. Asfalteren Dalem - De Pan Hapert t/m week 51 Heijmans

3. Renovatie Valensplein Hoogeloon t/m week 3 2013 Heijmans

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

www.burgernet.nl

www.burgernet.nl

www.burgernet.nl

Bekendmakingen

Subsidieplafonds 
vastgesteld voor 2013

Burgemeester en wethouders van Bladel
maken bekend dat de gemeenteraad in zijn
vergadering van 1 november 2012 subsidie-
plafonds voor welzijnsactiviteiten en wel-
zijnsprojecten voor 2013 heeft vastgesteld.

Het subsidieplafond voor welzijnsactiviteiten
bedraagt € 2.615.011. Binnen dat bedrag is
€ 140.000,00 geoormerkt als subsidiepla-
fond voor de uitvoering van de individuele

subsidiëring voor muzikale en culturele vor-
ming. Het subsidieplafond voor welzijnspro-
jecten bedraagt € 84.311,00

De subsidieplafonds geven de maximale
bedragen aan waaruit in 2013 subsidies
kunnen worden toegekend. 

Vaststelling Nota Lokaal
gezondheidsbeleid

Burgemeester en wethouders van Bladel
maken bekend dat de gemeenteraad in zijn
vergadering van 1 november 2012 de nota
Lokaal Gezondheidsbeleid heeft vastge-

steld. Hierin is vastgelegd wat de gemeente
Bladel doet om de gezondheid van de
Bladelse inwoners te stimuleren. De nota
Lokaal Gezondheidsbeleid treedt in werking
op 1 januari 2013. 

De nota ligt van 12 november 2012 tot 
4 januari 2013 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. 
U kunt de tekst ook bekijken via de website
www.bladel.nl.

Voor meer informatie hierover kunt u 
contact opnemen met mevrouw 
L. van der Heijden van de afdeling Welzijn
(tel. 361648).
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diverse vergunningen

Burgemeester en wethouders van Bladel
maken bekend dat:

Algemeen
• Op 6 november 2012 aan mevrouw 
M. Eikenbroek een vergunning is 
verzonden voor het maken van reclame tot
20 november 2012 voor het muziekfestival
te Hoogeloon op 17 november 2012.

hapert
• Op 1 november 2012 aan Bevolkings -
onderzoek Zuid een vergunning is verzon-
den voor het innemen van een standplaats
aan het Alexanderhof voor het bevolkings-
onderzoek naar borstkanker. De vergun-
ning is geldig van half december 2012 tot
en met januari 2013. 

Deze besluiten liggen vanaf 12 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 mid-
dags na afspraak.

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

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

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

meldingen

De volgende evenementen zijn gemeld:
• Een speelgoed- en kledingbeurs op 
16 november 2012 van 19.00 tot 22.00 uur
in café D’n Bakker te Hoogeloon.  
• Een kerststal door kerststalgroep Casteren
van 20 december 2012 tot en met 6 januari
2013 tegenover de kerk op het plein voor
café “Den Bels” in Casteren. 
• Een openlucht kerststal door Vrienden van
de Kerststal op 22 december 2012 tot en
met 6 januari 2013 bij het Burgemeester
van Houdtplein te Bladel.

Deze meldingen liggen vanaf 12 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 mid-
dags na afspraak. Tegen deze meldingen
bestaat geen bezwaarmogelijkheid.

Omgevingsvergunningen

Aanvragen

De volgende aanvragen voor een omge-
vingsvergunning zijn binnengekomen:

Nummer Omschrijving en locatie

hapert
BLA-2012-0604 het kappen van 1 berk,

Bernhardstraat 5
(ontv.01-11-2012)

hoogeloon
BLA-2012-0601 het oprichten van 3 var-

kensstallen, Molenweg 5
(ontv.30-10-2012)

BLA-2012-0602 het rooien van 150 m2
bosplantsoen, Groenstraat
ongenummerd 
(ontv.31-10-2012)

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

Vergunningen

De volgende omgevingsvergunningen zijn
verleend:

Nummer Omschrijving en locatie
Bladel
BLA-2012-0553 het kappen van 1 eiken-

boom, Franse Hoef 1
(verz.06-11-2012)

BLA-2012-0524 het plaatsen van een tank
(bouw, milieu, afwijking
bestemmingsplan),
Raambrug 3 
(verz.06-11-2012)

hapert
BLA-2012-0538 het kappen van 1 noten-

boom, Nieuwstraat 15
(verz.06-11-2012)

hoogeloon
BLA-2012-0554 het kappen van 3 bomen,

Hoogcasteren 15 
(verz.06-11-2012) er is
een herplantplicht opge-
legd van 3 bomen, te reali-
seren vóór 1 mei 2014

De besluiten en bijbehorende stukken liggen
van 12 november tot 24 december 2012 ter
inzage bij de Centrale Balie in het gemeen-
tehuis in Bladel. Indien u op maandagavond
de verleende omgevingsvergunningen wilt
inzien, moet u hiervoor een afspraak maken
(tel. 0497-361636).

