
Lekker in Bladel naar de sauna!

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

Privé!

Boek ‘Wielerspiegel, 125 jaar
wielersport in de Kempen’ is nu
al een historisch naslagwerk

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

Markt 5a

5531 BA, Bladel

telefoon: 

0497-381775
info@vostersonroerendgoed.nl

www.vostersonroerendgoed.nl

PIETER VOSTERS VOOR AL 
UW ONROEREND GOED

NIEUWSFLITS
Wegens goede resultaten zijn wij 

dringend op zoek naar huur- en verkoop -
woningen (in alle prijsklassen).

Bel snel voor een vrijblijvend adviesgesprek.

BLADEL – Hij was er drieëneenhalf jaar mee bezig maar dan heb je ook wat. Afgelopen vrijdag werd in een
bomvolle Feesttempel Ambiani het boek ‘Wielerspiegel, 125 jaar wielersport in de Kempen’ (met meer dan
duizend foto’s!) gepresenteerd. Samengesteld door Piet Gijsbers, een wielerliefhebber van een uitstervend
ras. Ideaal Sinterklaas- of kerstcadeau maar ook nu al een historisch naslagwerk voor iedere wielerliefheb-
ber.

(door Erik Schippers)

Casteren vond dat zijn levenswerk van 125 jaar wielren-
nen in de Kempen maar eens op papier vastgelegd
moest worden. Afgelopen vrijdag was het zover…

Mooie wielersport
Ruim 250 bezoekers waren naar het Wielercafé in
Bladel gekomen. Johan Pijnenburg leidde de avond op
zijn deskundige en humorvolle wijze in goede banen. In
deze hectische tijden rondom de wielrennerij typeerde
hij het onderwerp doping op komische wijze:
‘Wielrennen is als een mooie vrouw met een bultje in d’r
gezicht, maar je blijft er toch naar kijken.’ Piet Damen uit
Lieshout vertelde spannende verhalen uit de ouwe wie-
lerdoos, hij is de enige Nederlander die ooit de
Vredeskoers in het voormalige Oostblok won. Lawrence
Spierings, namens ‘Kabeljauws’ uitgever van Piet’s
Wielerspiegel, bleek zelf ook een fanatieke wielrenner
te zijn en vertelde honderduit over de monstertocht
Parijs-Brest-Parijs die hij onlangs met het nodige afzien
volbracht. Thomas Dekker was openhartig over zijn
dopinggebruik: ‘Het sloop er langzaam in. Ik dacht er te
weinig over na. Ik wil nu een streep onder het verleden
zetten en strijden voor een mooie wielersport.’
Jan Willem Roy uit Knegsel stal de show met zijn liedjes
over de wielersport. Met name zijn parodie ‘Op Fietse’
van Skik ging er goed in bij de enthousiaste menigte:
‘Via de Kaasboerin vol gas over Lommel dan weer rich-
ting D’n Dommel en vurbij d’n Bult in Steensel op
Knegsel an doet Annie van Café Kolsters de glazen nog
eens vol en dan gaat ’t vanzelf…

Meesterwerk
En toen was het tijd voor het hoogtepunt van de
avond….Piet Gijsbers werd naar voren gehaald en ver-
telde boeiend over zijn levenswerk dat begon toen hij op
16-jarige leeftijd met zijn brommerke door het

Hij is al ruim 45 jaar wielerverslaggever voor de
Kempenpers en op zijn zolder wemelt het van de plak-
boeken. Ook is hij de huiscorrespondent van Het Snelle
Wiel, onlangs op de Dag van de Wielersport van de
KNWU uitgeroepen tot wielervereniging van het jaar
2012. Als u wilt weten wie er tijdens de Omloop van
Noord-West Overijssel in 1970 zwaar ten val kwam,
weet Piet het antwoord. De 63 winnaars van de Acht
van Bladel schudt hij zo uit zijn mouw. Hij zat om de tafel
met Peter Post, Erik Breukink, Adrie van der Poel en
Leontien van Moorsel. Met Jo de Roo, Adje Wijnands en
Leo van Vliet, maar ook met regionale toppers als Henk
Baars uit Diessen en John van den Akker uit Veldhoven.
De voormalige onderwijzer aan de St. Janschool in

