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Visspeciaalzaak P. Timmers werkt samen met
Japans restaurant Nagoya
BLADEL – Sinds kort kunt u voor overheerlijke sushi’s ook bij Visspeciaalzaak P. Timmers in De Vershof
terecht. Pieter krijgt de verse hapjes dagelijks aangevoerd van het succesvolle Japanse restaurant Nagoya
aan de Markt in Bladel. Moet u zeker eens proberen!
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Pieter (30) is alweer drie jaar het vertrouwde gezicht
van Visspeciaalzaak P. Timmers in de Vershof van
Bladel. Om zijn klanten nog beter van dienst te kunnen zijn, zocht Pieter de samenwerking met het
Japanse restaurant Nagoya aan de Markt in Bladel.
Pieter legt uit: ‘We krijgen de sushi’s elke dag vers
aangeleverd van Nagoya en werken er alleen diezelfde dag mee. Kwaliteit staat voorop en die is zowel bij
Nagoya als bij ons uitstekend. In ieder bakje zitten
zeven verschillende soorten sushi’s: gevuld met zalm
en verder met allerlei lekkernijen zoals tonijn, komkommer, krab, avocado, garnalen en omelet. Sushi’s
zijn populair en omdat Nagoya ook heel erg geliefd is
in Bladel denken wij dat we hiermee onze klant een
goede dienst kunnen bewijzen.’

Meer varianten
De sushi’s zijn voorlopig alleen leverbaar op donderdag, vrijdag en zaterdag. Pieter: ‘Het is nog een
experiment maar we willen ons assortiment sushi’s
graag verder uitbreiden met nog meer varianten en
grotere bakjes. Dat doen we in overleg met de vriendelijke medewerkers van Nagoya. De prijs bij
Nagoya en bij ons is hetzelfde, mensen kunnen ook
bij ons grotere schalen bestellen. De eerste reacties
zijn zonder meer positief te noemen, dat biedt perspectief voor de toekomst.’
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Lingerie

Carmen

ondermode nachtmode badmode voor haar en hem

Kerkstraat 12 Hapert 0497-381128
Visspeciaalzaak P. Timmers is gevestigd in de
Vershof aan de Sniederslaan in Bladel: Het allerberste vers onder één dak. Tel.: 0497-360 670.

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

Jij kunt echt niet voetballen, hè Pietertje?
Neeh, maar wel huizen verkopen!
NIEUWSFLITS
Slimme kopers opgelet, zien is kopen!

€ 189.500,- k.k.
BUNGALOW MET GARAGE
Stijn Streuvelslaan 16, Bladel

www.vostersonroerendgoed.nl
Markt 5a
5531 BA, Bladel
telefoon:

0497-381775
info@vostersonroerendgoed.nl
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Hoogeloonse romantiek
PEFC gecertificeerd

Afgelopen zondag 11 November werden Koen Nouwens en Nienke Wouters uit Hoogeloon verrast toen er rond
13.30 uur werd aangebeld en er een grote huifkar voor de deur stond. Deze zat vol met familie en vrienden in traditionele kledij en er was muziek en een keur aan drankjes aanwezig. Wat was er aan de hand? De zusjes van Koen
hadden een z.g. boerenovertrek geregeld. Dit is een oud kempisch gebruik bedoeld om de bruid en haar huisraad
vanuit de ouderlijke woning over te huizen naar de nieuwe stek. Tegenwoordig heeft zo’n boerenovertrek een iets
andere functie, en wordt deze gebruikt om met het pas getrouwde of samenwonende stel een hele middag met de
huifkar van kroeg naar kroeg te trekken. Nadat Koen en Nienke beiden in een gepaste outfit waren gehesen, vertrok
het gezelschap op weg naar de eerste bestemming, om uiteindelijk na diverse kroegen en de nodige drankjes te eindigen in de Koster in Reusel. Daar kreeg Nienke de verrassing van haar leven toen ze ten overstaan van familie,
vrienden en talloze andere aanwezigen op het podium werd geroepen, en door een knielende Koen ten huwelijk
werd gevraagd. Daarbij overhandigde Koen haar een mooi doosje waaruit een prachtige ring (die zijn zus nog even
snel bij hem thuis was gaan halen) tevoorschijn kwam. Menigeen moest dan ook een traantje weg pinken na het
aanschouwen van dit ontroerend stukje Hoogeloonse romantiek.
Proficiat Koen en Nienke!

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

www.pefcnederland.nl
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1-1-2
dIeReNAMBULANCe eINdhOVeN eN OMSTRekeN
24 uur per dag bereikbaar. Voor meer informatie tel. 040-2523188.

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

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

Mededelingen
INTeRgeMeeNTeLIjke SOCIALe dIeNST (ISd) de keMPeN
ISD de Kempen voert taken uit op het gebied van werk, inkomen en
zorg; Bijstandsverlening, Bijstandsverlening aan zelfstandigen, Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), gemeentelijk minimabeleid
en Schuldhulpverlening. Contactgegevens: ISD de Kempen, postbus
66, 5530 AB Bladel, 0497-361730 of 0800-5530123
Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 09.00-11.00 uur.
Meer informatie is terug te vinden op: www.isddekempen.nl
AdVIeS eN STeUNPUNT hUISeLIjk geweLd: tel. 0900-1000111
info@huiselijkgeweld-eindhovendekempen.nl
VRIjwILLIge ThUISzORg de keMPeN
Hulpverlening/periodiek vervangen van de mantelzorger voor thuisverblijvende gehandicapten, dementerenden, chronisch zieken en terminale patiënten. Aanvraag 0497-514746/06-20937489. Vrijwillige
Thuiszorg is onderdeel van GOW Welzijnswerk, www.hetgow.nl
STeUNPUNT MANTeLzORg de keMPeN
Informatie, advies en ondersteuning aan mantelzorgers.
Tel. 0497-514746. Website: www.mantelzorgdekempen.nl. Steunpunt
Mantelzorg is onderdeel van GOW Welzijnswerk, www.hetgow.nl
OPeNINgSTIjdeN BIBLIOTheek
hapert, kerkstraat 27
ma. van 15.00 tot 20.00 uur
di. GESLOTEN
wo. van 14.00 tot 17.00 uur
do. GESLOTEN
vrij. van 15.00 tot 20.00 uur

Markt 4, Bladel
ma. van 14.00 tot 20.00 uur
di. van 10.00 tot 12.00 uur
wo. van 14.00 tot 18.00 uur
do. van 14.00 tot 18.00 uur
vrij. van 14.00 tot 20.00 uur
za. van 10.00 tot 12.00 uur

OPeNINgSTIjdeN SPeeL-O-Theek SAMeNSPeL BLAdeL
dinsdag- en donderdagavond van 18.30 tot 19.30 uur
zaterdagochtend van 09.30 tot 10.30 uur
CeNTRAAL INdICATIe ORgAAN zORg (CIz) gROOT keMPeNLANd,
De Run 1151, 5503 LB Veldhoven. Centraal meldpunt voor het aanvragen van zorg. Tel.: 040-2549999 - info@CIZ.nl
Indiceert voor alle aanvragen van personen voor:
* opname in een verzorgingshuis
* tijdelijke opname in een verzorgingshuis
* opname in een verpleeghuis
* dagbehandeling in een verpleeghuis * dagverzorging
* thuiszorg (wijkverpleging en gezinsverzorging)
hOUT- eN BOUwBONd CNV:
Voor vragen en problemen kunnen leden en niet-leden terecht bij de
vraagbaak in Hapert op donderdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur,
Gemeenschapshuis Den Tref, Alexanderhof 7 (06) 23409858. Voor
dringende vragen bel (040) 2015113 (privé).
POLITIe BLAdeL:
Het steunpunt in het gemeentehuis in Bladel is op afspraak bezet, tel.
0900-8844. Bij spoed: 112. Website: www.politiebladel.nl.
ROde kRUIS AFdeLINg de zALIghedeN Te BLAdeL:
De welfarewinkel is voor verkoop van artikelen elke dinsdagmiddag
open van 13.30 uur tot 15.30 uur.
RIjBewIjSkeURINgSARTS
C.J. Swijgers, arts, Driehuis 4, 5529 NA Casteren
Tel. 0497-681066 / 06-45716117, e-mail: infobio@kpnplanet.nl
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De Pastorale Eenheid

Parochieberichten en misintenties 1 maand voor de gewenste datum
schriftelijk of telefonisch doorgeven aan de Pastorale eenheid, kerkstraat 1, tel. 360336.
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Parochieblad Parochie heilige Severinus - hapert, Parochie St. Pancratius - hoogeloon, Parochie h. willibrordus Casteren
dRIeËNdeRTIgSTe zONdAg dOOR heT jAAR
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 v 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. familieleden
hoogeloon
Marinus Lemmens en Petronella Verbaant f
Overl. ouders Goossens-Mijs en kinderen f
Sjef 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: Lynn van Diessen
dINSdAg 20 NOVeMBeR: Steunpunt hapert
09.00 uur: H. Mis
Annie van Hout-van Schijndel nms. dinsdagmorgengroep
wOeNSdAg 21 NOVeMBeR: kerk Casteren
09.00 uur: H. Mis VERVALT
13.30 uur: Elisabethviering.
dONdeRdAg 22 NOVeMBeR:
Steunpunt hoogeloon
09.00 uur: Voor de overledenen van de parochie

VRIjdAg 23 NOVeMBeR: kerk hapert
09.00 uur: Overl. ouders Bierens-vd Endert en overl.
zonen
Overl. familie Driessen
VRIjdAg 23 NOVeMBeR: Steunpunt hapert
19.00 uur: Mariagebedsdienst.

hOOgFeeST ChRISTUS kONINg VAN
heT heeLAL
zATeRdAg 24 NOVeMBeR
17.30 uur: Kerk Hapert (Gemengd Koor)
19.00 uur: Kerk Hoogeloon (Alle koren) Feest St
Cecilia.
zONdAg 25 NOVeMBeR
10.00 uur: Kerk Casteren
11.30 uur: Kerk Hapert
Casteren
Jos v Herk
Theodorus en Catharina Linschoten-Klessens en
zoon Jan
Frans v Rijthoven mndg
Overl. ouders vd Wijdeven-v Gompel
Janus Dirks vanw. sterfdag
hapert
Overl. fam. v Dingenen-Kox en Lena mndg
Overl. ouders Plasmans-vd Aa en dochter Ans
Overl. ouders Jansen-vd Broek
Trudy Soontiëns-Mollen
Overl. ouders Schilders
Ad en Harrie Schilders
Adrianus en Drieka Hoeks-v Gompel
Jan en Lucia Huybregts-Kox
Louis Totté
Jan en Leny Luijten-Hoeks mndg
Jan en Lies Luijten-Cuijpers
Jan vd Put
Gonnie Dierckx-Antonis jgt nms Sjef en de kinderen
Piet Roest jgt
Dorus Derksen
Anna Derksen-Ebers
Toon Wouters
Sien Wouters-Schennink nms. de kinderen Wouters
Simone Wouters
Wil Lepelaars
Jo Seuntjens-Lemmens
Paul en Drieka Antonis-Vosters nms. fam. Vosters
hoogeloon
Overl. ouders Meulenbroeks-vd Brandt en Carla f
Leo vd Borne en Maria v Gisbergen f
Jan en Marie Beijens-v Aaken
Godefridus en Cornelia Mollen-v Rooij, Jan, Wim en
Piet
Overl. ouders v Selst-v Rooy
Piet Tholen en overl. familie Lemmens
Johan Timmermans en grootouders
Jan en Corrie v Kruijsdijk-Smeijers, Jan Dekkers mndg
Gerda v Beers-Bartholomeus mndg
Wim Beerends en Anneke v Gool
Overl. ouders vd Aa-vd Pas jgt

hUweLIjkSVOORBeReIdINg
Voor de parochies: Casteren, Hapert en Hoogeloon.
De werkgroep huwelijksvoorbereiding nodigt alle aanstaande bruidsparen uit, die kiezen voor een kerkelijk
huwelijk. De avonden beginnen om 20.00 uur tot ca.
21.30 uur, waar gesproken wordt over deze belangrijke
stap in je leven.
Jullie kunnen je aanmelden voor de volgende optie:
woensdag 21 en 28 november: Parochiecentrum,
Bladel, Sniederslaan 48.
dinsdag 19 en 26 februari 2013: koetshuis, hapert,
kerkstraat 1
Het verdient de aanbeveling zo snel als de huwelijksdatum bekend is contact op te nemen met Pastoor
Joseph, (Kerkstraat 1, 5527 EE Hapert, tel. 0497360336), zodat de voorbereiding en afspraken in goede
banen geleid worden. Ter bevestiging ontvangen jullie
dan een schriftelijke uitnodiging, met de data waarop jullie verwacht worden.

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

KERSTCONCERT IN DE
ST. PANCRATIUSKERK
Op zondagmiddag 23 december
organiseren Fanfare Wilhelmina,
de Parochie St. Pancratius en het
Parochieel Gemengd Koor een
Kerstconcert in de St. Pancratiuskerk. Het is de organisatie gelukt
om een gevarieerd programma
samen te stellen om u alvast in
kerstsfeer te laten komen.
De percussiegroep en het opleidingsorkest van Fanfare Wilhelmina brengen een speciaal voor
deze gelegenheid gekozen repertoire ten gehore; het Gemengd
Koor wisselt af met zang / samenzang van Kerstliederen.
Daarnaast vertellen we tussen de
muziekstukken door een kerstverhaal.
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Beautysalon Jennifer
Kapsalon - Nagelstudio - Visagie
Gediplomeerd
Knippen
Kleuren v.a.

€ 9,00
€ 16,00

Acryl/Gel nagels

v.a.