Bezwaar 
Als u door het bovenstaande besluit recht-
streeks in uw belang wordt getroffen, kunt u
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het college van burgemeester en wethou-
ders van Bladel (Postbus 11, 5530 AA
Bladel). Dat kan tot zes weken na de dag
dat het besluit aan de aanvrager is verzon-
den. In uw bezwaarschrift moet staan tegen

welk besluit u bezwaar maakt en waarom.
Verder moet u uw naam, adres, telefoon-
nummer en de datum vermelden én het
bezwaarschrift ondertekenen. 

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

Sloopmeldingen

Met de volgende sloopmeldingen is inge-
stemd:

Nummer Omschrijving en locatie
Bladel
BLA-2012-0575 het verwijderen van golf-

platen van een pluimvee-
stal, Het Bosch 4 
(verz.01-11-2012)

Netersel
BLA-2012-0590 het slopen van bedrijfsge-

bouwen, Hoenderberg 5
(verz.01-11-2012)

In afwijking van het bestemmings-
plan met bouwvoornemen

Verleende omgevings -
vergunning molenweg 2
hoogeloon

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 vormverandering van een
bestaand bouwvlak en de herbouw van een
burgerwoning aan de Molenweg 2 te
Hoogeloon. 

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswij-
zen ingediend en het is daarom ongewijzigd
vastgesteld. Het vaststellingsbesluit ligt met
bijbehorende stukken tot en met 13 decem-
ber 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. Andere tijden zijn 
mogelijk op afspraak. 
U kunt de stukken ook inzien via:
www.bladel.nl/bestemmingsplannen of
www.ruimtelijkeplannen.nl.  
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Tegen dit besluit kan alleen beroep worden
ingesteld door belanghebbenden die kunnen
aantonen
redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tot
het indienen van een zienswijze. Het instel-
len van beroep is mogelijk tot en met 13
december 2012 (gedurende zes weken na
de dag van verzending van het besluit aan
aanvrager). Het besluit is naar aanvrager
verzonden op 1 november 2012. Het
beroepschrift moet u sturen naar de recht-
bank ’s-Hertogenbosch, Sector
Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te
’s-Hertogenbosch. De omgevingsvergunning
treedt in werking met ingang van 14 decem-
ber 2012. Het instellen van beroep schort de
werking van het besluit niet op. Degene die
beroep heeft ingesteld, kan bij de voorzienin-
genrechter 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 voordat
op dat verzoek is beslist. Aan het instellen
van beroep en het indienen van een verzoek
om voorlopige voorziening zijn kosten ver-
bonden. 

Voor meer informatie over deze omgevings-
vergunning kunt u contact opnemen met de
afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieu (tel. 0497-361636).

In afwijking van het bestemmings-
plan met bouwvoornemen
Omgevingsvergunning
voor het verhogen van de
goothoogte van een
bedrijfspand aan
Raambrug 22 te Bladel

Burgemeester en wethouders van Bladel
maken bekend dat in afwijking van het
bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein de
Sleutel’ een omgevingsvergunning is ver-
leend 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 goothoog-
te van een bedrijfspand aan Raambrug 22 te
Bladel. De aanvraag is in strijd met bestem-
mingsplan ‘Bedrijventerrein de Sleutel’ van-
wege de goot-/boeihoogte van 9 meter waar
het bestemmingsplan een goothoogte van
maximaal 7.5 meter toelaat en een nok-
hoogte van maximaal 9 meter.
Bovengenoemde omgevingsvergunning
maakt het mogelijk in afwijking van het
bestemmingsplan het bedrijfspand uit te
breiden. 

Tegen de ontwerp omgevingsvergunning zijn
geen zienswijzen ingediend. De vergunning
is dan ook in ongewijzigde vorm verleend.
De verleende vergunning ligt met bijbeho-
rende stukken tot en met 18 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 belangheb-
benden 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 18 december 2012 (gedurende zes
weken na de dag van verzending van het
besluit aan aanvrager). Het besluit is naar
aanvrager verzonden op 6 november 2012.
Het beroepschrift dient u te sturen naar de
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Sector
Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te
’s-Hertogenbosch. De omgevingsvergunning
treedt in werking met ingang van 19 decem-
ber 2012. Het instellen van beroep schort de
werking van het besluit niet op. Degene die
beroep heeft ingesteld, kan bij de voorzienin-
genrechter 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 ver-
bonden.