Alleen huren sauna ook mogelijk!
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Gratis advies en
kennismaking:
30 minuten
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hUISARTSeN Bladel, hapert, Middelbeers, Oostelbeers, Reusel,
de Mierden, Vessem en wintelre.
Voor spoedeisende gevallen buiten kantooruren door de week, in het
weekend en op feestdagen bereikbaar op tel. 0900-1232022. In de
weekenden wordt er gewerkt vanuit de dokterspost in Bladel. Deze
dokterspost is alleen te bezoeken na telefonische afspraak op num-
mer 0900-1232022. 
U hoort van de assistente op welke locatie u in het geval van een con-
sult verwacht wordt.

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

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

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

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

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

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

dIeReNAMBULANCe eINdhOVeN eN OMSTRekeN
24 uur per dag bereikbaar. Voor meer informatie tel. 040-2523188.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OPeNINgSTIjdeN BIBLIOTheek
hapert, kerkstraat 27 Markt 4, Bladel
ma. van 15.00 tot 20.00 uur ma. van 14.00 tot 20.00 uur
di. GESLOTEN di. van 10.00 tot 12.00 uur
wo. van 14.00 tot 17.00 uur wo. van 14.00 tot 18.00 uur
do. GESLOTEN do. van 14.00 tot 18.00 uur 
vrij. van 15.00 tot 20.00 uur vrij. van 14.00 tot 20.00 uur

za. van 10.00 tot 12.00 uur

OPeNINgSTIjdeN SPeeL-O-Theek SAMeNSPeL BLAdeL
dinsdag- en donderdagavond van 18.30 tot 19.30 uur
zaterdagochtend  van 09.30 tot 10.30 uur

CeNTRAAL INdICATIe ORgAAN zORg (CIz) gROOT keMPeNLANd,
De Run 1151, 5503 LB  Veldhoven. Centraal meldpunt voor het aan-
vragen van zorg. Tel.: 040-2549999 - info@CIZ.nl
Indiceert voor alle aanvragen van personen voor:
* opname in een verzorgingshuis
* tijdelijke opname in een verzorgingshuis
* opname in een verpleeghuis
* dagbehandeling in een verpleeghuis * dagverzorging
* thuiszorg (wijkverpleging en gezinsverzorging)

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

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

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

RIjBewIjSkeURINgSARTS
C.J. Swijgers, arts, Driehuis 4, 5529 NA  Casteren
Tel. 0497-681066 / 06-45716117, e-mail: infobio@kpnplanet.nl
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PEFC/30-31-228

PEFC gecertificeerd

Dit papier komt uit 
duurzaam beheerd 
bos en gecontroleerde 
bronnen

www.pefcnederland.nl

vervolg van pagina 1

Brabantse land scheurde: ‘Geert van Ome Willem
(Geert Gijsbers red.) was op zijn 15de  gaan fietsen, ik
was vijf jaar ouder en ging met hem en met mijn vrouw
Roos alle wedstrijden door heel Nederland af. Fiets op
de imperiaal van mijn NSU-1000 en rijden maar. Naar
Limburg, waar een zus van Geert woonde, maar ook
naar de Ronde van Midden-Nederland in Utrecht of de
kermisronde van Kruiningen in Zeeland, om zomaar
wat voorbeelden te noemen.’
Het 644 pagina’s tellende boek is de kroon op het
levenswerk van 40 jaar wielerverslaglegging. Naast een
overzicht in woord van 125 jaar wielersport in de
Kempen, bevat het meesterwerk meer dan duizend
foto’s en een lijst van alle podia van Kempische wieler-
wedstrijden sinds 1887! 