Featherlocks

v.a

Helleneind 18, Bladel. Op afspraak ook ‘s avonds

€ 30,00
€ 9,00

06-55573594

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

De Kloostertuin
Stichting Steunpunt ’De Kloostertuin’ Hapert

Agenda: maandag 19 november t/m vrijdag 23 november 2012
19.00-22.15 uur: ontmoetingsavond, ontspanningsavond

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
10.15-11.45 uur: gespreksgroep gelovig ouder worden
13.30-16.45 uur: Tapijt-Gordijnland libre biljarttoernooi
13.30-16.00 uur: welfare Rode Kruis
13.30-16.30 uur: biljarten, kaarten, bridgen, SOOS 55+
19.00-22.15 uur: ontmoetings- en ontspanningsavond

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

DONDERDAG
08.30-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Reg. Ehv.
08.30-12.30 uur: Zuidzorg consultatieburo
09.00-12.00 uur: Tapijt-Gordijnland driebanden biljarttoernooi
09.00-12.00 uur: biljarten
09.30-11.30 uur: dagopvang
10.30-12.00 uur: spreekuur ZuidZorg wijkverpleegster C. Iding
13.30-16.30 uur: Tapijt-Gordijnland libre biljarttoernooi
13.30-16.00 uur: jeu de boules
13.30-16.30 uur: bridgen, SOOS 50+, biljarten, kaarten
19.00-21.00 uur: multimediagroep

DINSDAG
08.30-10.00 uur: trombose- en bloedafname dienst Reg. Ehv.
09.00-10.00 uur: Zuidzorg inloopspreekuur OZK verpleegkundige
09.00-09.30 uur: Eucharistieviering
10.00-11.00 uur: repetitie seniorenkoor Levenslust
10.30-11.30 uur: spreekuur bureautje Respijtzorg
13.00-14.30 uur: overleg ZuidZorg Hapert 2
13.30-16.00 uur: jeu de boules
13.30-17.00 uur: 80+ middag in den Tref
18.45-22.00 uur: rikconcours

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

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

Maandagmorgen:
Maandagmorgen:
Maandagmiddag:
Maandagavond:

Koersbal
Bijbelgesoreksgroep
Nordic Walking
Ontspanningsavond

Den Tref
De Kloostertuin
Henk Fleerakkers
De Kloostertuin

Puzzelhoekje
Afgelopen week zijn er weer veel puzzels uit
de Lantaarn opgelost en ingeleverd bij de
Vershof in Bladel.
OPLOSSINg IS: wANdeLINgeTje
Onder de goede inzendingen is een winnaar
getrokken. Voor deze week is dat:
wIL VAN hOOF, SIRIUS 2, hAPeRT
De gewonnen prijs zijn wAARdeBONNeN
t.w.v. € 25,00 verdeeld in 5 bonnen van elk
€ 5,00. Deze zijn te besteden bij de ondernemers van de Vershof. Zaterdag 17 novemberkunnen de bonnen afgehaald worden bij
Kaasspec. de Ruurhoeve in de Vershof.

Bronzen Venster 2012
de broers Ard en Luc van de huijgevoort uit
Luyksgestel zijn winnaar geworden van het
Bronzen Venster, een tweejaarlijkse prijs van wVkgroep voor een bedrijf in de regio dat uitzonderlijk
gunstige arbeidsomstandigheden creeert voor
mensen met een arbeidshandicap. de prijs werd op
woensdag 7 november bekendgemaakt tijdens de
Themadag van wVk-groep. dat gebeurde door
juryvoorzitter jan ten doeschate, die de prijs ook
uitreikte. Voor de prijs waren nog twee andere
bedrijven genomineerd: Comair holland BV in
eersel en NTS CombiMetaal in Bergeijk.
De prijs het Bronzen Venster is een miniatuur van het
grote stenen kunstwerk Het Venster dat langs de N284
in de voortuin van het WVK-pand staat. Het symboliseert het perspectief op maatschappelijke integratie van
arbeidsgehandicapten wanneer ondernemers in de
regio voor hen het venster openzetten.
De broers Van de Huijgevoort zetten in hun bedrijven op
zes plekken WVK-medewerkers in, voor de langere termijn en in uiteenlopende functies: magazijnmedewerkers, caissières en productiemedewerkers. De jury had
waardering voor de baanzekerheid van het zestal, de
mogelijke variatie in werkzaamheden en het perspectief
voor de toekomst. Ook werd in het juryrapport de bevlogenheid van de ondernemers en hun sociale inslag
genoemd.

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 20 november tot 18.00 uur, na deze tijd kunnen geen
oplossingen meer ingeleverd worden. Uit de
goede oplossingen wordt een winnaar
getrokken. De winnaar wordt in de Lantaarn
bekend gemaakt.
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hORIzONTAAL: 1 flink; 6 rechtszaak; 12 plaats; 14
wisselborgtocht; 16 westerlengte; 18 de oudere; 19
plaaggeest; 21 getij; 22 huns inziens; 23 rijnvaartuig; 25
betamelijkheid; 28 bejaard; 29 ongeschonden; 31 oxidatie; 32 deuvel; 33 voegwoord; 34 plaats in
Gelderland; 36 vervoermiddel; 38 selenium; 39 oude
plaats; 40 elkeen; 42 toespraak; 43 denkbeeld; 45
dwaze; 48 zuigdot; 51 en volgende; 53 ontkenning; 54
zuiver; 55 bevestiging; 56 windrichting; 58 damp; 60
pronkziek; 62 tijdrekening; 63 trammelant; 65 bloeimaand; 66 vaartuig; 67 getalletter; 68 soort; 69 laatstleden; 71 bijvoorbeeld; 72 verharde huid; 74 groot vertrek;
76 moeizaam; 77 smakelijk.
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VeRTICAAL: 2 eerwaarde vader; 3 indien; 4 bladader;
5 persoonlijk vnw.; 7 dwarshout; 8 deel van een fornuis;
9Welk
Engelse
taxi; 10 oude
winwoord
komtmaat;
er in 11
hetfamilielid;
balkje? 13 stadium;
15 loyaal; 17 allee; 19 kloek; 20 aardappelgerecht; 22
woning; 24 vogel; 26 rivier in Italië; 27 mispunt; 28 voorzetsel; 30 suikerwerk; 32 smidsplaats; 35 nobele; 37
groet; 39 rivier in Utrecht; 41 loop; 44 streek; 46 laatst;
47 éénjarig dier; 48 holtedier; 49 hondenras; 50 reistas;
52 lied; 55 legervoertuig; 57 welaan; 59 niet klaar; 61
decimeter; 63 graanpakhuis; 64 weekdier; 67 via; 70
vernis; 72 Frans voegwoord; 73 voorzetsel; 74 persoonlijk vnw.; 75 Frans lidwoord.

Kruiswoordpuzzel

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

Parochieblad Parochies h.Petrus Banden Bladel en h.h. Antonius en Brigida Netersel
jaargang 46 - Nummer 43 - 17 november 2012
Bereikbaarheid pastorie en parochiekantoor.
Pastorie: Pastoor C.Bertens, 0497-381234
Parochiekantoor: 0497-387618 (voorlopig alleen op
maandag en woensdag van 09.00 - 12.00 uur - met
uitzondering van de vakantieperioden.)
Bij afwezigheid wordt u verzocht gebruik te maken
van de voice-mail. FAX: 0497-385508.
e-mailadres: f2hpetrusbanden @ hetnet.nl

PAROChIeBeRIChTeN
h. Petrus’Banden Bladel
33e zondag door het jaar
(uw extra bijdrage aan de collecte is in dit weekend
bestemd voor het jongerenwerk in de katholieke
kerk)
zaterdag 17 november, 17.30 uur:
Jan Wouters en zijn kleindochter Floor (vanwege zijn
verjaardag namens Riek, kinderen en kleinkinderen),
Tilly Vermeulen-Hendrikx (namens Janus, kinderen en
kleinkinderen), Louis Hendrikx (namens Wies), Willem
en Cato van Gerwen-Welling en Fia en Ann, Frans
Ahout (vanwege zijn sterfdag namens Leny en de
kinderen)
zondag 18 november, 11.00 uur:
Harrie de Beijer (vanwege zijn sterfdag namens Miet,
kinderen en kleinkinderen), Wil Timmermans, Jan
Heesterbeek, zijn echtgenote Anna Heesterbeek-Fiers
en hun dochter, Jo Heuveling-Heesterbeek, René en
Judith Huijbregts (vanwege de sterfdag van Judith
namens Nelly en de kinderen), Adri de Graaf (namens
To, kinderen en kleinkinderen vanwege de verjaardag
van To), Wim Hendriks en zoon Pieter, Jo MichielsTimmermans (vanwege haar verjaardag)
14.30 uur: dOOPVIeRINg van Saar Kursten
Maandag 19 november, 8.30 uur: geen intentie

stand over bestaan: als we over mensen, gebouwen en
materialen willen beschikken hebben we geld nodig.
Dat geldt ook voor onze parochie. De parochie is voor
100% financieel afhankelijk van de bijdrage van haar
leden, want de parochie krijgt geen subsidie van bisdom
of overheid. Helaas zijn de jaarlijkse uitgaven voor
onderhoud, verwarming en verlichting grote terugkerende uitgaven. Wederom staat onze kerk in de
steigers voor groot onderhoud.
Het functioneren en voorbestaan van onze kerk is
afhankelijk van uw bijdrage.
Een kerk -onze kerk- is heel wat waard.
Wil uw parochie haar energie en uitstraling blijven waar
maken dan zullen we ons daarvoor sterk moeten
maken: door niet alleen te VRAgeN VAN de keRk
maar ook te geVeN AAN de keRk.

donderdag 22 november, 8.30 uur:
Jan Seuntjens (namens Mien en de kinderen)
Vrijdag 23 november, 8.30 uur:
Charel Baelemans en Anna Baelemans-Kroonen

Om dit kerkenwerk uit te voeren zijn mensen en materialen nodig, bijvoorbeeld een pastoor, vrijwilligers en
werkgroepen, maar ook een kerkgebouw en hulpmiddelen om goed te functioneren. Laat er geen misver-

Vrijdag 16 november, 14.00 uur:
jubiIeunmis van Ph. Michiels
en N. Linschoten (m.m.v.) het koor van Bladel)
33e zondag door het jaar
(uw extra bijdrage aan de collecte in dit weekend is
bestemd voor het jongerenwerk in de katholieke
kerk)
zaterdag 17 november, 19.00 uur:
zondag 18 november, 9.30 uur:
Jan Veraa, Dorus en Janske van Summeren-Damen en
hun overleden kinderen Corry van Hoof-Maas

hUweLIjkSVOORBeReIdINg Voor de parochies: Bladel en Netersel.
De werkgroep huwelijksvoorbereiding nodigt alle aanstaande bruidsparen uit, die kiezen voor een kerkelijk huwelijk. De avonden beginnen om 20.00 uur tot ca. 21.30 uur, waar gesproken wordt over deze belangrijke stap in je
leven.
Jullie kunnen je aanmelden voor de volgende optie:
woensdag 21 en 28 november: Parochiecentrum, Bladel, Sniederslaan 48
dinsdag 19 en 26 februari 2013: koetshuis, hapert, kerkstraat 1
Het verdient de aanbeveling zo snel als de huwelijksdatum bekend is contact op te nemen met Pastoor Bertens,
(Sniederslaan 48, 5531 EL Bladel, tel. 0497-381234), zodat de voorbereiding en afspraken in goede banen geleid
worden. Ter bevestiging ontvangen jullie een schriftelijke uitnodiging, met de data waarop jullie verwacht worden.

Tuincentrum

Groenen

de grootste SFEER en KERSTSHOW van de Kempen!

MOONLIGHTSHOPPING
GRANDIOZE FEESTAVOND
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kerkbijdrage 2012
Het jaar 2012 is voor een groot gedeelte passé. Wat niet
voorbij gaat zijn de kosten die gemaakt moeten worden
om het Kerk zijn financieel goed te doen verlopen.
Geloven is gratis. Maar het werk van de kerk moet
natuurlijk wel gefinancierd worden. Daarom is uw jaarlijkse bijdrage zo belangrijk.

h.h. Antonius en Brigida Netersel

wij hopen op u te mogen blijven rekenen!
Werkgroep Kerkbalans
W. Graat

dinsdag 20 november, 8.30 uur:
de overleden ouders Jacobus In ‘t Groen en Adriana In
‘t Groen-Huijben en hun overleden kinderen
woensdag 21 november, 19.00 uur:
Kees Kox (vanwege zijn verjaardag), Ton Bouwens
(namens José, kinderen en kleinkinderen), Cees van
Sambeeck

PAROChIeBeRIChTeN

zaterdag 17 november 2012 vanaf 19.00 uur

25% DIRECTE KASSAKORTING
OP HET HELE ASSORTIMENT
Alleen op zaterdag 17 nov. vanaf 19.00 uur en geldt niet in combinatie met andere
aanbiedingen. Vraag naar de aktievoorwaarden in de winkel

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

Tuincentrum

gROeNeN

hulselseweg 11, 5531 Pe BLAdeL

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

www.tuincentrumgroenen.nl - Tel. 0497-360215

de Lantaarn nr. 43 - pagina 6

de Lantaarn nr. 2 - pagina 3

Lichtpuntjes
kOOP AANgeBOdeN
Dé elektrische fietsspecialist van de Kempen. Kijk voor ons
totaal assortiment fietsen en occasions op www.bito.nl.
Profile Bito de fietsspecialist te Bladel, tel. 382141
Ongebruikte 2,5-zits (Elephant) bank, kleur grijs, 2,03 m.
breed, slechts € 200,00, tel. 386078
Hangmappenkast, 2 laden, inclusief foliohangmappen,
t.e.a.b., tel. 385819
Verplaatsbare airco, Zibro type P832, zilver design, € 50,00,
tel. 385819

Te kOOP geBRUIkTe FIeTSeN
diverse merken, zowel dames als heren.
Rijwielhandel Arie v/d Meer,
Oude Provincialeweg 63, hapert, tel. 385126
Skates verstelbaar, mt 32 - 36, kleur, zwart/grijs/rood, Nydam
+ Fila bescherming knie/elleboog/hand € 12,50, tel. 386456

Akoestisch/elektrisch, zonder notenschrift,
voor jong/oud, beginners/gevorderden.
Info: 06-53770719 of
tedwouters@hotmail.com

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

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

Ja, het is alweer
november!
heeft u al nagedacht hoe u uw personeel,
familie of vrienden gaat verwennen tijdens de
feestdagen? wij helpen u graag meeden
ken. Uiteraard hebben we de alom bekende
VVV cadeaubonnen welke verkrijgbaar zijn in
verschillende coupures. Maar ook dinercheques, Bol.com bonnen, cadeauboxen
behoren tot de mogelijkheden.
een geschikte verpakking en streekproduct
erbij en het feestje is compleet.
Meer weten? Mail: admin@vvvbladel.eu,
bel 0497381750 of loop eens binnen in onze
VVV-winkel aan Markt 21a Bladel, we zijn
geopend van maandag t/m vrijdag van 10.0016.00 uur en zaterdag van 10.00-13.00 uur.
zaterdag 17 november zijn we i.v.m.
werkzaamheden gesloten.
Filiaal VVV Reusel (kerkplein 69)
is wel open.
Bezoek ook onze nieuwe website:
www.vvvdebrabantsekempen.nl

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

NTENSIEVE DESKUNDIG

Bart van Helvoirt

Gewichtsbeheersing
Meer energie
Gezond ouder worden

Welzijnscoach

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

Graag telefonisch aanmelden:
OOk VOOR eeN INFO-geSPRek

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

Nu ook 2m3 containers
Tevens levering ophoogzand

Witte eethoek met vier stoelen, afm. tafel 0.95 m x 1.40 m,
stoelen zijn met licht grijze stoffen bekleding € 140,00, tel. 0613277895

gITAARLeS BLAdeL

GoForFit

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

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

Herfst Concert
Een bijzonder concert door het kempisch Senioren
Orkest staat voor de deur !
Op zondag 25 november a.s. zal het Kempisch
Senioren Orkest in samenwerking met de gemengde
zangvereniging Con Amore et Anima in den Tref in
Hapert een gevarieerd programma presenteren.
Om 13.00 h. opent het kempisch Senioren Orkest
haar najaarsconcert met de schitterende “ Mars der
Medici “ van Joh. Wichers gevolgd door een pallet van
makkelijk in het gehoor liggende blaasmuziek.
Het is voor de laatste keer dat het K.S.O een concert
geeft onder leiding van zijn dirigent de Hr. Michel
Bueters. Sinds de oprichting van het orkest in 1997
heeft Michel Bueters onafgebroken de dirigeerstok
gehanteerd tot groot genoegen van leden en de vele
trouwe bezoekers van de concerten. Aan zijn afscheid
zal dan ook ruim aandacht besteed worden.
Bestuur en leden zijn verheugd dat in de persoon van
Willy van Bakel een nieuwe dirigent gevonden is die
een jarenlange en uitgebreide ervaring heeft als dirigent.
Het concert is gratis toegankelijk ( inclusief een kopje
koffie/thee ) en vindt plaats in den Tref in hapert.