Voor meer informatie over deze omgevings-
vergunning kunt u contact opnemen met
Miranda van Dijk van de afdeling
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieu (tel. 0497 361 636).

wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken
bekend dat de volgende melding op grond
van het Besluit algemene regels inrichtingen
milieubeheer (Activiteitenbesluit) is binnen-
gekomen van v.d. Leegte Metaal B.V.,
Handelsweg 21 te Hapert, in verband met
vervanging van een 6 kuub stikstoftank door
een 10 kuub stikstoftank. 
De melding en bijbehorende stukken liggen
van 12 november tot en met 10 december
2012 (vier weken), ter inzage bij de Centrale
Balie in het gemeentehuis. U kunt daar
terecht op maandag van 9.00 tot 17.00,
dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00
uur. Als u niet in de gelegenheid bent om tij-
dens die uren naar het gemeentehuis te
komen, kunt u een afspraak maken voor een
ander tijdstip (telefoon 0497-361636).

mobiel breken bouw- en
sloopafval

Burgemeester en wethouders van Bladel
maken bekend dat de volgende melding op
grond van het Besluit mobiel breken bouw-
en sloopafval is binnengekomen van
Daanen en Rodenburg Sloopwerken B.V. in
verband met het plaatsen van een mobiele
puinbreker aan Nijverheidsstraat 8 te Bladel.
Hier wordt in de periode van 19 november
2012 tot 15 februari 2013 puin gebroken. 

De melding en bijbehorende stukken liggen
van 12 november tot 10 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, 10 november 2012

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris,
mr. P.S.M. Perriëns

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

Gemeente Bladel  

Bladel 

Casteren 

Hapert 

Hoogeloon 

Netersel  

Bestemmingsplan inzien?

Ga naar
www.bladel.nl
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Hoera!
Op maandag 12 november bestaan wij 10 jaar, daarom trakteren wij u op

één kopje koffie of thee met een gebakje
(van 12-11-2012 t/m 18-11-2012)

Tevens bedanken Hannie en Ad alle gasten
voor het vertrouwen in de afgelopen 10 jaar.

Wereldkampioen
fanfareorkesten te
gast bij Wilhelmina
Hoogeloon

Op zaterdag 10 november organiseert Fanfare
wilhelmina uit hoogeloon een concertavond. dit ter
voorbereiding op haar deelname aan een concert-
wedstrijd in Veldhoven eind november. Vanaf 20.30
uur brengt Fanfare wilhelmina haar concertwerken
ten gehore, waarna het programma wordt voortge-
zet met een concert van Fanfareorkest Brass-aux-
Saxes uit westerlo (B). zeker niet de minste onder
de fanfareorkesten. In 2009 werd dit orkest namelijk
wereldkampioen tijdens het wmC in Kerkrade.
Beide orkesten staan onder leiding van dirigent jan
van hove.

De afgelopen weken zijn de muzikanten van Fanfare
Wilhelmina zeer fanatiek bezig om de laatste puntjes op
de “i” te zetten. Deelname aan een concertwedstrijd is
voor een muziekvereniging één van de hoogtepunten
van haar activiteiten. Gemiddeld genomen gaat
Wilhelmina één keer in de vier jaar “op concours”. Dit
vergt een grote inspanning van de muzikanten. Maar
dat hebben ze er graag voor over om uiteindelijk een
goed resultaat neer te zetten. Op de concertavond van
a.s. zaterdag worden de volgende muziekwerken uitge-
voerd: “Centennial” van Piet Swerts, “Flashback” van
Jan de Haan en “Noah’s Ark” van Bert Appermont. Stuk
voor stuk werken, waarin de fanfare wordt uitgedaagd
om zich van haar beste kant te laten zien en horen.

Fanfareorkest Brass-aux-Saxes werd in 2009
Wereldkampioen Fanfareorkesten in de 1e divisie tij-
dens het prestigieuze, internationale Wereld Muziek
Concours (WMC) te Kerkrade. Het 55-koppige orkest is
samengesteld uit jonge, talentvolle musici en professio-
nals. Met concerten van hoogstaand niveau, grensver-
leggende projecten en concertreizen zet Brass-aux-
Saxes het fanfareorkest op de kaart als een hoogstaan-
de en unieke orkestvorm. De dag na het concert in
Hoogeloon neemt Brass-aux-Saxes ook deel aan een
concours. Het belooft dan ook een mooie avond te wor-
den met de warme klanken van twee prachtige fanfare-
orkesten.

De concertavond vindt plaats in gemeenschapshuis D’n
Anloop in Hoogeloon op zaterdag 10 november a.s.,
aanvang 20.30 uur. De toegang is gratis. Een niet te
missen concert voor de liefhebber van blaasmuziek!

Najaarsconcert van “Die Kempische Egerland
Freunde” uit Bladel
op 18 november 2012 hangt er in Bladel weer muzikale gezelligheid in de lucht.

Uw favoriete plekje opzoeken kan vanaf 12.30 uur. Dan
hebt u nog een half uurtje de tijd om een praatje te
maken met uw muzikale buren alvorens wij om 13.00
uur de namiddag in gang blazen. 

Trouwe bezoekers en fans weten intussen vast wel wat
ze van ons mogen verwachten.
Zoals altijd krijgt u ook nu weer een waaier van vrolijke
deuntjes, romantische melodieën  en pittige polka’s. En
zoals steeds komen sommigen daarvan uit de oude
doos en zijn anderen dan weer gloednieuw. En ook
zoals steeds heeft dirigent Lion Lavrijsen  weer gezorgd
voor een harmonieuze mix van instrumentale en vocale
nummers.
Maar “deze keer starten we verrassend”……
En dan bent u nu vast nieuwsgierig geworden. Gewoon
langskomen en het wordt u duidelijk, maar kom dan wel
op tijd want wie de start mist, mist ook “deze keer star-
ten we verrassend”…..