Nu in de boekwinkel
Piet Gijsbers reikte – in het bijzijn van zijn vrouw Roos
en hun verdere naaste familie en vrienden – de eerste
drie exemplaren van zijn boek uit aan Jan Walravens uit
Bladel (in 1968 wereldkampioen bij de veteranen), pos-

tuum aan wereldkampioen Bert Oosterbosch via oom
Geert Oosterbosch en aan Henk Baars, die in 1990
wereldkampioen veldrijden werd. Het boek
‘Wielerspiegel, 125 jaar wielersport in de Kempen’ is
vermoedelijk vanaf komende zaterdag verkrijgbaar in
de volgende boekhandels in de gemeente Bladel:
Bruna en Papierelier. De prijs bedraagt € 52,50, het
boek is ook te bestellen via www.wielerspiegel.nl.



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 Beijsens-v Aaken
Godefridus en Cornelia Mollen-v Rooij, Jan, Wim en
Piet en Piet B.
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
Lies en Sjef Beerens-vd Boer f
Jan en To Mollen-Beerens f

dINSdAg 27 NOVeMBeR: Steunpunt hapert
09.00 uur: H. Mis

wOeNSdAg 28 NOVeMBeR: 
Parochiecentrum Casteren
09.00 uur: H. Mis

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

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

De Pastorale Eenheid

dONdeRdAg 29 NOVeMBeR: 
Steunpunt hoogeloon
09.00 uur: Overl. fam. Lemmens-Bruurs

VRIjdAg 30 NOVeMBeR: kerk hapert
09.00 uur: Overl. ouders Bierens-vd Endert en overl.

zonen

Vrijdag 30 november Steunpunt Hapertr
19.00 uur Mariagebedsdienst.

zATeRdAg 01 deCeMBeR
17.30 uur: Kerk Hapert  Presentatie Vormelingen
19.00 uur: Kerk Hoogeloon  Presentatie Vormelingen

(Gemengd Koor)

zONdAg 02 deCeMBeR
10.00 uur: Kerk Casteren  Presentatie Vormelingen
11.30 uur: Kerk Hapert

Casteren
Pieta Jansen-Swaans
Jan en Pauline Lathouwers-vd Sanden, verj. moeder
Jan v Gestel mndg
Frans vd Wijdeven

hapert
Dries en Petronella Lemmens-Schilders
Overl. ouders vd Ven-Karsmakers
Bertha, Cor en Harrie vd Ven
Riek Kox-Roest nms kinderen en kleink.
Overl. fam. A.Schilders-Luijten
Frans en Mia Sterke-Hendriks
Jan Jansen nms echtgenote, kinderen en kleink.
Jac en Nellij Craninckx-vd Broek
Overl. ouders Antonise en zoon Jos
Cees Mollen en Maria Mollen-v Limpt nms kinderen en
kleink.
Overl. ouders Vennix-vd Oetelaar, Kees, Jo en Nely
Overl. fam. vd Heijden-Hermans
Overl. fam. vd Put-Bleijs
Gerry Straatman-Beelen jgt
Overl. ouders Jansen-Pluijms Maria de dochter en Jan
de zoon
Overl. fam. Huijbregts-van Gerwen
Pau en Dina Schilders-Jansen jgt vader, nms kinderen
en kleink.
Cor Huijbregts- van de Biggelaar nms broers en 
zussen Huijbregts

hoogeloon
Leo vd Borne  en Maria v Gisbergen f
Frans v Heijsty mndg
Jan v Gorp
Jan en Corrie  v Kruijsdijk-Smeijers en Jan Dekkers
mndg

eeRSTe zONdAg VAN de AdVeNT 
(jaar C).

dOOPVOORBeReIdINg

Voor de parochies Hapert, Hoogeloon en Casteren

De Werkgroep nodigt de ouders uit van de dopelingen
voor een kennismaking en uitleg over de doop, met
Pastoor en werkgroep op donderdag 29 november van
20.00 - 21.30 uur.

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

hUweLIjkSVOORBeReIdINg

Voor de parochies: Casteren, Hapert en Hoogeloon.