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

Ter zake
Lady Look speelt ook
voor sinterklaas en
deelt kadootjes uit
Knip de kortingsbonnen uit
die deze week en volgende
week in De Lantaarn staan
en wissel ze in bij Lady Look
voor directe kortingen op je
aankoop.
Per aankoop van een artikel
mag je een bon inwisselen,
dus knip al de bonnen uit en
kom de korting pakken.
De bonnen zijn nog de gehele maand november geldig,
en met de Sint Koopzondag zijn er ook nog extra
kadootjes te grabbelen bij je aankoop.
De bonnen zijn vanaf nu geldig en je hoeft zeker niet te
wachten op de Sint.
De bonnen zijn inwisselbaar op alle artikelen dus wat jij
leuk vindt en graag wit hebben kan jij je korting krijgen.
kORTINg SUPRISé BIj LAdy LOOk,
eN NATUURLIjk eeN LekkeR BAkje kOFFIe,

✃

✃

✃

✃

✃

Markt 13 • 5531 BA Bladel • 0497-384456

✃

✃

✃

✃

✃

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

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

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

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

Alleen kleintjes van particulieren worden gratis geplaatst, mits deze duidelijk zijn ingevuld.
Inleveradressen: VVV Bladel, Markt 21A, 5531 BC Bladel
Aan de balie afgeven: Arie v.d. Meer Rijwielhandel, Provincialeweg 63, 5527 BN Hapert
Opsturen naar: Localprint, Broekstraat 26, 5571 KK Bergeijk
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Opening uitbreiding huisvesting
Stichting Voedselbank Bladel en
ingebruikname nieuwe
Geconditioneerde Bestelbus
De Voedselbank Bladel, gevestigd aan de Bredasebaan 18 te Bladel, zet zich in
voor huishoudens in De Kempen die door financiële problemen onder het bestaansminimum moeten leven en hierdoor onvoldoende voedsel kunnen kopen.
Door de grote toename van het aantal gezinnen dat een beroep doet op de
Voedselbank is de huisvesting van de Voedselbank veel te klein geworden.
Momenteel verstrekt de Voedselbank wekelijks aan ca 70 gezinnen ( 170 monden)
een voedselpakket als steuntje in de rug.
Na het verkrijgen van de benodigde vergunningen is in het afgelopen jaar door de
vele vrijwilligers de uitbreiding en aanpassing van de bestaande huisvesting uitgevoerd. Tevens is, om te voldoen aan de eisen die door de Nieuwe Voedsel en
Warenautoriteit aan de Voedselbanken in Nederland gesteld worden met name
voor vervoer en opslag van levensmiddelen, een koel-en vriescel geplaatst en wordt
een nieuwe geconditioneerde Renault bestelbus in gebruik worden genomen.
Omdat de Voedselbank als vrijwilligersorganisatie geen inkomsten heeft dan alleen
een bijdrage van de Gemeente Bladel, Reusel de Mierden, Eersel en Bergeijk, is de
Voedselbank voor exploitatie en aankoop van deze koel- en vriescel én bestelbus
geheel aangewezen op organisaties, bedrijven en particulieren die financieel willen
ondersteunen.
Dankzij donaties van het Oranje Fonds, Stichting RC het Maagdenhuis, Skanfonds,
Stichting Thomas van Villanova en door het Coöperatief Dividend van Rabobank
Kempen West is dit mogelijk gemaakt.
Daarnaast hebben de leveranciers van de koel-en vriescel en bestelbus deze zonder winstoogmerk aan de voedselbank geleverd.
Op 29 november 2012 zal de Voedselbank officieel worden geopend door Mevrouw
J.Veldhuizen wethouder van de Gemeente Bladel en zal de bestelbus worden overgedragen aan de Voedselbank door vertegenwoordigers van Rabobank Kempen
West en Renault trucks.
Open dag
Op 1 december 2012 is iedereen welkom op de opendag die gehouden wordt van
11.00 uur tot 15.00 uur. Er kan kennis worden gemaakt met het werk van de vele
vrijwilligers en kan de huisvesting worden bezocht

1ste en 2de Kerstdag

Onbeperkt
Kerstverwennerijtjes
voor

€ 29.95 p.p.
exclusief drank

vanaf 17.00 tot 22.00 uur
dessert tot 22.30 uur

Rabobankmedewerkers geven tijdens
de Week van het geld les op scholen
hoe werkt pinnen?
wat doe je met je zakgeld? hoe ziet vals
geld eruit? waar ben
je voor aan het sparen? deze vragen
komen naar voren tijdens de gastlessen
van
medewerkers
van Rabobank de
kempen-west tijdens
de week van het
geld. de medewerkers geven van 12 tot
en met 16 november
gastlessen aan diverse basisscholen, het Pius-X college het Rythoviuscollege en de groote Aard. eenendertig klassen in de kempen krijgen een
gastles van Rabobank de kempen-west.
De onderwerpen in de gastles voor basisscholen zijn aangepast naar leeftijd. In
groep 5 en 6 van de basisscholen staat Zakgeld & Sparen centraal. In groep 7 en
8 Digitaal Geld.
Pius-X College en Rythoviuscollege
De middelbare scholieren horen meer over BOEG: Baas Over Eigen Geld.
Rabobank vindt het belangrijk dat jongeren bewust met geld omgaan. Het doel is
om zelfstandig slimmer met geld om te gaan.
week van het geld
De Week van het geld keert jaarlijks terug en wordt dit jaar gehouden van 12 tot en
met 16 november. Het is een initiatief van Wijzer in Geldzaken in het kader van
Leren omgaan met geld. Bank voor de Klas is het financiële gastlesprogramma
georganiseerd door banken tijdens de Week van het geld 2012.
Bank voor de Klas leert kinderen omgaan met geld. Jong geleerd is immers oud
gedaan. Door kinderen al jong financieel bewust te maken, wordt de basis gelegd
voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd.
Lees meer op www.weekvanhetgeld.nl

The Ritmo
Op zaterdag 17 november is het weer zover. jeugddisco The RITMO in
den Tref in hapert is dan weer geopend voor iedereen vanaf groep 8 t/m
14 jaar. de entree bedraagt € 1,- als je een pasje hebt en € 2,- als je geen
pasje hebt.
Voor het gratis laten maken van een pasje, moet een recente pasfoto meegebracht worden.
de disco begint om 19.00 uur en om 22.00 uur is het afgelopen. er is toezicht aanwezig en er worden geen alcoholische dranken geschonken.
Bezoekers krijgen ook een gratis stempelkaart waarmee er gespaard kan
worden voor gratis entree en een leuk cadeautje van The Ritmo.
kijk ook eens een keer op www.theritmo.swingt.nl voor bijvoorbeeld de
foto’s van alle voorgaande disco-avonden. dit zijn : 15 december.
Op 12 januari vindt de eerste The Ritmo van het nieuwe jaar plaats.
Met vriendelijke groet, Organisatie jeugddisco The Ritmo

Reserveer tijdig.
Om teleurstelling te voorkomen
serveren wij ook op vrijdag, zaterdag
en zondag na kerst de kerstverwennerijtjes.
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Maandag 24 december
de gehele dag gesloten.
31 december en 1 januari gesloten.

GRATIS COMFORT
PAKKET T.W.V 150,-

Comfortpakket bestaande
Comfortpakk
uit draadloze bediening incl.
handzender
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Vraag in de winkel naar de voorwaarden
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Onverdiend, maar
duur puntenverlies
Bladella
In een gelijkopgaande strijd lieten Bladella en Beerse
Boys een goede werklust en een flinke dosis welwillendheid zien, wat uiteindelijk resulteerde in een overwinning voor de gelukkigste. Beerse Boys ging in Bladel
aan de haal met een overwinning van 0 - 1. Het had
evengoed andersom kunnen zijn.
Met wel erg veel geblesseerden begon Bladella niet
goed aan de wedstrijd.
In de derde en de vierde minuut kreeg Beerse Boys
reeds twee unieke kansen om de score te openen,
Toen de slaap uit de ogen gewreven was, moesten we
nog wachten tot de 15de minuut vooraleer Geert van
Overbeek een goede voorzet gaf, waaruit een kleine
kans ontstond. Dat was de aanleiding tot het kwartiertje
van Dirk Reijnders, met helaas een slechte afloop.
Na een werkelijk prima solo waarin hij drie man passeert, valt hij, staat op, omspeelt de keeper, en doet een
ultieme poging tot een laatste schot, wat nog net door
een verdediger uit het lege doel kan worden gered. Vijf
minuten later, botst hij met de keeper, met als gevolg
een nieuwe blessure.
Tom Maas is een waardige vervanger.
Het laatste kwartier van de eerste helft is duidelijk voor
Bladella. Goed doorzetten van Joris Hermans mondt uit
in een goede voorzet van Joep van de Ven en een
fraaie kopbal van Bart Hoeks.
Helaas zonder resultaat. Net voor het fluitsignaal voor
de thee, krijgt Ruud Leermakers nog de kans de score
te openen. Een goed genomen vrije trap net buiten de
zestien, gaat rakelings over.
Beerse Boys komt gedreven uit de kleedkamers en
begint furieus aan de tweede helft.
We noteren minuut 46 wanneer Pepijn van Spreuwel
raak kopt na een voorzet : 0 - 1.
Joep van de Ven krijgt vanaf de afrap de bal prima op
zijn slof, maar zijn schot gaat net over.
Tom Ansems krijgt daarna nog de kans, met zijn snelheid de wedstrijd voor Bladella open te breken; hij is de
vervanger van Bart Hoeks. We moeten wachten tot de
78ste minuut Hans van Kemenade plotselijng vrij voor
de keeper verschijnt. Waarschijnlijk tot zijn eigen verbazing komt zijn schot terecht op het been van de uitgelopen keeper.
Laat in de blessuretijd kan ook nog Ruud Leermakers
de stand gelijktrekken.
Even buiten de zestien meter mag hij nog een laatste
vrije trap proberen te verzilveren. Volkomen terecht
werd Max Jansen wederom tot man van de match verkozen. Samen met mascotte Zem van Sambeek zagen
we dat er helaas wederom drie punten werden verloren.
Uitslag van de loterij:
Hoofdprijs: een fiets van Profile Bito
2de Prijs een AH levensmiddelenpakket
3de prijs: een dinerbon Nekkermenneke
4de prijs: een bal
5de prijs: een Bladella-sjaal

lot nr. 11151
lot nr. 11156
lot nr. 11158
lot nr. 7913
lot nr. 9914

Ford C Max
1.6i
94.000 km

Trend
juli 2008

GARAGEBEDRIJF

dANIËLS

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

KLEIN, MAAR
GROOTS IN SERVICE
Industrieweg 13
5527 AJ Hapert
Telefoon 0497-382942

www.vandijckrenault.nl

v.v. Casteren

de Raven 1 - Netersel 1 1-3

UITSLAgeN
zondag 11 november
De Weebosch 1 - Casteren 1
ZSC 5 - Casteren 2
HMVV 7 - Casteren 3

Scoreverloop
0-1
Rust
1-1
1-2
1-3

Anel Selimovic
Rob Loomans
Anel Selimovic
Martijn Michiels

2-0
1-0
4-3

PROgRAMMA
zondag 18 november
Casteren 1 - Riethoven 1
Casteren 2 - UNA 11
Casteren 3 - Beerse Boys 11

De wedstrijd

14.30 uur
11.00 uur
10.30 uur

Effectief Netersel verslaat ook concurrent de Raven
Na de overwinning vorige week op nummer twee DBS
werd er deze week van de andere directe concurrent
gewonnen. In Luyksgestel stond er na negentig minuten
een 1-3 eindstand op het scorebord. De Raven verliezen hierdoor de aansluiting met de top. Voor het eerst
dit seizoen had Netersel niet het beste van het spel.
Maar door het effectief omspringen met de kans werd
de overwinning volwassen binnen gehaald.
De Raven was in de beginfase de bovenliggende partij.
Netersel wist niet goed om te gaan met de vele positiewisselingen bij de thuisploeg. Op een schot na werden
er weinig echte kansen gecreëerd. Na 12 minuten
kwam Netersel uit een snelle counter op 0-1. Anel
Selimovic omspeelde de keeper na een steekbal van
Martijn Michiels en schoof eenvoudig binnen. Tot de 40e
minuut bleef de Raven het veldoverwicht houden.
Hierna begon Netersel beter te voetballen. Jaap
Waalen kopte vlak voor rust op de lat uit een corner.
Vlak hierna kreeg Anel een grote kans toen hij de bal
onderschepte bij de keeper. Terwijl hij de bal binnen kon
schieten werd hij neergehaald door de doelman. De
scheidsrechter verzuimde om mee te lopen en durfde
vanaf 70 meter de penalty niet toe te kennen en de keeper van het veld te sturen.
Overige uitslagen
DVS 3
–

Netersel 2

2-1

Programma senioren zondag 18 september
Netersel 1 - ETS 1
14:30
Netersel 2 - Riethoven 2
11:30
Netersel 3 - DEES 4
10:30
Overige uitslagen

Beugelclub D’n Heuvel
Uitslagen
D’n Heuvel 3 - Grathem 2
Schijndel 3 - D’n Heuvel 5
Liempde 2 - D’n Heuvel 6
Liempde 4 - D’n Heuvel 7
D’n Heuvel 8 - Heeze 4
D’n Heuvel 5 - Olland 5
Meijel 3 - D’n Heuvel 4
Tegelen 2 - D’n Heuvel 1

4-1
2-3
2-3
6-0
6-0
3-2
1-4
3-2

Programma
dinsdag 20 november
D’n Heuvel 1 - Neer 1
D’n Heuvel 2 - Grathem 1
Loosbroek 3 - D’n Heuvel 6

20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

woensdag 21 november
D’n Heuvel 8 - Heeze 3
Liempde 5 - D’n Heuvel 7

13.30 uur
13.30 uur

donderdag 22 november
Liempde 3 - D’n Heuvel 5

20.00 uur

zaterdag 24 november
Meijel 2 - D’n Heuvel 3
Kessenich 1 - D’n Heuvel 4

20.00 uur
20.30 uur

TWC Het Snelle Wiel
‘Wielervereniging van het
jaar 2012’!