Rond 15.00 uur wordt de muzikale fakkel doorgegeven
aan de muzikanten van “De Maasgalmkapel” uit
Kessenich, een klein dorpje in Belgisch Limburg, tegen

de Nederlandse grens. Omdat wij op 29 april 2012 bij
hen te gast waren, vonden zij het een prima idee om
een keer richting Bladel af te reizen. 
Deze gedreven muzikanten weten met hun spontane
uitstraling het publiek helemaal voor zich te winnen.
Mooie melodieën, zang en instrumentale solo’s zijn de
ingrediënten van hun veelzijdig repertoire. “Met muziek
en zang een gezellige sfeer scheppen” is hun streef-
doel. Na afloop zal u toegeven dat ze dit met veel bezie-
ling tot een goed einde hebben gebracht. 

U merkt het, ook dit najaarsconcert is er weer één om
van dichtbij mee te maken.
Iedereen is van harte welkom. De toegang tot onze
“thuiswedstrijd” is wederom gratis.

Waar: Cultureel Centrum Den Herd - Emmaplein 4 -
5531 HM Bladel
Wanneer: zondag 18 november 2012 - 13.00 uur - deu-
ren open 12.30 uur
Waarom: omdat het vast weer een gezellige muzikale
middag wordt !
Info: www.kempische-egerland-freunde.nl

“Hoe muziek de wereld redde …” een groot succes!
De uitvoering van het opleidingsorkest van muziekver-
eniging De Goede Hoop en de kinderen van
WensMuziek werd een daverend succes. De Muzenval

in Eersel was tijdens de drie uitvoeringen tot de laatste
plaats gevuld met een enthousiast publiek. Het was dan
ook een prachtig gezicht om 150 kinderen op de planken

te zien staan en zitten. Ze waren
allen in een prachtig kostuum
gestoken en voorzien van de
nodige grime. Ook was, niet
alleen het podium, maar ook de
zijmuren van de zaal voorzien
van een prachtig bij de sfeer pas-
send decor. Er werd gezongen,
gedanst, gemusiceerd en toneel
gespeeld vol overgave, niet
alleen op het podium maar ook

tussen de bezoekers door. De hele zaal werd betrokken
bij het spektakel. Het publiek herkende zeker een aantal
van de ten gehore gebrachte nummers. De muziek werd
voorzien van andere teksten door Jos, Wendy en de kin-
deren. Er werd geput uit een breed scala van muziekstij-
len. Te herkennen waren onder andere: DoReMi uit de
Sound of Muziek, Non non van de Poppy’s, He, goade
mee van Gerard van Maasakkers en Eye of the tiger van
de band Survivor. Dit laatste nummers werd nu toepas-
selijk bezongen als het oog van de duivel.

Deze voorstelling was een voorbeeld van een samen-
werking tussen jeugdige “artiesten” op een hoog niveau.
Zeer zeker een geslaagd initiatief dat navolging verdient.
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Sinterklaasintocht in Bladel
op zaterdagmiddag 17 november 2012

De Sint en zijn Pieten komen om 14.30 uur aan op
het Burgemeester van Houdtplein, waar de Sint ont-
vangen zal worden door Burgemeester Swachten.
Het ontvangst zal worden opgeluisterd door live-
muziek van de Wendbend van Harmonie L’Union. 
Het zou natuurlijk erg leuk zijn als alle kinderen uit
Bladel hier dan al aanwezig zijn. 
Tegen de klok van 15.00 uur zal de Sint samen met
zijn Pieten in optocht door het gezellige Centrum van
Bladel trekken, waar de Sint op een aantal plaatsen
zal stoppen.

Route: Burg. van Houdtplein – Sniederslaan – Markt
– Europalaan.
Tegen de klok van 15.15 uur zal de Sint bij
Feesttempel Ambiani arriveren voor een gezellige
middag met zijn zwarte pietjes, met leuke activiteiten
én muziek van DJ Nick. 

Maar….. let op! Omdat niet alle kinderen tegelijk in
de zaal kunnen, zijn er ook dit jaar weer twee groe-
pen gemaakt. Sinterklaas verzoekt de ouders zich
aan deze tijden te houden, zodat ook de kinderen die
met hun ouders in de tweede groep komen evenveel
tijd hebben bij Sinterklaas. 

LeT dUS gOed OP dAT je meT heT jUISTe
KAARTje OP heT jUISTe TIjdSTIP BIj AmBIANI
BeNT.

15.15 – 16.15 uur: Rood entreebewijs
(zaal open vanaf 15.05 uur)
16.30 – 17.30 uur: geel entreebewijs
(zaal open vanaf 16.25 uur)

Entreebewijzen zijn verkrijgbaar bij Intertoys Bladel
voor alle kinderen t/m groep 5.
Kies zelf het tijdstip waarop je wilt komen, maar wees
er snel bij!
De sint hoopt ook dit jaar weer veel kinderen en hun
ouders een mooie middag te bezorgen.
Tot zaterdag 17 november a.s.!