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

Jullie kunnen je aanmelden voor de volgende optie:
woensdag  28 november: Parochiecentrum, Bladel,
Sniederslaan 48.
dinsdag 19 en 26 februari 2013: koetshuis, hapert,
kerkstraat 1

Het verdient de aanbeveling zo snel als de huwelijks -
datum bekend is contact op te nemen met Pastoor
Joseph, (Kerkstraat 1, 5527 EE Hapert, tel. 0497-
360336), zodat de voorbereiding en afspraken in goede
banen geleid worden. Ter bevestiging ontvangen jullie
dan een schriftelijke uitnodiging, met de data waarop jul-
lie verwacht worden. 
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KERSTCONCERT IN DE
ST. PANCRATIUSKERK
Op zondagmiddag 23 december
organiseren Fanfare Wilhelmina,
de Parochie St. Pancratius en het
Paro chieel Gemengd Koor een
Kerstconcert in de St. Pancratius -
kerk. Het is de organisatie gelukt
om een gevarieerd programma
samen te stellen om u alvast in
kerstsfeer te laten komen.
De percussiegroep en het oplei-
dingsorkest van Fanfare Wilhel -
mina brengen een speciaal voor
deze gelegenheid gekozen re per -
toire ten gehore; het Gemengd
Koor wisselt af met zang / samen-
zang van Kerst liederen. 
Daar naast vertellen we tussen de
muziek stukken door een kerstver-
haal.

jaargang 47
Nummer 44

24 november 2012

hOOgFeeST ChRISTUS kONINg VAN
heT heeLAL
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MAANDAG
08.30-10.00 uur: trombose- en bloedafname dienst Reg. Ehv.
09.00-12.00 uur: Tapijt-Gordijnland driebanden biljarttoernooi
09.00-12.00 uur: biljarten
10.30-12.00 uur: spreekuur Zorgloket Marsja Verhagen
13.30-16.45 uur: Tapijt-Gordijnland libre biljarttoernooi
13.30-16.00 uur: welfare Rode Kruis
13.30-16.30 uur: biljarten, kaarten, bridgen, SOOS 55+
19.00-22.15 uur: ontmoetings- en ontspanningsavond

DINSDAG
08.30-10.00 uur: trombose- en bloedafname dienst Reg. Ehv.
09.00-10.00 uur: Zuidzorg inloopspreekuur OZK verpleegkundige
09.00-09.30 uur: Eucharistieviering
10.00-11.00 uur: repetitie seniorenkoor Levenslust
10.30-11.30 uur: spreekuur bureautje Respijtzorg
13.00-15.00 uur: gezamenlijk overleg ZuidZorg teams Hapert 
13.30-16.00 uur: jeu de boules
13.30-16.00 uur: kienen KBO, extra levensmiddelenpakketten
18.45-22.00 uur: rikconcours

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

De Kloostertuin
Stichting  Steunpunt ’De Kloostertuin’ Hapert

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

VRIJDAG
08.30-10.00 uur: trombose- en bloedafname dienst Reg. Ehv.
09.00-12.00 uur: biljarten
09.00-12.00 uur: Tapijt-Gordijnland driebanden biljarttoernooi
13.30-16.30 uur: bridgen, SOOS 50+, biljarten, kaarten
13.15-16.30 uur: Tapijt-Gordijnland libre biljarttoernooi
19.00-19.30 uur: Mariagebedsdienst
19.30-22.15 uur: ontmoetingsavond, ontspanningsavond 