Discozwemmen
Zaterdag 24 november gaan we weer discozwemmen. Voor jeugd van 9 tot 15 jaar. Van 19:00-21:00
uur. Entree bedraagt €2,00
zorg dat je erbij bent!!
De laatste discozwemmen van het jaar zal zijn op
zaterdag 29 december, we zullen dan ook een kinderdiscozwemmen houden voor kinderen van 6,7
en 8 jaar, maar daarover later meer.
Noteer het in je agenda!
Groetjes, Zwem- en Polovereniging Platella te
Bladel (Bossingel 3, 5531 NH)

Op de dag van de wielersport, het jaarlijkse congres van de kNwU, is TwC het Snelle wiel uit
Bladel uitgeroepen tot Vereniging van het jaar 2012.
jurgen van Limpt, voorzitter van TwC het Snelle
wiel, ontving in Congrescentrum Beekbergen uit
handen van Teun kruijff de felbegeerde prijs.
Verkiezing
Drie weken geleden kreeg de vereniging van de KNWU
te horen, dat men samen met AR&TV de Adelaar en
MBC De Noordbikers, bij de overgebleven mogelijke
winnaars zitten. Om zich uiteindelijk tot winnaar te
bekronen kregen de verenigingen de opdracht om in
twee weken tijd een promofilm van de vereniging te ontwikkelen.
waardering
Het bestuur is zeer vereerd met de uitverkiezing en ziet
dit als een blijk van waardering voor de enorme inzet
van de vele vrijwilligers en sponsoren uit de regio die
dagelijks klaar staan voor deze prachtige wielervereniging, en de gemeente Bladel die de vereniging
gesteund heeft in haar ontwikkeling.
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Aanbiedingen

Sniederslaan 49
5531 EH Bladel

zijn geldig

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

van maandag 19 november
t/m zaterdag 24 november

GRATIS SAUS

OP VRIJDAG
BIJ LEKKERBEK EN KIBBELING

Kibbeling
van kabeljauw

4. 3 10.
00

per bakje

00

bakjes

NIEUW donderdag t/m zaterdag

Sushi per bakje 9. ook op bestelling mogelijk
95
Zalm spinazie quiche
per stuk 7.
15
PRIJSKNALLER Pangasiusfilet 100 gr. 1.
00

SALADE VAN DE WEEK

Herfstsalade

100 gram

1.60

Tel.
0497-360670

Tel. 0497-381277

4 Stroganoffburgers +
4 Gehaktballen samen
Varkenshaas
500 gram

5.
6.95
95

Tel. 0497-360640

3 hele broden naar keuze
max. voordeel maar liefst €2,25

Schellens fijn volkoren
van 2,80 voor

Roomboter
45 amandelstaaf

5.

65

1.

90

Italiaanse Cordon Bleu
(R. snitzel met olijf, mozzarella,
parmaham)
100 gram

2.

Gebr. rosbief
Pepernotenvlaai
250 gram Leverworst GRATIS
van 18.50 voor
6 Vloerkadetten
Hutspot met worst
65
Bij 150 gram

per portie 500 gram
alzaak
cia

4.

3.45
95
12.
80
1.

van 4.95 voor

van 2.70 voor

Tel. 0497-360630 - www.vershofdaniels.nl

Rechtstreeks van de boer…
milieubewust geteeld op smaak!

Witlof

0.99
Pastinaak
per stuk
0.99
Rode bietjes
500 gram
0.99
Witte pitloze druiven 49
500 gram
2.
500 gram

Pink Lady nieuwe oogst

2.49

per kilo

kaassp
e

NIEUW UIT ONZE KEUKEN
Bladel

Tel. 0497-360630

’Boer’gondische notenmix Dagvers gebrand

Christiaan Weijts in Bladel
bij de Sniederskring
Op woensdag 21 november heeft
de Sniederskring een speciale
gast. Christiaan Weijts (geb. 1976),
een aanstormend talent in de
Nederlandse literatuur, maakt zijn
opwachting in Den Herd. Hij debuteerde in 2003 met Sluimertijd,
kreeg bekendheid en waardering in
2006 met Art. 285b, een verwijzing
naar een stalking-artikel uit het wetboek van Strafrecht,
en brak definitief door met Via Copello 23 in 2008.
Hierna verscheen nog De etaleur in 2009. De meeste
van deze werken werden meermalen genomineerd
voor diverse literaire prijzen en hij won o.a de Anton
Wachterprijs, het Gouden Ezelsoor en de Gerard
Walschapprijs. Zijn laatste werk Euforie verscheen in
november 2012 en is dus nog zo vers dat er nog geen
recensies van te vinden zijn. Uiteraard zal dit werk uitvoerig besproken worden op deze avond.
Zoals gebruikelijk is er volop gelegenheid om vragen te
stellen aan de auteur en zijn de werken op deze avond
te verkrijgen bij de stand van De Boekenlegger.
Voor meer informatie kunt u de site van de Sniederskring (www.sniederskring.nl) raadplegen. De avond
vindt plaats in C.C. Den Herd te Bladel en begint om
20.00 uur. De toegangsprijs € 8,— (studenten € 2,-)

2.

49

250 gram

Zoete stoofpot met gedroogde vijgen
en dadels
hoofdgerecht voor 4 personen
Voedingswaarde per persoon
kcal (kj) 522 (2192), eiwit 35 g, vet 18 g, koolhydraten 55 g.
Ingrediënten
4 stooflappen, zout en versgemalen peper
4 el olie, 2 grote uien, in halve ringen
1 laurierblad, 2 kruidnagels
500 ml warme runderbouillon,
2 el balsamicoazijn
2 zoete aardappelen, geschild en in kleine blokjes
100 g gedroogde vijgen, in stukjes
100 g gekonfijte dadels, gehalveerd en ontpit
1 plak ontbijtkoek, verkruimeld
Bereiding
Bestrooi het vlees met zout en peper. Verwarm de olie in een braadpan en bak de lapjes om en om aan. Schep ze
uit de pan en fruit de uiringen 4 minuten in het overgebleven bakvet tot ze goudbruin zijn. Voeg het vlees weer toe,
samen met de laurier en kruidnagels en giet de bouillon en azijn over het vlees. Laat aan de kook komen en laat met
het deksel op de pan op zacht vuur of vlamverdeler 1,5 uur stoven. Voeg dan de aardappelblokjes, vijgen, dadels en
ontbijtkoek toe en laat op zacht vuur zonder deksel nog een half uur zachtjes koken. Lekker met rode kool.
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unicef

De beste keuze

Stel: u ziet op straat een kind dat in nood is. Dan helpt u ongetwijfeld.
Stel dat wij u vragen om een kind dat stenen hakt
in Benin te helpen. En we vertellen erbij dat dit
kind het zonder uw hulp waarschijnlijk niet redt.
Wat doet u dan?
Wij denken dat u helpt. En dat vinden we
fantastisch. Want dankzij uw steun aan ons werk
verbeteren en redden wij kinderlevens, elke dag in
meer dan 150 landen.

Eén van de manieren waarop u ons werk
kunt steunen, is door iets leuks te kiezen
uit de brochure of de verkoopkraam in de
Sniederspassage.. Met zorg hebben we daarom de mooiste
kaarten en cadeaus voor u gesele cteerd.
Dit jaar is de UNICEF verkoopkraam in de
Sniederspassage van

Maandag 26 november t/m Zaterdag
8 december 2012 van 10.00 tot 17.00 uur.

TEL. 06 5734 7788
janhooijen@rktelektra.nl

Stichting Samen in
Actie voor Ties
organiseert muziekfestival FESTTIES
Op zaterdag 1 december vanaf 19.30 uur vindt op
Landgoed De Biestheuvel in Hoogeloon benefietfestival
FESTTIES plaats met livemuziek. In 4 zalen treden
deze avond maar liefst 8 bands op. Tributebands en
feestbands maar ook meerstemmige akoestisch
muziek zal tijdens deze avond niet ontbreken. Stichting
Samen in Actie voor Ties organiseert deze avond, die
geheel in het teken zal staan van Ties. Ties is een 4-jarige jongen uit Hoogeloon met een DNA-afwijking.
Bands
Op FESTTIES treden o.a. op: DeZieDaGeWegBent ,
Z(ode)Aan De Dijk, Gime Hendrix, Red Band en Suzy
Red. En nog vele anderen die geheel belangeloos voor
een geweldige avond zullen gaan zorgen. Ook jong
talent verovert hier het podium met een optreden door
het veelbelovende Final Jam.
FantasTIeSche loterij
Daarnaast zijn er ook nog andere leuke activiteiten te
doen waaronder een fantasTIESche loterij met als
hoofdprijs een minicruise, geschonken door reisbureau
Manon Staals uit Eersel. De lootjes zijn te koop bij alle
ticketverkooppunten, bij de entree van Landgoed De
Biestheuvel en tijdens tiesacties zoals de High tea.
Ticketverkoop
De tickets zijn te koop bij Primera Bergeijk, Primera
Eersel Jos Corsten, Primera Bladel, Primera Reusel en
bij de receptie van RSZK Merefelt in Veldhoven. De tickets kosten € 7,50 in de voorverkoop.

Lezer v.d. maand
Lezer van de maand november
in Bladel: Bente de Vries

JAN HOOIJEN

De Kempen

Deze keer hebben we een Lezer van de maand die iets ouder is dan de vorige lezers. Bente is 11 jaar en komt uit
Bladel. Ze zit in groep 8 van de Mariaschool bij juf Francien en juf Manon. Tekenen en handvaardigheid zijn haar
lievelingsvakken op school.
Bente’s grootste hobby’s zijn: zwemmen, computerspelletjes spelen en scouting. En natuurlijk houdt ze ook van
……. Lezen! Dit doet ze het liefste ’s avonds in bed. Met het boek ‘Meester Jaap’ van Jacques Vriens is het allemaal
begonnen. Dat vond ze zo’n mooi boek dat ze alles over deze meester is gaan lezen.
Bente heeft ook een prachtige tekening gemaakt van haar lievelingsboek ‘Hoe overleef ik … mezelf’ van haar
lievelingsschrijfster Francine Oomen. Vooral haar ‘Hoe overleef ik-serie’ vindt ze heel leuk om te lezen.
Wil je de tekening komen bekijken en weten welke boeken ze nog meer in haar Top 10 heeft staan, kom dan naar
de bibliotheek van Bladel.

Ties
De opbrengst van deze avond gaat geheel naar de
Stichting Samen in Actie voor Ties! Deze stichting zet
zich in voor Ties. Ties is 4 jaar, woont in Hoogeloon en
is geboren met een DNA-afwijking waardoor hij motorisch en verstandelijk beperkt is. Wat Ties kan helpen
is dolfijntherapie om zijn communicatie op gang te krijgen. Het doel van de actie is zo veel mogelijk geld in te
zamelen om Ties de kostbare dolfijntherapie af te kunnen laten maken. Voor optimaal resultaat moet dit in 3
sessies van 2 weken. Stichting Samen in Actie voor Ties
is een initiatief van medewerkers van RSZK Merefelt,
collega’s van Ties’ oma. RSZK Merefelt is een zorghuis
in Veldhoven en maakt onderdeel uit van Regionale
Stichting Zorgcentra de Kempen.
Meer informatie over dit muziekfestival en andere acties
voor Ties, is te lezen op www.actievoorties.nl

Heb jij ook een lievelingsschrijver/boek die iedereen moet lezen, geef je dan op voor Lezer van de maand!
Iedere Lezer van de Maand krijgt een cadeautje, geschonken door Boekhandel Papierelier.

Collecteweek
Nationaal MS Fonds
Op maandag 19 november gaat de MS Collecte
weer van start. In deze week gaan ca. 11.000 vrijwilligers op pad om zoveel mogelijk geld op te
halen voor Multiple Sclerose (MS). het is een hele
uitdaging voor de collectanten om in dit jaargetijde, waarin het vroeg donker is en het flink kan
regenen, langs de deuren te gaan.
Laat u de collectant niet in de kou staan! elke collectant kan zich legitimeren. het Nationaal MS
Fonds is te herkennen aan het oranje vlinderlogo.
wie de collectant mist, kan een gift overmaken op
giro 5057. Info? kijk op www.nationaalmsfonds.nl
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Sinterklaasintocht in Bladel
op zaterdagmiddag 17 november 2012

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.!

De Sint en zijn Pieten komen om 14.30 uur aan op het
Burgemeester van Houdtplein, waar de Sint ontvangen 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.

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 vormen. Als je het antwoord weet, vul dan het formulier
in dat je via je school/ kinderdagverblijf of peuterspeelzaal 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
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 groepen 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.

Intocht van Sint Nicolaas in Hapert
zondag 18 november a.s.
Het is weer vroeg donker en dan krijgen we de gezellige dagen voor Sinterklaas en Kerst.
We kunnen ook weer speelgoedboekjes uitpluizen
en verlanglijstjes maken.
Maar voor het zover is gaan we eerst de Sint en
Pieten feestelijk verwelkomen.
Zondag 18 november is het weer zover en komt de
Sint naar Hapert.
Wij verwelkomen de Sint met al zijn Pieten bij de Tinq
benzinepomp op de Wijer om 13.25 uur. Het zou leuk
zijn als alle kinderen hierbij aanwezig zijn.
Zoals gebruikelijk zullen muziekvereniging KunstAdelt en ponyclub St. Martinus hen daarbij vergezellen.
De tocht gaat weer als vanouds vanaf de Wijer, de
Hoeven, Akkerwinde, Polaris, Melkweg, Corvus,
Libra, Nieuwstraat, Kerkstraat, Markt, Kerkstraat,

linksaf naar de Alexanderhof en dan naar gemeenschapshuis den Tref. De Sint arriveert hier omstreeks
14.00 uur. Als het regent wordt de route aangepast.
We hopen dat alle kinderen onderweg aansluiten,
want er zijn veel Pieten bij die zakken met snoepgoed bij zich hebben om ook onderweg de kinderen
een handje snoep te geven.