P.S. Vanaf zaterdag 17 november t/m zondag 25
november a.s. kunnen kinderen meedoen aan een
letterspeurtocht. 
In de etalages van winkels in het centrum van Bladel
zijn 14 letters verstopt, die samen één woord vor-
men. Als je het antwoord weet, vul dan het formulier
in dat je via je school/ kinderdagverblijf of peuter-
speelzaal hebt meegekregen en lever dat in bij
Sinterklaas en zijn Pieten tijdens de koopzondag op
25 november a.s. 
Deelnameformulieren zijn ook verkrijgbaar bij
Intertoys in Bladel.
Onder de ingeleverde goede antwoorden worden 5
leuke prijzen verloot!
Informatie over alle sinterklaas activiteiten is ook te
vinden op: www.koopcentrumbladel.nl 

Zorgverzekeringen:
overstappen of blijven
zitten 
Informatieavond KBo Bladel 22 november

KBO Bladel verzorgt gratis lezingen of informatieavon-
den die maatschappelijke of actuele relevantie hebben
en interessant zijn voor alle 50plussers. 
ook niet-leden zijn welkom.

Aanbod zorgverzekeringen
Voor 16 november 2012 moet u een aanbod van uw
zorgverzekering in huis hebben. Die datum is wettelijk
verplicht. 
In het aanbod moet het antwoord staan op de vragen:
- Wat zit er in het basispakket? 
- Wat zit er in het aanvullend pakket? 
- Wat kost het u? 
Dat is een eerste stap. Daarna wilt u natuurlijk even kij-
ken naar andere zorgverzekeringen en hun aanbod.
Dat valt niet altijd mee. Pakketten zijn niet altijd goed te
vergelijken.
Om u een handje te helpen heeft KBO Bladel dhr. Aad
Overvliet uitgenodigd. Aad Overvliet is zelf lid van KBO
Brabant en heeft daarnaast veel ervaring met collectie-
ve zorgverzekeringen. Vanuit die ervaring kan hij con-
creet advies geven voor uw situatie.

weloverwogen keuze
Donderdag 22 november van 19.30 uur tot de pauze
vertelt dhr. Overvliet over: 
Waar moet je op letten? 
Wanneer kun je beter overstappen en wanneer blijf je
rustig zitten? 
Na de pauze tot ongeveer 21.30 uur, komen uw vragen
aan bod. Ook kan hij ingaan op persoonlijke situaties. 

huiswerk:
Voor advies op uw maat is het wel nodig dat u het aan-
bod van uw zorgverzekering bestudeert. Bent u daar
niet tevreden mee dan kunt u advies vragen aan dhr.
Overvliet.
Wie weet levert deze avond geld op in de vorm van een
voordeliger zorgverzekering. En dat zou mooi zijn. Het
kan natuurlijk ook zo zijn dat u voorlopig gewoon goed
zit.

Lezing/ informatieavond zorgverzekeringen door
dhr. Aad Overvliet KBO Brabant
donderdag 22 november van 19.30 tot 21.30 uur
In: de Schouw emmaplein 2 Bladel
Toegang gratis, koffie, thee: € 0,50

Aanmelden bij Rosemarie Vermeulen: tel. 382158
of per email: rosem.corvermeulen@chello.nl
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AFd. BLAdeL

maandag t/m zondag: contactpersonen
biljarten in de kelder van Huize Kempenland van 9 tot 21 uur: Toon Daniëls: 384573
biljarten in de De Schouw Biljartzaal van 9.00 uur tot 17.00 uur Toon Daniëls: 384573
(’s avonds tijdens opening) 06 33635356

maandag:
volksdansen: 09.30 – 11.15 uur De Schouw Rita vd Oetelaar: 383540
zangkoor: 12.45 – 14.00 uur De Schouw Cootje Wijffels: 382710
hobbyclub/handwerken: 14.00 – 16.00 uur Bestuurskamer Gerda Gijsbers: 386052
tekenen/schilderen: 14.00 – 16.00 uur Huize Kempenland. Gerda Gijsbers: 386052
kaarten: 14.15 – 17.00 uur De Schouw Ton Goossens: 383119
line dance: 18.00 – 19.30 uur De Schouw Rita v.d.Oetelaar: 383540
line dance: 20.00 – 21.30 uur De Schouw Rita v.d.Oetelaar: 383540

dinsdag:
koersbal: 9.45 – 11.30 uur Den Herd, Sniederszaal Henk Adriaansen: 384446
fietsen: 13.00 – 17.00 uur Vertrek bij VVV-kantoor Cor vd Heuvel: 384092

GSM: 06-27577274
watergymnastiek: 13.00 – 13.45 uur Zwembad Bladel Nel Keijsers: 381848
watergymnastiek: 13.45 – 14.30 uur Zwembad Bladel Nel Keijsers 381848
tekenen/schilderen: 13.30 – 16.00 uur De Schouw Gerda Gijsbers: 386052
linedance: 19.30 – 21.00 uur De Schouw Rita v.d.Oetelaar: 383540

woensdag:
wandelen: 09.00 – 12.00 uur selectie Ton Goossens Ton Goossens: 383119
jeu de boules: 10.00 – 12.00 uur De Schouw Piet Veron: 384373