ACTIVITeITeN VAN MAANdAg T/M VRIjdAg

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

zIe OOk ONze weBSITe VOOR
ONRegeLMATIge ACTIVITeITeN:

www. kBO-hAPeRT.NL

S.v.p. duidelijk in blokletters invullen

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

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

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

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

14 53 12 11 36 57 17 23 64 5 55 28 52

hORIzONTAAL: 1 fantasie; 6 dag van de week; 11
strekking; 12 stuurboord; 13 Europese hoofdstad; 14
standplaats; 15 kilovolt; 17 zangnoot; 19 aartsbisschop;
21 twist; 24 vaatwerk; 26 plaats in België; 29 melkklier;
30 strijkinstrument; 32 slepend; 33 laatstleden; 34 voor-
zetsel; 36 vogelproduct; 37 chef; 38 ontsloten; 39 dyne;
41 familielid; 43 voorzetsel; 45 nakomeling; 48
Europeaan; 51 vogel; 53 bouwland; 55 opstootje; 56
kring; 57 dreumes; 59 Latijns voorvoegsel; 60 dierenge-
luid; 61 plaats in Oost-Europa; 63 krokant; 64 de oude-
re; 66 zenuwachtig; 68 rebellie; 69meestal.

VeRTICAAL: 1 materiaal; 2 maanstand; 3 rolgordijn; 4
bij; 5 een zekere; 6 klap; 7 dwergbuffel; 8 plaats in
Drenthe; 9 bovenbeen; 10 detentie; 16 hoefdier; 18
kleur; 20 oliestaatje; 22 bolgewas; 23 titel; 24 getalletter;
25 tegenover; 27 reeds; 28 voegwoord; 30 aanval; 31
plaats in Utrecht; 33 jong dier; 35 onbepaald vnw.; 40
iedere; 42 beest; 44 gemeen; 46 maanstand; 47 per-
soonlijk vnw.; 49 regeringsreglement; 50 oude maat; 51
gewicht; 52 de onbekende; 54 bouwval; 56 verkoop-
huisje; 58maal; 59maling; 62 ongedwongen; 63 slaap-
plaats; 65 nikkel; 67 lidwoord.

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

Onder de goede inzendingen is een winnaar
getrokken. Voor deze week is dat: 
jAN VAN gOMPeL, gASPeLdOORN 1,
BLAdeL

De gewonnen prijs zijn wAARdeBONNeN
t.w.v. € 25,00 verdeeld in 5 bonnen van elk 
€ 5,00. Deze zijn te besteden bij de onderne-
mers van de Vershof. Zaterdag 24 november-
kunnen de bonnen afgehaald worden bij
Keurslager Laureijs in de Vershof.

Voor deze week weer een nieuwe puzzel.
De volledig ingevulde oplossing van deze
puzzel kunt u deponeren in de daarvoor
bestemde bus bij de Vershof in Bladel.
Inleveren is mogelijk tot dinsdag 27 novem-
ber tot 18.00 uur, na deze tijd kunnen geen
oplossingen meer ingeleverd worden. Uit de
goede oplossingen wordt een winnaar
getrokken. De winnaar wordt in de Lantaarn
bekend gemaakt.

Agenda: maandag 26 november t/m vrijdag 30 november 2012

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

Dagverse Scharreleieren
uit de eierautomaat

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

U vindt ons aan 
Klein Terkooyen 4,  5531 NR  Bladel

Meer info op www.duisbladel.nl

Puzzelhoekje

SChOeNMAkeRIj
Cees Siemons

OPRUIMING
Alle Kipling en diverse Eastpack tassen

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

Openingstijden:
maandag: gesloten

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

Persoonlijk
Betrokken
Zorgzaam

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



Tevens EINDEJAARSOPRUIMING
uit onze buiten afdeling

alle bomen, struiken en heesters

nu 50% KORTING
Wees er snel bij want OP=OP en WEG= PECH
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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 44 - 24 november 2012

hUweLIjkSVOORBeReIdINg Voor de parochies: Bladel en Netersel.