Het zal zeker weer een gezellige middag worden,
dus zorg dat je erbij bent op zondag 18 november
a.s.

In den Tref worden er vanaf 13.30 uur met de kinderen Sinterklaasliedjes gezongen.
Als de Sint is gearriveerd zal hij iedereen toespreken
en zullen de Pieten hun kunstjes vertonen en snoep
uitdelen. Zodra de kinderen en de Pieten uitgezongen zijn zal Sint de jongste kinderen t/m groep 4 in
de kleine zaal een hand geven en een zak snoep met
een madarijntje.

KOOPZONDAG HAPERT
18 november a.s.
winkels open van 13.00 tot 17.00 uur

Tevens intocht van Sinterklaas!
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Hoe wordt je woning een
rode appel in een kist met
groene appels?
Woensdagavond 7 november zat het auditorium vol
met mensen die hun huis willen verkopen. Onze bank
organiseerde in samenwerking met een aantal makelaars een verkopersavond.
Rode en groene appels
Accountmanager van de NVM Jeffry van Dongen legde
uit waarom het zo belangrijk is om die rode appel in een
kist met groene appels te zijn. Aan de hand van actuele
cijfers nam hij de bezoekers mee in de woningmarkt in
regio de Kempen. Peter Smets hield een duidelijk verhaal over de financiële vraagstukken bij doorstromers.
Tot slot gaf verkoopstyliste Karin Ballizany tips hoe je
van je woning een rode appel kunt maken.
Blauwe en rode sleutelhangers
Aan het einde van de presentaties verlootten we twee
consulten verkoopstyling. Iedere bezoeker ontving een
zwart doosje met daarin een sleutelhanger. Tussen alle
blauwe sleutelhangers zaten twee rode. Cees Willems
uit Bladel en Tuur Wouters waren de gelukkige winnaars.
Mening van de klant
Er was een goede opkomst. De presentaties waren van
hoog niveau. En de klanten reageerden enthousiast.
We kijken als bank terug op een geslaagde bijeenkomst. Maar vooral de mening van onze klant telt. Er
zijn ongetwijfeld tips en verbeterpunten die we kunnen
gebruiken bij een volgende bijeenkomst. Alle aanwezige bezoekers hebben een digitale enquête ontvangen
waarin zij hun mening kunnen geven over de avond.
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Stichting
Vluchtelingenhulp
De Stichting Vluchtelingenhulp Bladel en het Vreemdelingen Informatie Punt Eindhoven organiseren op
maandagavond 26 november a.s. een voorlichtingsavond over verblijfsvergunningen, inburgering en naturalisatie. Deze avond begint om 19.30 uur en eindigt om
21.00 uur en wordt gehouden in het Cultureel Centrum
den Herd, Emmaplein 4 te Bladel. De entree is gratis.
Aan de orde komen (o.a.) de volgende onderwerpen:
Als je in Nederland wilt komen wonen als:
- echtgeno(o)te,
- om te studeren,
- als au pair,
- om te werken
- als kind… aan welke voorwaarden moet je dan voldoen en hoe pak je dat aan?
Op 1 januari 2013 gaat er veel veranderen wat de inburgering betreft. Een nieuwe wet treedt dan in werking.
Wat houden die veranderingen in? Hoe en waar vind ik
een goede en betaalbare inburgeringscursus?
Zijn er veranderingen op het gebied van asiel, vluchtelingen?
Nederlander worden, het Nederlands paspoort aanvragen, kan ik dat en hoe moet dat dan?
Ik kom uit Portugal, ik heb daar gewerkt en ook hier in
Nederland. Kan ik een WW uitkering aanvragen?
Het is een feit dat deze wetten en regels vaak nogal
ingewikkeld zijn en vaak veranderen. Daarom wordt
deze voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd om u te
hoogte te brengen van de actuele stand van zaken.
Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Na afloop
kunt u ook een persoonlijke vraag stellen.
Nadere inlichtingen over deze bijeenkomst zijn te verkrijgen bij:
Kathinka Boukhanissa van de Stichting Vluchtelingenhulp Bladel, telefoon 0497- 361636 of 06-10208309.
Of bij Peter Ploeger, Vreemdelingen Informatie Punt
Eindhoven, tel 040-2193446 of per email:
p.ploeger@welzijneindhoven.nl

BEZORGKLACHTEN?
Op de foto van links naar rechts: Directeur Particulieren
Rabobank De Kempen-West Ton Wouters, prijswinnaars Cees Willems en Tuur Wouters en verkoopstyliste Karin Ballizany.

BEL:

550200

Kerstliedjes door Kinderkoor in Bladel
Het Kinderkoor in Bladel gaat de komende tijd ook weer Kerstliedjes repeteren en kinderen die mee willen doen zijn
van harte welkom. Om de twee weken repeteert het Kinderkoor en de eerstkomende repetitie is op 21 november
a.s. om 13.15 uur. De volgende repetities zijn op de woensdagen 5 en 19 december a.s. allemaal onder proffesionele begeleiding in het parochiezaaltje naast de kerk. Op 24 december om 18.00 uur is er een eucharistieviering
waarin het Kinderkoor zal zingen. Het zou fijn zijn als vele kinderen van alle lagere scholen mee komen zingen.
Vooral de kinderen die in vorige jaren meegezongen hebben, zijn natuurlijk extra welkom. Tot ziens op die woensdagen in het parochiezaaltje naast de kerk. Voor informatie kunt u terecht bij Femke van Bussel voor de middag op
tel. 0497 381810 en bij Harrie Castelijns 0646323776.

Uw zaak is onze zorg

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

Bel ons voor een
gratis kennismaking
www.knegtmansadvocaten.nl

Boerenkaaskeuring
woensdag 14 November 2012 heeft de 32ste
Boerenkaaskeuring van zuid-Nederland plaats
gevonden in “Café zaal den horst” in haghorst.
Deze kaaskeuring is uniek, omdat de bereiders zelf bij
de keuring aanwezig zijn. Dit is op andere kaaskeuringen niet het geval. De bereiders kunnen altijd wat leren
van de bevindingen van de deskundigen. Het belangrijkste doel van deze dag is de al goede kwaliteit van
boerenkaas naar een hoger peil te brengen. Uiteindelijk
wordt kwaliteit beoordeeld en afgerekend door de klant
of consument, die dit pure product met smaak eet.
Opgetogen en vol verwachting zijn de kaasboeren en
kaasboerinnen uit Zeeland, Brabant en Limburg vol
trots met hun boerenkazen naar deze dag gekomen. Ze
hebben hier hun eigengemaakte, op ambachtelijke
wijze bereide, boerenkaas laten keuren.
De Boerenkazen zijn door een deskundige jury op geur
en smaak beoordeeld waarbij ook het uiterlijk van de
kaas uiteraard belangrijk is. De kazen zijn ingedeeld in
de rubrieken baby-goudse, jonge en belegen Boerenkaas. Ook dit jaar was de kwaliteit van de aanwezige
Boerenkaas zeer hoog.
Kaasboerderij de Ruurhoeve uit Hoogeloon scoorde
hiermee hoog. In categorie jong en belegen kaas beide
de 1e beker. Ook de Trappisten kaas en truffelkaas werden het hoogste gewaardeerd door de jury
We kunnen weer terug kijken op een gezellige leerzame
dag waarbij de bereiders weer vol trots op hun eigen
product naar huis zijn gekeerd!
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van den Berg elektro
onderdelen shop
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Sniederslaan 28, BLADEL
Tel. 381674
www.vandenbergelektro.com
info@vandenbergelektro.com

Grote uitdaging voor
Koninklijke Harmonie
L’Union

Uniek in de regio! Wij hebben nog een
groot assortiment Gloeilampen op voorraad.
Tevens LED-lampen in warm white en flame kleur
maar ook in kleur zoals: rood/geel/blauw/groen.
Diverse modellen v.a. €

6.95

Spaarlampen in verschillende modellen v.a €

3.95

23ste Jaarboek Pladella Villa
binnenkort verkrijgbaar
BLADEL – Vanaf vrijdag 23 november is het 23ste Jaarboek van Heemkundige Kring Pladella Villa te koop.
Ook dit jaar weer goed gevuld met prachtige verhalen uit onze gemeente over historie, cultuur, sport, religie en nog veel meer. Zeker niet te duur (€ 14,50) en ideaal geschikt als Sinterklaas- of kerstcadeau. Wees
er wel snel bij, want op = op!
(door Erik Schippers)
de lezer inzicht verschaft in het notariaat, in het bijzonder dat van Bladel waar zij jarenlang op het notariskantoor werkzaam was. Louis Schats publiceerde een artikel over de familie Schats en hij verzorgde weer de jaarlijkse boekbespreking in het jaarboek. Dit keer koos hij
voor het boek ‘Wielerspiegel van de Kempen’ van Piet
Gijsbers, dat vrijdag 16 november uitkwam.

De 64-jarige Ben Holleman uit Bladel is al 23 jaar lang
de kartrekker van het collectors item bij uitstek. Ben
spoort schrijvers aan om hun bijdrage te leveren en ook
dit jaar is dat weer geresulteerd in een vlot leesbaar
boek met opmerkelijk veel historische foto’s. ‘Ik vind dat
nog steeds ontzettend leuk om te doen’, zegt Ben. ‘Ik wil
het zeker tot het 25e jaarboek volhouden, daarna zien
we wel weer verder.’ Ben schreef in het jaarboek zelf
een verhaal over dokter Janus Zijlmans: ‘Dokter
Zijlmans stond bij de mensen als vriend en weldoener
bekend. Ik heb veel contact gehad met zijn jongste zoon
Marius, zodat ik er een biografische schets van heb
kunnen maken. Daar ligt ook mijn interesse, ik speel
met het idee om een boekje te gaan schrijven met biografische schetsen van markante Kempische mensen.’
gevarieerde verhalen
Een vast onderdeel van het jaarboek van Pladella Villa
is ‘hoe het er in de gemeenteraad aan toe ging’. Ton
Heesterbeek schrijft in het jaarboek over wat er in 1968
in de Raad speelde. De voorbereidingen om te komen
tot nieuwbouw van het gemeentehuis vorderden dat
jaar gestaag. Ook werd de gemeenterekening 1966
vastgesteld, met als opmerking dat het Zwembadbedrijf
een nadelig saldo van f. 87.330 liet zien, wat te wijten
was aan de abnormaal slechte weersomstandigheden
gedurende het badseizoen 1966. Ton Heesterbeek
geeft verderop in het boek ook weer welke namen uit de
gemeente Bladel veertig jaar later – in 2008 dus – in het
nieuws waren.
Maar er is meer: Jan Buylinckx uit Hoogeloon schreef
een boeiend verhaal over de Middeleeuwse kerk van
Hoogeloon, terwijl Marianne Heesbeen-Swanenberg

Familie Roijmans
Grote trekker van het boek is ieder jaar weer de stamboom van een grote familie uit de gemeente Bladel. Dit
jaar is de familie Roijmans vanaf de zestiende eeuw tot
en met nu (met naam en toenaam) aan de beurt. Ben
Holleman: ‘We merken dat de verkoop van ons jaarboek vooral goed loopt door deze herkenbare verhalen
over echte Kempische families. We denken daarbij
vooral aan grote families die minimaal 125 jaar in onze
gemeente gewoond hebben. Als er op dat gebied nog
nieuwe namen zijn, hoor ik ze graag.’ Ben is vol lof over
de samenstellers van de stamboom, in de personen
van Broer Daniëls, Louis Schats en Dolly VerheijenVernooij. Broer Daniëls vertelt: ‘Wij vonden het alle drie
weer een enorme uitdaging om de stamboom tot een
succes te maken. Omdat er heel veel ‘Roijmansen’ zijn
was het dit jaar een geweldige grote opgave. De familie
komt ook in Reusel veel voor, maar wij hebben ons
beperkt tot de gemeente Bladel. Ik heb heel wat mensen bezocht om informatie los te krijgen. Dan is het
weer afwachten of alle paperassen ook terugkomen
maar dat houden we altijd goed in de gaten. Het resultaat wat nu in het jaarboek staat mag er wezen en daar
doen we het natuurlijk uiteindelijk allemaal voor.’ In het
boek is verder een ‘In Memoriam’ opgenomen, gewijd
aan de onlangs verongelukte Jos Roijmans, die lid was
van Pladella Villa waar hij vooral in de heemkamer actief
was en meewerkte aan het organiseren van excursies.
Veel foto’s
Het jaarboek, dat 213 pagina’s telt, is voorzien van veel
foto’s. Een register van familienamen maakt het boek
goed toegankelijk. Het jaarboek 2012 kost 14,50 euro
en is in Hapert te koop bij Novy en in Bladel bij de twee
boekhandels (Papierelier en Bruna), het VVV-kantoor
en in de Heemkamer tijdens de openingsuren op
woensdag van 14.00 tot 16.00 en van 19.00 tot 21.00
uur. Let op: woensdagavond 5 december is de heemkamer gesloten.