JanusVermeulen: 384561
Yoga: 10.45 – 11.45 uur Vlinder Lindestr.38 Nellie Hendrikx 385939
soos: 13.30 – 16.30 uur De Schouw

donderdag:
gymnastiek: 09.00 – 10.00 uur Den Herd, Sniederszaal Harrie v. Avendonk 387656
gymnastiek: 10.00 – 11.00 uur Den Herd, Sniederszaal Harrie v. Avendonk 387656
gymnastiek: 11.00 – 12.00 uur Den Herd, Sniederszaal Harrie v. Avendonk 387656
yoga: 11.15 – 12.15 uur De Schouw Nellie Hendrikx: 385939
fietsen: 13.30 – 17.00 uur vertrek bij VVV-kantoor Cor vd Heuvel: 384092

GSM 06-27577274
stijldansen: 14.00 – 16.30 uur Den Herd, Sniederszaal Nel Keijsers: 381848

vrijdag:
tai chi: 09.00 – 10.00 uur De Schouw Mariet Verdaat: 382919
tai chi 13.00 – 14.00 uur De Schouw Mariet Verdaat: 382919
jeu de boules: 10.00 – 12.00 uur De Schouw Piet Veron: 384373
watergymnastiek: 11.15 – 12.00 uur Zwembad Bladel Nel Keijsers: 381848
watergymnastiek: 13.00 – 13.45uur Zwembad Bladel Nel Keijsers: 381848
sjoelen: 19.30 – 22.00 uur De Schouw Cootje Wijffels: 382710

Cursussen:
Computercursus: donderdag 14.30 – 16.30 uur De Schouw George Koijen: 845869
Bridgecursus: maandag 19.30 -21.30 uur in De Schouw Gerrie Reinders: 384394
Computerbeheer en fotobewerking: woensdag 19.30 – 21 De Schouw Mariet Verdaat: 382919
Engels: dinsdag 10.00 -12.00 uur Bestuurskamer Nellie Hendrikx: 385939

OVeRIge ACTIVITeITeN
Stijldansen:. 1 dec. om 20.00 u. in Den Herd, Sniederszaal, Rita vd Oetelaar: 383540 
Biljartkampioenschappen: 3, 4 en 10 nov. van 9.00 – 16.30 u. in D’n Aachterum, Korenbocht 50 Reusel
Uit eten met de KBO (alleen voor leden) 13 en 14 nov om 17.30 u. in Brasserie ‘Snieders’
Opgeven bij Toon Daniëls: 06-33635356 of Harrie van Avendonk: 387656
KBO Kerstviering (12 dec. 14.30 uur in Den Herd, kosten: € 5,00) 
Opgeven:17 nov. tussen 10.00 en 12.00 uur in de Schouw
Ravenstein bij Kaarslicht (15 dec. vertrek:14.45 u. bij de Schouw, Kosten: € 37,50) Opgeven en betalen:
17 nov. tussen 10.00 en 12.00 u.
Film ” Incendies ” in Bergeijk op 21 nov. 13.30 u. in de Kattendans Bergeijk. 
Informatie: Mariet Verdaat: 382919
Toneel- en zangvoorstelling: 21 nov. van 13.30 – 16.45 u. in Den Herd, toegang gratis.
Lezing/informatieavond zorgverzekeringen: 22 nov. van 19.30 – 21.30 u. in De Schouw, toegang gratis,
aanmelden bij Rosemarie Vermeulen: 382158 of rosem.corvermeulen@chello.nl
Presentatie Fietsvakantie 2013: 29 nov. om 19.30 u. in De Schouw

Openingstijden Internetcafé: Indien de zaal open is, kunt u gebruik maken van internet. In principe is er 
begeleiding (alleen op afspraak) op dinsdag van 14.00-16.30 u. door George Koijen: 845869 en Hugo Duran:
591515 en woensdag van 14.00-16.30 u. door Henk van Winkel: 360700.

SeRVICe eN hULPdIeNSTeN KBO BLAdeL
PC hulpdienst: Hugo Duran, 591515 / b.g.g.: Henk van Winkel, tel. 360700
Klussendienst: Toon Daniëls, 06-33635356 (tussen 9.00 uur en 12.00 uur )
Vervoersdienst: Elly Spijker, 06-50851993 of:382971
Ouderenadviseurs (Deze werken onafhankelijk van de KBO.):
Wim Spijker: 382971; Cor van Pelt (belastingen): 384103; Mariet Verdaat-Hermans: 382919; 
Adri Stevens, 06-46141517
meldpunt bezoekgroep: Mariet Verdaat-Hermans: 382919

Vaste activiteiten nov. 2012
zie onze website:  KBO-Bladel.nl voor meer informatie

Mindfulness
Thea Wienese (coach/mindful-
ness-trainer) geeft een interac-
tieve lezing op: Donderdag 15
november 2012 in de biblio-
theek van Bladel. Aanvang
19.30 uur.