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

Jullie kunnen je aanmelden voor de volgende optie:
woensdag 28 november: Parochie centrum, Bladel, Sniederslaan 48 
dinsdag 19 en 26 februari 2013: koetshuis, hapert, kerkstraat 1

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

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

PAROChIeBeRIChTeN 

h. Petrus’Banden Bladel 

Feest van ChRISTUS, kONINg VAN heT heeLAL

zaterdag 24 november, 17.30 uur:
Janus Schoofs (namens Riek en de kinderen), Coen en
Door van Lierop en Harry, Sjef, Marja en Wim, Frans
van Rooij, Lies en de overleden familieleden (namens
Nico en de kinderen), Anneke Meulenbroeks en Jan
Meulenbroeks, Frans Hoskens (vanwege zijn ver-
jaardag namens Ans, kinderen en klein kinderen)

zondag 25 november, 11.00 uur:
(m.m.v. zanggroep Tolad): 
Jacoba Dirks-Wamsteker, Nel Jansen-de Voogd en
haar overleden ouders de Voogd-Wouters, de over -
leden ouders Heuveling-Baars en hun kinderen Annie,
Riek, Henk en Bernhard, Noud van Osch-van Gennip
en Piet en Anneke Vosters-de Cort, Toon Fabrie, bijzon-
dere intentie, de overleden ouder van de Vliet-Vermeu -
len en hun schoonzoon Koos Coolen, mgd. Marietje
Tielemans-de Veer en haar echtgenoot Harrij, Piet van
der Heijden en Cor van der Heijden-Vingerhoets,
Francien van Schijndel en overleden familie, Theresia
Meulenbroeks-Swalen, uit dankbaarheid vanwege een
60-jarig huwelijksjubileum

14.30 uur: dOOPVIeRINg Lucas Mercx
15.30 uur: dOOPVIeRINgMathijs van Kranenbroek 

Maandag 26 november, 8.30 uur: geen intenie

dinsdag 27 november, 8.30 uur: geen intentie

woensdag 28 november, 19.00 uur:
uit dankbaarheid, de overleden familie Wouters-Bruurs
Frie en Baldus Hooijen

donderdag 29 november, 8.30 uur:
do overleden familie Legeland-Tenbült

Vrijdag 30 november, 8.30 uur: geen intentie

gedOOPT: Saar, d.v. M.Kursten en D. Kolen

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 natu-
urlijk wel gefinancierd worden . Daarom is uw jaarlijkse
bijdrage zo belangrijk. Om dit kerkenwerk uit te voeren
zijn mensen en materialen nodig, bijvoorbeeld een pas-
toor, vrijwilligers en werkgroepen, maar ook een kerkge-
bouw en hulpmiddelen om goed te functioneren. Laat er
geen misverstand 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 bij-

drage van haar leden, want de parochie krijgt geen sub-
sidie 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 bij-
drage.  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.

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

PAROChIeBeRIChTeN

h.h. Antonius en Brigida Netersel 

Feest van CRISTUS, kONINg VAN heT heeLAL
zaterdag 24 november, 19.00 uur:

zondag 25 november, 9.30 uur:
de overleden familie Alemans-van Lies hout, Alda Ale -
mans-Michielse (namens de Bond van Ouderen afde -
ling Netersel), Kees van de Ven (namens Alda en de
kinderen), de overleden ouders Michiels-Vermeulen en
hun overleden kinderen

de grootste SFEER en KERSTSHOW van de Kempen!

Tuincentrum

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

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

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

www.tuincentrumgroenen.nl - Tel. 0497-360215

TuincentrumGroenen
Koopzondag 25 november 2012

Open van 10.00 tot 17.00 uur
met vele aanbiedingen: zie in onze winkel

Ook kijken wij weer stilletjes in volle tevredenheid vooruit naar 2013

Nu alleen op zondag 25 november 2012 v.a. 10.00 uur,
bij aankoop van € 20,00 aan boodschappen

1 GRATIS agenda 2013 (van “Gek op Groen”)
met vele tips en informatie

(Maximaal 1 per klant en zolang de voorraad strekt)
Winkelwaarde € 9,95

Meer informatie hierover zie ook onze website.