Op zaterdag 24 november a.s. neemt Koninklijke
Harmonie L’Union uit Bladel deel aan het concertconcours van de KNFM, dat gehouden wordt in de Schalm
in Veldhoven. L’Union komt uit in de eerste divisie.
Het programma dat Koninklijke Harmonie L’Union in
Veldhoven ten gehore zal brengen bestaat uit de volgende werken:
Inspeelwerk: Churumbelerias, een pasodoble van
Emilio Cebrian Ruiz
Verplicht werk: Dis-TENSIONS-diS van Carlos Pellicer
Keuzewerk: Sinfonietta No. 2 van Philip Sparke
Het zijn muziekstukken die veel vragen van de muzikanten. Er is dan ook al maanden gerepeteerd op deze
muziek. Behalve de wekelijkse repetitie werden er ook
extra repetities gehouden voor zowel het gehele orkest
als voor onderdelen daarvan. Ook werd een heel repetitieweekend gehouden waarbij gastdirigenten verschillende groepen begeleidden.
Ondanks het feit dat het moeilijke stukken zijn, heeft de
Bladelse harmonie alle vertrouwen in een goede afloop.
Onder leiding van Eric Swiggers wordt er ongetwijfeld
een goede prestatie geleverd.
Natuurlijk stellen de muzikanten het zeer op prijs als er
veel supporters aanwezig zijn in De Schalm. Het optreden van Koninklijke Harmonie L’Union begint om 18.30
uur. De uitslag wordt rond 20.30 uur verwacht.
Toegangsprijzen bedragen voor volwassenen € 7,00
(incl. programmaboekje). Voor 65+ bedraagt de entree
€6,00. Kinderen tot 12 jaar zijn gratis. Een los programmaboekje kost € 1,00. Het adres van De Schalm is
Meiveld 3, 5501 KA Veldhoven.
De muzikanten en de dirigent zijn klaar voor het concertconcours. Zij willen graag laten horen waartoe een
harmonie-orkest in staat is na maanden van hard werken. Het zou dan ook leuk zijn als veel mensen kwamen
luisteren. Tevens kunt u dan de nieuwe outfit van
L’Union bewonderen. Want behalve hard studeren op
de muziekstukken, is er door een aantal mensen van de
vereniging hard gewerkt om het hele orkest te voorzien
van een nieuw uniform. De nieuwe outfit is al enkele
malen getoond bij concerten die werden gehouden als
voorbereiding op het concertconcours.
Al met al voldoende reden om op zaterdag 24 november af te reizen naar Veldhoven. Wij verwelkomen u
graag in De Schalm.
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Gemeente Bladel
de kaboutersberg is terug in beekdal kleine
Beerze
Officiële opening van de kaboutersberg Hoogeloon 20 november 2012
Bladel
Casteren
Hapert
Hoogeloon
Netersel

NL-Alert van start
Iedereen kent de alarmsirene die elke eerste maandag van de maand te horen is.
Als er gevaar dreigt en de sirene gaat, is
dit een teken om naar binnen te gaan,
ramen en deuren te sluiten en op de regionale omroep af te stemmen om meer informatie te ontvangen.
Als aanvulling op de sirene is er nu NLAlert, een nieuw alarmmiddel voor op de
mobiele telefoon. Met een kort tekstbericht
wordt gemeld wat er aan de hand is en
wat de ontvanger op dat moment het
beste kan doen. Het NL-Alert kan bijvoorbeeld worden ingezet als bij een grote
brand giftige rook vrijkomt.
Er kunnen verschillende alerts uitgestuurd
worden naar verschillende gebieden.
Wie zich zeer dicht bij bijvoorbeeld een
grote brand bevindt, kan het advies krijgen
de omgeving te verlaten, terwijl burgers
die zich een paar kilometer van de brand
af bevinden, aangeraden wordt naar binnen te gaan en ramen en deuren te sluiten.
hoe werkt het?
NL-Alert lijkt op een sms-bericht, maar
werkt net even anders. Het is een techniek
op basis van ‘cell broadcast’ om tekstberichten uit te zenden naar mobiele telefoons via de zendmasten. Alle telefoons
die zich op dat moment in het gebied
bevinden en ingesteld zijn, ontvangen het
bericht. Er zijn geen telefoonnummers
nodig. In geval van een noodsituatie stelt
de overheid een bericht op en geeft aan
voor welk gebied de waarschuwing geldt.
werkt het op mijn mobiele telefoon?
Niet alle toestellen kunnen op dit moment
NL-Alert berichten ontvangen, maar het
aantal dat dit wel kan, loopt de komende
jaren snel op.
Nu moet je NL-Alert nog handmatig instellen, in de toekomst staat het bij nieuwe
toestellen standaard ingesteld. Ga naar
http://instelhulp.nlalert.nl om te kijken of
uw toestel geschikt is en hoe u dit in kunt
stellen om NL-Alert berichten te ontvangen.
Nu kan dus nog niet iedereen NL-Alert
ontvangen. Het ligt wel voor de hand dat
degenen die het bericht wel ontvangen,
ook de mensen in hun omgeving op de
hoogte brengen.
Hierdoor zal in de praktijk het aantal mensen dat met de informatie wordt bereikt,
groter zijn dan het aantal mensen dat de
berichten ontvangt.

In Hoogeloon en omgeving
kent iedereen de sagen en
legenden over kabouterkoning Kyrië die de
Kaboutersberg bewoonde.
De Kaboutersberg kreeg zijn
naam omdat het een woonplaats van aardmannetjes
zou zijn. De aardmannetjes
hielpen de mensen, maar
vertrokken uit de Kempen
nadat hun koning Kyrië door
een jager was doodgeschoten. Dat de Kaboutersberg
echter een grafheuvel uit de
Romeinse tijd moet zijn
geweest, bleek uit vondsten
die in 1827 werden gedaan
bij het afgraven ervan. Het
voormalige heuvellichaam
en de ondergrondse sporen
ervan, waren geheel verdwenen uit het landschap…
Officiële opening
kaboutersberg hoogeloon
Nu, eeuwen later, is de
kaboutersberg van Koning
Kyrië herrezen in het beekdal van de Kleine Beerze. Midden in het landschap is de legende van de aardmannetjes van Hoogeloon weer tot leven gebracht. De ‘nieuwe’ kaboutersberg doet nu
echter geen dienst meer als grafheuvel, maar als onderkomen voor vleermuizen.
Het resultaat van deze mooie combinatie van cultuurhistorie en natuur wordt
dinsdag 20 november 2012 officieel geopend door onder andere watergraaf Glas van
Waterschap De Dommel en burgemeester Swachten van de gemeente Bladel.
De genodigden worden deze middag meegenomen voor een reis door de tijd.
grote lokale betrokkenheid
De reconstructie van de Kaboutersberg is naast financiële bijdragen van Provincie
Noord-Brabant, de gemeente Bladel en het Samenwerkingsverband Regio
Eindhoven (SRE) mogelijk door de inzet van mensen uit de omgeving. Het plan om
de Kaboutersberg te herbouwen, maakte oorspronkelijk onderdeel uit van het beekherstelproject de Kleine Beerze dat in 2009 in Hoogeloon uitgevoerd is. Echter was
er destijds geen grond beschikbaar om het idee uit te kunnen voeren. Een gemiste
kans om cultuurhistorie weer zichtbaar te kunnen maken, volgens de betrokken organisaties. In 2010 hebben medewerkers van Waterschap De Dommel, Stichting ’t
Loons Heem, Werkgroep Erfgoed en Landschap Kempenland, Natuurmonumenten,
Bosgroep Zuid Nederland en de gemeente Bladel daarom alsnog de handen ineen
geslagen om grond en geld te verwerven voor de terugkeer van de Kaboutersberg.
Niet alleen tijdens de planvorming was er inbreng vanuit de streek, ook tijdens de uitvoering hielpen iedere dag, ook in de regen en de kou, vrijwilligers uit Hoogeloon
mee met bouwen. “Mooi om op deze manier samen met de mensen uit de omgeving
te werken aan een project. Zo wordt het project letterlijk ‘streekeigen’ en het scheelt
natuurlijk in de kosten”, licht projectleider René Iemenschot van Waterschap De
Dommel toe. Ook plaatselijke aannemer Van Beers is zeer te spreken over dit bijzondere project. “Ik maakte deel uit van het bouwteam, waardoor ik al in een vroeg stadium mee kon denken over de plannen voor de reconstructie, een efficiënte werkwijze. Daarnaast vind ik het ‘gewoon’ prachtig om zo dicht bij huis een bijdrage te kunnen leveren aan de omgeving”, aldus Van Beers.
Scholieren planten bomen
Ruim 60 scholieren uit de groepen 7 en 8 van Basisschool de Vest uit Hoogeloon
hebben 20 november een belangrijke rol tijdens de opening van de Kaboutersberg.
Nadat zij in de ochtend een gastles hebben gekregen over de geschiedenis en de
legende van de Kaboutersberg mogen zij ’s middags de laatste werkzaamheden uitvoeren bij de heuvel in het Koebos. Zij zullen de handen uit de mouwen steken om
het bosplantsoen rondom de Kaboutersberg te planten.

Verkeersmaatregelen
Bladel
Uit een oogpunt van veiligheid en in het
belang van een ordelijk verloop van het
evenement wordt voor de
Sinterklaasintocht op 17 november 2012
van 13.00 tot 16.00 uur de Sniederslaan
tussen de Marktstraat en de Victor de
Bucklaan afgesloten voor alle verkeer met
uitzondering van voetgangers.

20 november luiden de kerkklokken in hoogeloon
In verband met de officiële opening van de ‘nieuwe’ Kaboutersberg bij het Koebos,
luiden de kerkklokken van Hoogeloon op dinsdag 20 november rond 13.45 uur
enkele minuten. Het luiden van de klokken vormt een onderdeel van het programma, waarin veel aandacht is voor de eeuwenoude legendes en sagen van de
Kaboutersberg en de Klokkekuil.
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informatie voor de inwoners van de Gemeente Bladel
Onderhoud bermsloten
in 2012

Bij het loonbedrijf ligt ook een kaart waarop u kunt zien waar de schouwsloten en
niet- schouwsloten liggen.

Voor alle sloten langs de openbare wegen,
de zogenaamde bermsloten, geldt een
gezamenlijke onderhoudsplicht voor de
gemeente en de aanliggende grondeigenaar (de aangelande). Een deel van die sloten zijn schouwsloten. Voor het onderhoud
van de schouwsloten zijn er andere regels
dan voor de overige bermsloten. Na overleg met de landbouworganisatie ZLTO
hebben wij over het vegen van bermsloten
het volgende besloten.

de afrekening
De aangelande krijgt de rekening van het
loonbedrijf en moet die betalen.
Vervolgens stuurt de aangelande vóór 31
januari 2013 de rekening en het betaalbewijs naar de gemeente, die (een deel van)
het bedrag vergoedt. Als de aangelande
zelf het veegsel ontvangt, krijgt hij de
veegkosten 100% vergoed. Als hij het
veegsel laat afvoeren door het loonbedrijf
vergoedt de gemeente 50% van de totale
veegkosten.

Schouwsloten
De schouwsloten moeten jaarlijks worden
geveegd. Het waterschap controleert dat.
Vanaf 15 september 2012 worden alle
schouwsloten geveegd en wordt het veegsel opgeruimd in opdracht van, en voor
rekening van, de gemeente.
Overige bermsloten buiten de bebouwde kom
De overige bermsloten (niet- schouwsloten) spelen een minder belangrijke rol bij
de waterafvoer en hoeven daarom niet
jaarlijks te worden geveegd. Deze sloten
buiten de bebouwde kom kunnen op verzoek hoogstens tweejaarlijks worden
geveegd. In de oneven jaren betreft het de
bermsloten in Bladel, Netersel, Hapert
gedeeltelijk en Casteren gedeeltelijk.
Het werk wordt daar uitgevoerd door
Loonbedrijf De Beijer uit Bladel.
In de even jaren (dus dit jaar) betreft het
de bermsloten in Hoogeloon, Hapert
gedeeltelijk en Casteren gedeeltelijk. Daar
wordt het werk uitgevoerd door Loonbedrijf
A. Waterschoot, Molenweg 3 in
Hoogeloon, telefoon: 0497- 682496).
(De begrenzing wordt gevormd door de
Westelbeersedijk, de Gagelvelden, de
Castersedijk en de Provinciale weg N284).
De bermsloten binnen de bebouwde kom
worden samen met de schouwsloten
geveegd in opdracht van en voor rekening
van de gemeente.
Overige sloten grenzend aan gemeentelijke percelen met bossen en houtwallen buiten de bebouwde kom
De overige sloten die grenzen aan
gemeentelijke percelen kunnen op verzoek ook hoogstens tweejaarlijks worden
geveegd. Hiervoor geldt dezelfde regeling
als hiervoor beschreven in “Overige bermsloten buiten de bebouwde kom”. In de
meeste gevallen wordt het veegsel van
deze sloten in de rand van de op het
gemeentelijk perceel staande houtwal
gedeponeerd. De aangelande betaalt dan
de veegkosten. In dat geval draagt de
gemeente zorg voor de ontvangst van het
veegsel op de betreffende houtwalrand en
hoeft er geen formulier ingevuld te worden.
Vegen in 2012
De niet-schouwsloten in het gebied dat dit
jaar aan de beurt is, worden geveegd in
november/december. Een aangelande
die wil dat een bepaalde sloot wordt
geveegd, moet daarvoor zelf opdracht
geven aan Loonbedrijf Waterschoot vóór
30 november aanstaande. Daarnaast
moeten de aangelande en het loonbedrijf
samen een formulier invullen en ondertekenen waarin de gemaakte afspraken
staan. Zo’n formulier is tot 30 november te
verkrijgen bij Loonbedrijf Waterschoot. U
kunt het formulier ook downloaden op
www.bladel.nl. Het loonbedrijf levert het
ingevulde formulier in bij de gemeente.

Verder merken wij nog op dat de aangelanden, grenzend aan sloten buiten de
bebouwde kom verantwoordelijk zijn voor
de duikers, het slootprofiel en het mechanisch verwijderen van houtopslag, distels
en andere schadelijke kruiden. Bermsloten
achter houtwallen worden in overleg met
de aangelande vanuit het land geveegd.

Informatieavond
ontwikkeling
kleine hoeven Reusel
De gemeente Reusel-De Mierden is al
geruime tijd bezig met de ontwikkeling van
bedrijventerrein Kleine Hoeven. De ontwikkeling is inmiddels zover dat de gemeente
Reusel-De Mierden in samenspraak met
de OVBRM en de OBGB (ondernemersverenigingen Reusel-De Mierden en
Bladel) een informatieavond over de
Kleine Hoeven organiseert.
Alle ondernemers die geïnteresseerd zijn
in Kleine Hoeven zijn welkom tijdens deze
avond waar een presentatie gegeven
wordt over:
- Stand van zaken met betrekking tot
bestemmingsplanprocedure
- Uitgiftebeleid
- Beeldkwaliteitsplan
- Gronduitgifte
De avond vindt plaats op woensdag 28
november 2012 om 19.00 uur bij de Faes
Group (Hamelendijk 2, in Reusel). Er is
voldoende parkeergelegenheid aan de
achterzijde van het gebouw.
Vragen
Als u nog vragen heeft dan kunt u contact
opnemen met de heer J. van Heumen,
projectleider Kleine Hoeven (0497 650 069
of jvheumen@reuseldemierden.nl).

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester
en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders heeft in de vergadering van
6 november 2012 de volgende openbare besluiten genomen:
Matrix advocatenkantoren
Het college stemt in met de opgestelde
matrix en de daarbij behorende randvoorwaarden voor het op maat inhuren
van advocatenkantoren voor de verschillende rechtsgebieden.
Bezwaar gehandicaptenparkeerkaart
Conform het advies van de commissie
voor bezwaarschriften wordt het
bezwaar tegen de afwijzing voor een
gehandicaptenkaart ongegrond verklaard. Het besluit blijft hiermee in
stand.
Instemmen met een subsidieverzoek
voor extra trajecten jeugd Preventie
Programma (jPP) 2012
Het Jeugd Preventie Programma zorgt
dat jeugdigen in de leeftijd van 0-18 jaar
die vanwege probleemgedrag met de
politie in aanraking komen of dreigen te
komen geholpen worden. Voor het jaar
2012 waren 10 JPP trajecten door de
gemeente Bladel ingekocht. Deze 10
trajecten zijn halverwege dit jaar al
overschreden. Omdat de inzet van het
Jeugd Preventie Programma voorkomt
dat gezinnen een beroep moeten doen
op zwaardere en meer gespecialiseerde
en dus duurdere hulpverlening stemt
het college in met het subsidieverzoek
voor 6 extra trajecten JPP in 2012.
Uitspraak in de bodemprocedure
gFT-verwerking
Wordt voor kennisgeving aangenomen.