Mindfulness is een training die goede wetenschappelij-
ke resultaten laat zien en geschikt is als je o.a.:
• effectiever wilt omgaan met stress en stressvolle situ-
aties

• last hebt van angst of ondermijnende gedachten,
patronen wil leren herkennen en er anders mee wil
leren omgaan
• kampt met chronische vermoeidheid of burn-out, met
chronische pijn of -aandoening
• met aandacht met je voeding wil omgaan
• meer zou willen genieten van wat het leven te bieden
heeft, in plaats van steeds maar bezig te zijn met het
te veranderen

Thea Wienese is verbonden aan: Be-mindful, gevestigd
in Genk (België). Zij richten zich op individuele deelne-
mers, ouders en kinderen, scholen, werkgevers/-
nemers en de zorgsector.

De lezingavond is gratis voor leden van Bibliotheek De
Kempen (op vertoon van het lidmaatschap).
Niet-leden betalen € 2,50. De mogelijkheid bestaat om
een eenmalig lidmaatschap te kopen voor € 2,50.
Hiermee kan men incidenteel materialen  lenen voor €
2.00 per materiaal. Met deze pas heeft men ook gratis
toegang tot de lezingavond. De verwachting is dat de
lezing inclusief pauze en gelegenheid tot het stellen van
vragen ongeveer twee uur zal duren.
Er zijn uiteraard ook boeken over dit onderwerp aanwe-
zig in de bibliotheken.

Mensen die deze lezing willen bijwonen, worden
gevraagd om zich vooraf bij de bibliotheek aan te mel-
den: Bibliotheek Bladel, Markt 4, tel. 085-7733290,
email: bladel@bibliotheekdekempen.nl

GRAAG TOT ZIENS IN DE BIBLIOTHEEK !

De KempenDe Kempen

VVrriijjddaagg  1166  nnoovv  

  

SSppeeeellggooeedd  eenn  
kkiinnddeerrkklleeddiinngg    

bbeeuurrss  

  

VVeerrkkoooopp  vvaann  ggeebbrruuiikkttee  kkiinnddeerrkklleeddiinngg  eenn  ssppeeeellggooeedd  
iinn  CCaaffee--zzaaaall  DD nn  BBaakkkkeerr    

HHooooffddssttrraaaatt  1100  iinn  HHooooggeelloooonn..  

  

EEnnttrreeee::              GGRRAATTIISS  

ZZaaaall  ooppeenn::      1199..0000  ttoott  2222..0000  uuuurr  
                                KKooffffiiee  ssttaaaatt  kkllaaaarr  vvaannaaff  1188..0000  uu  iinn  ccaaffee  

______________________________________________________________________  

WWiilltt  uu  zzeellff  uuww  kkiinnddeerrkklleeddiinngg  eenn//ooff  
ssppeeeellggooeedd  vveerrkkooppeenn??  
MMaaiill  ddaann  nnaaaarr    

kklleeddiinngg--ssppeeeellggooeedd--hhooooggeelloooonn@@hhoottmmaaiill..ccoomm    
vvoooorr  eeeenn  GGRRAATTIISS  pplleekkjjee..  VVooll==  vvooll  
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Huis & aanbodTel. 0497-380114

In de Gaspeldoorn 6 te Bladel bevindt zich deze woning,
die past bij iedereen.
En ja,……. zeker ook bij starters want hij is betaalbaar.
Na een echtscheiding in mijn leven kwam ik hier zo’n 5
jaar geleden terecht met mijn zoon. We hadden het hier
direct naar onze zin. De vorige bewoners hadden deze
woning zeer zeker in ere hersteld en was voor ons toen
zo goed als instapklaar.
Een hele mooie huiskamer, met prachtige haardpartij,
vormt het gezellige middelpunt van het huis, maar ook
de mooie ruime keuken mag er zijn met een granieten
blad afgewerkt. Overal ligt op de benedenverdieping
een echte eikenhouten parketvloer, die in zeer goede
staat is. Op de begane grond is veel nog vrij recent gere-
noveerd, zo ook een prima toiletvoorziening en een hal.
Op de bovenverdieping zijn 3 slaapkamers allen voor-
zien van een mooie laminaatvloer. Deze kamers zijn
door ons destijds voorzien van een persoonlijk tintje en
we zijn hier tot op de dag van vandaag allen zeer con-
tent mee, er is voldoende ruimte.
De fraaie badkamer met badmeubel en douche/bad
ontbreekt natuurlijk niet.
De vaste trap naar de zolder is natuurlijk ook een groot
voordeel. Hier ligt ook overal een laminaatvloer en is
groot genoeg om evt. nog een slaapkamer of fitness-
ruimte te maken. Onder de schuine kanten zijn nog wat
praktische opbergruimtes gecreeerd.
Op de voorzolder doe ik altijd mijn was en er is zelfs vol-
doende ruimte om deze ook te drogen.

De tuin is niet al te groot, maar zeker wel zeer onder-
houdsvriendelijk. Vorige eigenaar had het heel creatief
ingericht met authentieke steentjes en wat borders.
Dit geldt voor zowel de voor- als de achtertuin. In de
achtertuin bevindt zich bovendien nog een levendige
waterpartij wat het nog gezelliger maakt.
Hier en daar nog wat tuinverlichting en het is compleet.
De kleine fietsenstalling in de tuin is natuurlijk ook mak-
kelijk om wat spulletjes op te bergen, dat mag duidelijk
zijn.

Prachtige, gezellige en uitnodigende
tussenwoning met ruime garage
Gaspeldoorn 6, Bladel

woonkamer

schouw

badkamer

achtertuin

keuken

Voorzijde

En last but not least:
Een grote garage  met spouwmuur en een eigen ach-
terom voor de duidelijkheid, wat ook erg prettig is.
Bovendien een parkeerpleintje vlakbij, waar je altijd je
eigen auto (of die van je bezoek) kwijt kunt, daar is wat
voor te zeggen natuurlijk.

Voor mij is nu de tijd aangebroken voor een nieuwe stap
in mijn leven. We zoeken nu naar een nieuw huis, waar
ik samen met mijn nieuwe vriendin en haar kinderen wil
gaan wonen, en op zoek ga naar een nieuwe toekomst.
Vandaar dus deze verkoop.

De recent aangepaste vraagprijs is momenteel 219.000
euro k.k., wat een zeer scherpe prijs is voor deze
woning.

Kortom:
Je moet het eigenlijk met eigen ogen gezien hebben.
Bij een evt eerste bezoek wordt er niet over de prijs
gesproken, want ik wil in eerste instantie weten of het
huis je bevalt. Ik zorg ervoor dat de koffie klaar staat.
Mocht u interesse hebben kom dan langs of bel even.
Tel: 06-13035229 of informeer bij de makelaar VAN-
DERLEE Vastgoed  Tel: 0497-380114.
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Tel 0497 381 281

12 t/m 17 november 2012

tring!

 

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

Markt 25 Bladel

Brood van de week 

Bladels rogge     2.60 1.80
Vlaai van de week 

Bosvruchtenvlaai   14.50 10.15
Speculaasweken!

 

Speculaas       3.40 2.80
Gevulde speculaas   ons 2.35 1.95
Gevuld met 100% amandelspijs.

Roomboteramandelstaaf         4.20 2.95
Gevuld met 100% amandelspijs

Anijsbrood       2.00 1.40
Witbrood met olijfolie, honing en anijszaad

Speculaasbolletje       (6 stuks) 3.30 2.30
Minibolletjes met speculaaskruiden

Aanbiedingen gelden van ma. 12 nov.  t/m za. 17 nov. 2012
Eigen parkeerplaatsen achter ons pand  

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

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

Voor ambachtelijk kwaliteitsvlees,
vleeswaren en maaltijden!

Duitse biefstuk 6 halen 4 betalen

Kalkoenschnitzels
gemarineerd of naturel 500 gram  570

Lasagne uit eigen keuken

500 gram  495

Satévlees
gemarineerd

500 gram    545

WoonPlazaBladel is onderdeel van Fixet Bladel, bezoek ons ook op www.woonplazabladel.nl

Fixet Bladel
Industrieweg 3, Telefoon 0497-381795

1.999,00

    

NIET DUUR TE ZIJN
ALITEIT HKW

anafal v
inclusief appar

eukComplete k

 

NIET DUUR TE ZIJN
OEFT ALITEIT H

anaf
inclusief appar

en euk
atuur

1.999,1.999,1.999,
 

1.999,1.999,0000

  WoonPlazaBladel is onderdeel van Fixet

oon 0497-381795elefeweg 3, Teweg 3, TelefustridIn
elet BladFix

 bezoekbezoek Bladel,WoonPlazaBladel is onderdeel van Fixet

oon 0497-381795

1.999,1.999,1.999,1.999,
 woonplazabladel. ons ook op www.bezoek ons ook op www.

1.999,1.999,1.999,
 nlwoonplazabladel.

IK zOeK BAAS

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

Energieke zevenjarige Daisy zit in
Dierenopvangcentrum de Doornakker

sinds 14 juni 2012.
Deze knuffel vindt het helemaal niks
om de hele dag in een hok te zitten.
Haar frustratie neemt soms de over-
hand en dan heeft ze echt iets nodig

om haar tanden in te zetten. Gelukkig
niet in mensen, maar in een flostouw
of een stok. Wie haar leert kennen en
in actie ziet, is op slag verkocht. Gaat
u kennis maken met deze wildebras?

anijsbrood met speculaas

Snijd royale dikke 
boterhammen van een 

anijsbrood 

“

Het frisse van de anijs 
met het zoete van de 

speculaas..mmm
we kunnen het niet

echt een recept noemen 
maar daardoor niet minder 

lekker!

want zoals de brabantse boeren zeggen; halvarine is geen boter..  “

besmeren met

goei boter
beter bekend als 

rooomboter
en beleggen

met vers
gebakken
speculaas  