Bezwaar omgevingsvergunning activiteit bouwen Schuttersweg 14
Netersel
Conform het advies van de commissie
voor bezwaarschriften wordt het bezwaar
tegen de omgevingsvergunning voor het
oprichten van een woonhuis met garage
ongegrond verklaard. Het besluit blijft
hiermee in stand.
Praktische gevolgen opteren voor
belaste verhuur op grond van de regeling “gelegenheid bieden tot sportbeoefening” accommodatie voetbalvereniging hoogeloon.
Er wordt geopteerd voor belaste verhuur
van de accommodatie van voetbalvereniging Hoogeloon op grond van de regeling
“gelegenheid bieden tot sportbeoefening”.
De door de vereniging verschuldigde
BTW op de huurprijs wordt geacht inbegrepen te zijn in de huidige huurprijs.
Tevens wordt ingestemd met de brief van
Deloitte waarmee de Belastingdienst verzocht wordt om in aanmerking te komen
voor teruggaaf van BTW over zowel de
exploitatiekosten 2007-2011 als de investeringskosten voor de nieuwbouw van de
kleedaccommodatie.
Uitspraak hoge Raad van 1 juni 2012
inzake gebondenheid van gemeente
aan een door ambtenaren bereikt
onderhandelingsresultaat
Wordt voor kennisgeving aangenomen.

Bladel
Casteren
Hapert
Hoogeloon
Netersel
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Gemeente Bladel
werk in uitvoering
79

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

Nr. werk

Plaats

Periode

Uitvoering

1. 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

Netersel

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

Bekendmakingen
Vaststelling belastingverordeningen
Burgemeester en wethouders van Bladel
maken bekend dat de gemeenteraad in
zijn vergadering van 1 november 2012 de
volgende verordeningen heeft vastgesteld:
a. Verordening onroerende zaakbelastingen 2013
b. Verordening afvalstoffenheffing 2013
en de daarbij bijbehorende tarieventabel
c. Verordening rioolheffingen 2013
d. Verordening toeristenbelasting 2013
e. Verordening leges 2013 en de daarbij
behorende tarieventabel
f. Verordening brandweerrechten 2013
met de daarbij bijbehorende tarieventabel
De gemeenteraad heeft in deze vergadering tevens besloten in te trekken:
- de Marktverordening gemeente Bladel
2008
- de Verordening tot heffing en invordering
van marktgelden 2011
De bovengenoemde verordeningen en
besluiten treden in werking op 1 januari
2013. U kunt deze verordeningen en
besluiten inzien in het gemeentehuis.
Tegen betaling van de legeskosten kan
een afschrift worden verkregen.
Voor meer informatie hierover kunt u
contact opnemen met een medewerker
van de afdeling Bestuurs- en managementondersteuning in het gemeentehuis
(tel. 361636). Nadere informatie vindt u
ook op www.bladel.nl en www.overheid.nl.

diverse vergunningen
Burgemeester en wethouders van Bladel
maken bekend dat:
Bladel
• Op 8 november 2012 aan L.J.G.M. van
Lierop een vergunning is verzonden om
in Bladel een loterij te houden. De verkoop van loten en de trekking van de
loterij vinden 13 januari 2013 plaats. De
trekking van de loterij is in een tent aan
de Raamloop 7.
hapert
• Op 6 november 2012 aan MOV Hapert
een vergunning is verzonden voor het

houden van een collecte van 18 tot en
met 23 maart 2013.
• Op 8 november 2012 aan Carnavalsvereniging De Pintewippers een vergunning is verzonden voor het houden van
een loterij in de periode van 5 tot en met
12 januari 2013. De trekking van de
loterij is op 25 januari 2013 op
Kerkstraat 41b.
• Op 12 november 2012 aan Carnavalsvereniging De Pintewippers een vergunning is verzonden voor het verkopen van
kerststerren en/of kerststukjes op 8 of
15 december van 10.00 tot 17.00 (afhankelijk van de weersomstandigheden).
Deze besluiten liggen vanaf 19 november
2012 ter inzage bij de Centrale Balie in het
gemeentehuis te Bladel. Op maandag van
09.00 tot 19.00 uur, op dinsdag tot en met
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en ‘s middags na afspraak.
Bezwaar
Als u door het bovenstaande besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt
u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Bladel (Postbus 11, 5530
AA Bladel).
Dat kan tot zes weken na de dag van verzending van het besluit. In uw bezwaarschrift moet staan tegen welk besluit u
bezwaar maakt en waarom. Verder moet u
uw naam, adres, telefoonnummer en de
datum vermelden én het bezwaarschrift
ondertekenen.
Indiening van een bezwaarschrift houdt
niet in dat de werking van het besluit wordt
uitgesteld. Daarom kunt u aan de voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Zo’n verzoek kunt u
alleen indienen als u ook bezwaar hebt
gemaakt.
De rechter bepaalt dan of er een voorlopige regeling moet worden getroffen, omdat
onmiddellijke uitvoering van het besluit
voor u onherstelbare gevolgen kan hebben. U moet het verzoek sturen naar: de
voorzieningenrechter van de Rechtbank
‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht,
Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. U moet een kopie van het
bezwaarschrift meesturen. Voor deze procedure bij de rechtbank bent u griffierecht
verschuldigd.
U kunt het verzoekschrift om een
voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). U
kunt op de genoemde site kijken voor de
precieze voorwaarden.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen
De volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
Nummer
Omschrijving en locatie
Bladel
BLA-2012-0609 het aanleggen van
drainage op het
golfterrein, Troprijt 11
(ontv.06-11-2012)
BLA-2012-0614 het oprichten van een
woning met garage/berging en carport,
Leemskuilen ongenummerd (ontv.09-11-2012)
BLA-2012-0615 het kappen van 1 kastanjeboom, Sniederslaan
67A (ontv.07-11-2012)
BLA-2012-0616 het verbouwen van een
woonhuis, Stokekker 63
(ontv.08-11-2012)
hapert
BLA-2012-0610 het verbouwen van een
winkelpand en het verplaatsen van een winkelwagenopvang, Markt 66
(ontv.07-11-2012)
BLA-2012-0611 het vervangen van een
stikstoftank, Handelsweg
21 (ontv.07-11-2012)
BLA-2012-0612 het oprichten van een
bedrijfshal met kantoor
en het plaatsen van
reclame, Diamantweg
ongenummerd
(ontv.08-11-2012)
BLA-2012-0617 het vervangen van
bestaande dakpannen
van het woonhuis,
Ganzestraat 17
(ontv.12-11-2012)
hoogeloon
BLA-2012-0607 het kappen van 8 eiken,
Broekenseind 12
(ontv.5-11-2012)
BLA-2012-0608 het kappen van 5 eiken
en 1 conifeer,
Broekenseind 12
(ontv.5-11-2012)
Aanvragen om vergunning liggen niet ter
inzage. Tegen aanvragen om vergunning
bestaan geen bezwaarmogelijkheden.

www.burgernet.nl

www.burgernet.nl
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Vergunningen
De volgende omgevingsvergunningen zijn
verleend:
Nummer
Omschrijving en locatie
Bladel
BLA-2012-0534 het kappen van 1 eik,
Rondweg ongenummerd
(N284) (verz.13-11-2012)
hapert
BLA-2012-0568 het plaatsen van gevelreclame, Markt 26
(verz.09-11-2012)
BLA-2012-0588 het kappen van 1 boom,
Wilhelminastraat 15
(verz.13-11-2012)
BLA-2012-0550 het kappen van 2 berken,
Dalem 16
(verz.13-11-2012)

Gemeente Bladel

Bladel

hoogeloon
BLA-2012-0566 het aanleggen van 1 uitrit
en het verplaatsen van 1
uitrit, Dijkstraat 1
(verz.12-11-2012)
De besluiten en bijbehorende stukken liggen van 19 november tot 31 december
2012 ter inzage bij de Centrale Balie in het
gemeentehuis in Bladel. Indien u op
maandagavond de verleende omgevingsvergunningen wilt inzien, moet u hiervoor
een afspraak maken (tel. 0497-361636).
Bezwaar
Als u door het bovenstaande besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt
u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Bladel (Postbus 11, 5530
AA Bladel). Dat kan tot zes weken na de
dag dat het besluit aan de aanvrager is
verzonden. In uw bezwaarschrift moet
staan tegen welk besluit u bezwaar maakt
en waarom. Verder moet u uw naam,
adres, telefoonnummer en de datum vermelden én het bezwaarschrift ondertekenen.

Casteren
Hapert

Indiening van een bezwaarschrift houdt
niet in dat de werking van het besluit wordt
uitgesteld. Daarom kunt u aan de voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Zo’n verzoek kunt u
alleen indienen als u ook bezwaar hebt
gemaakt. De rechter bepaalt dan of er een
voorlopige regeling moet worden getroffen,
omdat onmiddellijke uitvoering van het
besluit voor u onherstelbare gevolgen kan
hebben. U moet het verzoek sturen naar:
de voorzieningenrechter van de
Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, sector
Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA
‘s-Hertogenbosch. U moet een kopie van
het bezwaarschrift meesturen.
U kunt het verzoekschrift om een
voorlopige voorziening ook digitaal
indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Op de
genoemde site vindt u meer informatie.
Voor deze procedure bij de rechtbank bent
u griffierecht verschuldigd.

Hoogeloon
Netersel

Ontwerp omgevingsvergunning activiteit milieu
Burgemeester en wethouders van Bladel
maken, gelet op de bepalingen van de Wet
milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, bekend dat naar
aanleiding van een op 25 juni 2012 ingediende aanvraag voor het wijzigen van de
hoeveelheid opslag aan gassen, activiteit
milieu, zij voornemens zijn om aan ARUgas, Ambachtsweg 5f te Bladel, een
omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 onder e in samenhang met artikel
2.14 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht te verlenen, in verband
met het wijzigen van de hoeveelheid
opslag aan gassen.

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

FLANELLEN
Overtrekken • Lakens • Hoeslakens

Damestruien
Damespantalons
alle maten en kleuren v.a.

Netersel

Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris,
mr. P.S.M. Perriëns

specialist in grote maten tot maat 64

KOUD GEHAD VANNACHT?

Hoogeloon

Bladel, 17 november 2012

Dream
Fashion
Evenementen
v.a.

Hapert

Zienswijzen tegen een ontwerpbeschikking kunnen tot en met 31 december 2012
door iedereen schriftelijk naar voren worden gebracht bij burgemeester en wethouders (Postbus 11, 5530 AA Bladel). Ook
kan in die periode, na telefonische
afspraak, over de ontwerpbeschikking van
gedachten worden gewisseld en kunnen
mondeling zienswijzen naar voren worden
gebracht. U kunt hiervoor een afspraak
maken met mevrouw S. Torres, afdeling
VROM (telefoon 0497-361614).

elke woensdag van 11 tot 4

superkwaliteit

Casteren

Het ontwerp en bijbehorende stukken liggen van 19 november tot 31 december
2012 (zes weken) ter inzage in het
gemeentehuis in Bladel. U kunt daar
terecht van maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 12.00 uur. Als u niet in de
gelegenheid bent om tijdens deze uren
naar het gemeentehuis te komen, kunt u
een afspraak maken voor een ander tijdstip (telefoon 0497-361636).

De markt in Bladel

EINDHOVEN
Dekbedden - Tafelmode - Huishoudtextiel

Bladel

€ 39.00
€ 28.00

Vrijwilligersonderscheiding
gemeente Bladel voor
H.J.M Bel-Rooijackers
de gemeente Bladel heeft de vrijwilligersonderscheiding toegekend aan mevrouw h.j.M. BelRooijackers uit Bladel. zij ontving deze onderscheiding voor haar jarenlange inzet als organisator van
de wandelmiddag en verschillende fietsactiviteiten
van het kempisch Vrouwengilde St. elisabeth
Bladel. Op woensdag 14 november overhandigde
burgemeester B. Swachten haar de medaille die bij
de onderscheiding hoort.
Mevrouw Harjet Bel-Rooijackers (68) is al meer dan 30
jaar actief binnen het Kempisch VrouwenGilde St.
Elisabeth Bladel (KVG). Al ruim 30 jaar is ze elke dinsdagmiddag organisator van de wandelmiddag.
Daarnaast organiseert ze sinds twee jaar de jaarlijkse
fiets-3-daagse en zorgt ze vier keer per jaar voor de
fietsdag van het KVG.
Mevrouw Bel steekt veel tijd in het Kempisch
Vrouwengilde St. Elisabeth en speelt een belangrijke rol
bij de organisatie van eerder genoemde activiteiten.
De onderscheiding, medaille, is uitgereikt tijdens de viering van het 55-jarig bestaan van het KVG in Den Herd
in Bladel.
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Marktvereniging
Marktvereniging gaat
gaat B
Bladelse
ladelse weekmarkt
weekmarkt organiseren
organiseren
D e g e m e e n t e r a a d h e e f t t i j d e n s d e a f g e l o p e n r a a d s ve r g a d e r i n g d e m a r k t ve r o r d e n i n g e n m a r k t g e l d ve r o r d e n i n g i n g e t r o k k e n .
Dit houdt in dat per 1 januari 2013 de mark t vereniging Bladel de organisatie van de week mark t overneemt van de gemeente.
D o o r d e o r g a n i s a t i e o ve r t e d r a g e n w o r d e n k o s t e n b e s p a a r d .
D e g e m e e nte B l a d e l v i n d t h e t b e l a n g r ij k d a t
d e w e e k m a r k t o p wo e ns d a g b l ij f t b e s t a a n .
Vanaf januari neemt de gemeente dan ook
e e n f a c i l i te r e n d e e n r e g is s e r e n d e r o l i n , n e t
z o a l s d a t vo o r a n d e r e d e t a i l l i s t e n g e l d t .
A d r i v a n B e e r s v a n d e m a r k t ve r e n i g i n g
ver telt over de veranderingen: “Al enige
t ij d z ij n we b e z i g m e t h e t o p t u i g e n v a n d e
m a r k t ve r e n i g i n g B l a d e l , w a a r i n n e g e n t i e n
ko o p l i e d e n z i j n s a m e n g e b r a c h t i n é é n
ve r e n i g i n g . O p d e z e m a n i e r h e e f t d e
m a r k t ve r e n i g i n g d e o r g a n i s a t i e i n h a n d e n
e n k u n n e n ko s t e n w o r d e n b e s p a a r d . D e z e
co n s t r u c t i e g a a t g e p a a r d m e t e e n a a n t a l
w e z e n l i j ke ve r a n d e r i n g e n , z o z i j n w e
z e l f ve r a n t w o o r d e l i j k vo o r h e t a f s l u i te n
e n s c h o o n m a ke n v a n h e t te r r e i n . O o k

Woord & daad

z o r g e n s t r a k s t we e m e ns e n u i t B l a d e l
vo o r d e o p - e n a f b o u w v a n d e k r a m e n
e n h e t a f s l u i te n e n v r i j m a ke n v a n h e t
m ar k t p l e i n . D e g e m e e nte B l a d e l s te l t
mark t terrein en elek triciteit beschikbaar.
I k h e b a l l e v e r t r o u w e n i n e e n s u cc e s v o l l e
s a m e nw e r k i n g . B e z o e k e r s z e l f p r o f i t e r e n
o o k v a n h e t u i t h a n d e n g e ve n v a n d e
o rganis ati e v an d e we e k m ar k t . D e
o p s t e l l i n g v a n d e m a r k t k r a m e n ve r a n d e r t
w a a r d o o r d e z e m e e r g e ï nte g r e e r d wo r d e n
m e t d e n a b i j g e l e g e n w i n ke l s e n h o r e c a .
O o k w i ll e n we m e e r a c ti e s e n p r o m o ti e s
h o u d e n e n i n d e v e r d e r e t o e ko m s t m e e r
kooplie den aantrek ken. We vinden het
b e l a n g r ij k d at d e we e k m a r k t vo o r d e
bezoeker een gezellig uitje blijf t.”

Afspraken over
over een
een leefbare
leefbare
Afspraken
omgeving
omgeving
I n h e t m i l i e u b e l e i ds p l a n vo o r o n z e
gemeente leggen we afspraken vast over
onze leefomgeving. In de rubriek Woord en
daad leest u welke thema’s in dit plan aan

Een volledig overzicht van de genomen besluiten tijdens de raadsvergadering van 1 november 2012 vindt u
op www.bladel.nl. De volgende vergadering is op donderdag 13 december om 19.30 uur. De agenda staat
vanaf maandag 3 december op onze
website.

• 20 november - Commissie Inwoners

De weekmarkt is elke woensdag van 11.00
uur tot 16.00 uur op het marktplein in Bladel.

Bladel in beeld

• 26 november - Commissie Middelen
en Algemene Zaken (MAZ)
De agenda’s van de commissievergad e r i n g e n v i n d t u o p d e w e b s i te o n d e r
B e s t u u r e n O r g a n is a t i e . O p d e z e p a g i n a
kiest u voor de link Gemeenteraad.
Zo blijft
blijft u o
p de
de hoogte!
ho o g te !
Zo
op
Op onze website vindt u verder alle
o p e n b a r e p u b l i c a t i e s te r u g d i e vo o r
u belangrijk zijn. Meld u aan voor de
e -mailser vice via w w w.overheid.nl en
ont vang alle voor u belangrijke besluiten per e -mail. Heef t u vragen over de
a m b i t i e s v a n d e g e m e e n te B l a d e l , d e
bijbehorende kosten of door de raad
genomen besluiten? De raadsleden helpen u graag verder!

Ee n m i l i e u b e l e i d i s g e r i c h t o p h e t
tegengaan en voorkomen van aantasting van het leefmilieu. Bij het voeren
van lokaal milieubeleid is de gemeente gebonden aan diverse regels en
wetten. Deze regels en wetten heb ben tot doel het milieu te beschermen
en zijn opgenomen in het milieube leidsplan. De gemeente Bladel behandelt in haar milieubeleidsplan onder
meer: ex terne veiligheid, geluid, lucht,
af val, klimaatbeleid & energie, bodem,
geur, (af val)water, natuur & ecologie,

De gemeente Bladel heef t voor 2013 nog
geen nieuwe investeringen op het pro gramma staan. Voor komend jaar is de
begroting nu dan ook ‘beleidsarm’, zoals
dat genoemd wordt. Om de meerjarenbe groting sluitend te krijgen, gingen raad en
college op 8 november in overleg in een
besloten werk vergadering. Ook bogen zij
zich over de vraag of nieuwe investeringen
in 2013 in de begroting passen. Op de
raadsvergadering van 7 februari 2013 worden deze onder werpen verder behandeld.

De raad nodigt uit

• 19 november - Commissie
G r ondge b ie d

beleidsplan?
beleidsplan?

Terugblik
Werken
Werken aan de
de sluitende
sluitende begroting
b e g r o t ing

B l a d e l

Voorafgaand aan de raadsvergadering
v i n d e n d e a d v i s e r e n d e co m m i s s i e vergaderingen plaats. De commissies
bespreken de onder werpen die later
in de raadsvergadering worden behandeld. De eerst volgende commissievergaderingen zijn:

Wat
Wat is…
is… een
een milieumilieu-

Bondig Bladel

v a n

Als inwoner van de gemeente Bladel
heef t u spreekrecht in de raadscommissies en raadsvergaderingen. U kunt
het woord voeren over een onder werp
d at o p d e a g e n d a s t a at . K ij k o p d e
w e b s i te o n d e r B e s t u u r & O r g a n is a t i e b i j
Raadscommissies óf bij Algemene info
g e m e e n te r a a d vo o r m e e r i n f o r m a t i e .
De agenda’s van de commissievergaderingen zijn ongeveer tien dagen van
tevoren beschikbaar op de website.

S
Steuntje
teuntje in
in de
de rug
rug voor
voor o
onze
nze vele
vele vrijwilligers
vrijwilligers

www.bladel.nl
www.bladel.nl

Toegewijde vrijwilligers – die bijvoorbeeld meehelpen tijdens evenementen zoals de
Kempen Run - zijn in onze gemeente onmisbaar. De gemeente Bladel wil waar nodig
d e v r ij w i l l i g e r s u i t o n z e g e m e e nte o n d e r s te u n e n . H o e d i e o n d e r s te u n i n g e r u i t m o e t
g a a n z i e n , w o r d t b e p a a l d i n h e t v r i j w i l l i g e r s b e l e i d . Ee n vo o r s t e l h i e r vo o r s t a a t n u
o p p a p i e r i n e e n z o g e h e t e n ke u z e n o t i t i e e n w o r d t o p 20 n o v e m b e r b e s p r o ke n i n d e
co m m i s s i e I nw o n e r s .

Effe buurten
Ef
Marlies
Ma
Westerbeek
We

bod komen. In het plan worden een aantal
concrete ideeën in deze thema’s behandeld,
waar tijdens de afgelopen raadsvergadering
over gesproken is. Voorbeelden van deze
concrete ideeën zijn stimuleringsmaatregelen voor het gebruik van openbaar vervoer
en de fiets om de luchtkwaliteit te verbeteren. Ook een stookbeleid met regels
over kachels, haarden en open vuren valt
onder dit luchtthema. Een onderwerp binnen een ander thema - namelijk afval - is
bijvoorbeeld een onderzoek naar andere
manieren om huisafval op te halen in onze
gemeente. Bent u benieuwd naar nog meer
concrete voorbeelden? In de besluitenlijst
van de afgelopen vergadering op onze website onder gemeenteraad vindt u deze terug.

Vooruitblik
O
Opvoeden
pvoeden en
en opgroeien
o p g r o e ie n
Eind ok tober 2011 heef t het nieuwe
Centrum voor Jeugd en Gezin (C JG) haar

d e ure n g e o p e n d aan d e M ar k t in B la d e l .
Hoe staat het er sindsdien voor? Welke
nieuwe kansen zijn er voor de jeugd en
hun ouders in onze gemeente? Hoe gaat
de samenwerking in de keten? De commissie Inwoners bekijk t op 20 november de
voor tgangsrappor tage van het C JG.

O
nderdak v
oor werknemers
werknemers
Onderdak
voor
D
eW
ijer in
in H
apert
De
Wijer
Hapert
De eigenaar van een pand aan De Wijer in
Haper t heef t een vergunning aangevraagd
om een logiesgebouw voor buitenlandse
werknemers te realiseren. Het college van
B&W legt hier voor de voor waarden voor
aan de raad. Na instemming kan ver volgens de procedure voor de omgevingsvergunning in gang worden gezet. De commissie Grondgebied bespreek t dit onderwerp op 19 november.
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een
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Huis & aanbod

Tel. 0497-330090

Unieke kans op een vrijstaande woning
met een vrijstaande garage gelegen op
loopafstand van het Centrum van Bladel
De tuin is rondom het huis en mooi afgezet met een
duurzaam hekwerk. Je kunt er heel goed je eigen plekjes creëren waar niemand je kan zien zitten.
De garage kun je gebruiken voor de auto of opslag en
de fietsen want er is een ruime oprit waar je de auto
kunt zetten binnen het hekwerk. Ook heb je voor het
hekwerk ruimte voor de auto op eigen terrein.
Daarnaast is er aan de straatkant genoeg parkeerruimte.
Kortom het is een heerlijke ruime woning waar nog van
alles mogelijk is en het is een unieke kans voor een
unieke prijs voor een vrijstaande woning.
In overleg is het vrij snel leverbaar en de prijs is slechts
€ 299.000,- k.k..
Indien u het wilt bezichtigen, kunt u contact opnemen
met het mobiele nummer 06 53 14 77 87 of 06 53 82 25
26, zodat wij een spraak kunnen maken. Daarnaast
kunt u contact opnemen met Van den Biggelaar O.G.
0497-33 00 90 of verdere informatie verkrijgbaar op de
website www.bighome.nl

Ons leuke en nette, gedeeltelijk gemoderniseerde en
uitgebouwde woonhuis is op een mooi en privacybiedend stuk grond gelegen waarbij ’s ochtends tot aan de
avond de zon op staat.
Het is een heerlijk huis waarbij je binnen met niemand
rekening hoeft te houden. Het grootste deel van de dag
staat de zon in de woonkamer vanwege het zijraam en
lichtkoepel in de aanbouw zonder tot overlast te zijn.
De hal is ruim met een mooie tegelvloer, toegang tot de
keuken, woonkamer en trap naar 1e verdieping. De
woonkamer heeft een mooie en ruime doorloop waarbij
iedere ruimte zijn eigen karakter heeft en is dan ook
gescheiden door een soort van doorgang en toch is het
één geheel.
Vanuit de hal kun je via een tussenportaaltje, dat toegang biedt tot een ruime kelder en inbouwkast, naar de
royale keuken. De keukeninrichting is modern van kleur
maar ik kan me voorstellen dat deze vervangen moet
worden want de keukenkastjes zijn best oud.
Het grote zijraam geeft veel licht en via de keuken kun je
direct naar de woonkamer en bijkeuken. In de grote bijkeuken is het toilet en doucheruimte, daarnaast is er
genoeg ruimte om de wasmachine en droger neer te
zetten, waarvoor ook een aansluiting aanwezig is.
Via de bijkeuken kun je naar het aangebouwde deel van
het huis waar je bijvoorbeeld de eetkamer kunt maken.
Vanuit de aanbouw kom je in de achtertuin.
Op de eerste verdieping kom je via de overloop bij drie
slaapkamers en een ruime badkamer met ligbad en
douchekraan en toilet. Op de overloop en 2 slaapkamers ligt een hele mooie laminaatvloer en op 1 slaapkamer ligt een heerlijke zachte en hoogpolige vloerbedekking. Vanuit een van de slaapkamers is een toegang
naar een ruim balkon waar je nog veel kanten mee uit
kunt. Via een Vlizotrap kun je naar de ruime zolder.
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Markt 25 Bladel

!
tr ing
Tel 0497 381 281

19 t/m 24 november 2012

Tijgerwit

2.45

Vlaai van de week
14.50

1.70

10.15

Speculaasweken!
Speculaas
Gevulde speculaas

6 4
75
Boerenschnitzel
5
Saucijzen

halen

betalen

500 gram

Brood van de week

Chocomoussevlaai

Aanbiedingen gelden van ma. 19 nov. t/m za. 24 nov. 2012
Eigen parkeerplaatsen achter ons pand

3.40
ons 2.35

Gevuld met 100% amandelspijs.

Roomboteramandelstaaf

4.20

Gevuld met 100% amandelspijs

Anijsbrood

2.00

2.80
1.95
2.95
1.40
2.30

Bourgondische roerbak
95

500 gram

4

Gehaktballetjes
IN KETJAPSAUS
uit eigen keuken
500 gram

Minibolletjes met speculaaskruiden
Deze aanbiedingen zijn ook geldig bij onze bezorgers.
We brengen het graag bij U thuis!
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OPENINGSTIJDEN:
 
 
 
 
 
Donderdag 8.00-18.00 uur
Maandag 8.00-18.00 uur
8.00-18.00 uur
Vrijdag
8.00-18.00 uur
Dinsdag
8.00-16.00 uur
Zaterdag
Woensdag 8.00-13.00 uur

Slagerij Henk v. Limpt

Witbrood met olijfolie, honing en anijszaad

Speculaasbolletje (6 stuks) 3.30

4

 #

Markt 25A - Bladel -

) 386359

Voor ambachtelijk kwaliteitsvlees,
vleeswaren en maaltijden!

Ik zOek BAAS
Negenjarige Kaos zit in
Dierenopvangcentrum de Doornakker
sinds 2 oktober 2012.
Kaos is een goed getrainde hond die er
plezier in heeft om commando’s op te volgen. Zoals veel herders vindt hij het verschrikkelijk om in een hok te moeten zitten
en hij laat dan ook duidelijk weten dat hij
eruit wil. Als hij eenmaal uit zijn hok is,
heeft hij vooral veel oog voor de baas.
Kaos is gek op knuffelen en dolgelukkig
met elke minuut aandacht die hij krijgt.
Kunt u deze knuffel bieden wat hij nodig
heeft? Kom hem dan snel bezoeken!

KERST SPECIAL
1e zitting: 14.00 - 16.30 uur

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

2e zitting: 17.00 - 19.30 uur
3e zitting: 20.00 - 22.30 uur

€ 29,80 p.p.
KINDEREN VAN 4 T/M 11 JAAR: € 13,80

RESERVERING GEWENST

DE KORTINGEN
KNALLEN DE KAST UIT

2ko5rti%
ng

Nu bij aanschaf van een
5DI¿WR®VFKXLIGHXUNDVW
25% kortingRSHHQ
ELMSDVVHQGLLQWHULHXU

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

Fixet
Fixet Blad
Bladel
el

Industrieweg
Industrieweg 3, Telef
TTelefoon
elefoon 0497-381795