ADVENTSKANDELAAR
Sfeervolle kandelaar van metaal en riet. Afm. 48x18x10 cm.
Excl. kaarsen en bessenguirlande.

van 12.50 nu9.99
SNEEUWBESSENGUIRLANDE
Flexibele guirlande vol decoratieve bessen met sneeuw.
Lengte 110 cm. van 5.50 nu3.99



Hangmappenkast, 2 laden, inclusief foliohangmappen,
t.e.a.b., tel. 385819

Nijdam verstelbare skeelers maat 34-37, compleet in origine-
le doos € 25,00, slechts 1x gebruikt. Oranje voetbalschoenen
maat 36, weinig gebruikt € 10,00, tel. 06-11608256

Herenfiets Batavus Boulevard, framehoogte 64 cm, € 150,00,
kinderfietsje 16 inch, fietsstoeltje Bobike, tel. 06-13100611

Diepvrieskastje tafelmodel i.z.g.st., damesfiets Gazelle, 3
versn. i.z.g.st. € 100,00, ponywagentje € 50,00, tel. 06-
46472133

Wie helpt mij aan OUDE KERSTBALFIGUURTJES van toen,
wat toch op zolder blijft liggen b.v.d., tel. 06-16858125
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kOOP AANgeBOdeN

Te kOOP geBRUIkTe FIeTSeN
diverse merken, zowel dames als heren.

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

gITAARLeS BLAdeL
Akoestisch/elektrisch, zonder notenschrift,

voor jong/oud, beginners/gevorderden.
Info: 06-53770719 of

tedwouters@hotmail.com

dIVeRSeN

gRATIS BIjLeS

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

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

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

Voor meer informatie: 0497-385380

KARWEI SERVICE

J O V IJ O V I
VOOR UW COMPLETE VERBOUWING

• VAN RIOOL TOT DAKKAPEL

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

• ZINKEN GOTEN

• CARPORTS
• DAKBEDEKKING MET 10 JAAR GARANTIE CERTIFICAAT

• HET VERNIEUWEN VAN PANNENDAKEN EN EVENTUEEL

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

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

AD RENIERS
CONTAINERS

Tel. 0497-682368
Mobiel 06 23390214

Netersel

CONTAINERS
voor puin, bouw/sloopafval, bedrijfsafval

snoeihout etc.
Nu ook 2m3 containers

Tevens levering ophoogzand

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

Graag telefonisch aanmelden:
OOk VOOR eeN INFO-geSPRek

Rijschool Reniers

Tel.: 0497-641644

www.rijschoolreniers.nl

(GRATIS kleintjes voor particulieren, nIEt voor handelaren, nIEt voor commerciële doeleinden,
GÉÉn personeelsadvertenties en GÉÉn huizenverkoop of verhuur, ALLÉÉn voor inwoners van de gemeente Bladel.)

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

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

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

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

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

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

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

gRATIS LIChTPUNTjegRATIS LIChTPUNTje

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

Op zoek naar een streekproduct, 
leuk om te proberen, maar 

uiteraard ook om cadeau te doen! 
we hebben een mooi assortimentje 

kruiden, voor bijv. kruidenboter te maken,
zelf gemaakte zeepjes, losse thee, maar
ook honing, kruidenbitter, koffielikeur,

bonbons, mosterd-dille saus. desgewenst
maken we er een mooi pakketje van. 

graag tot ziens bij:

VVV Bladel Markt 21a Bladel 
Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 10.00-16.00 u.
zaterdag van 10.00-13.00 u.

Dynamische Websites
CMS, WordPress, Joomla
Zoekmachine Marketing
Copywriting

Social Media (advies & begeleiding)

Hosting, domeinnamen

Markt 13 • 5531 BA  Bladel • 0497-384456

�     �     �     �     �

�     �     �     �     �

Ter zake

Lady Look speelt ook
voor sinterklaas en
deelt kadootjes uit
Knip de kortingsbonnen uit
die deze 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,

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

VOOR EEN
BETER 

HERSTEL

GEEF

Giro 860

BEROERTE
Door een beroerte kan 
ik niet meer goed voor 
mijn kind zorgen. www.hersenstichting.nl/beroerte

TREOREB
mijn kind zorgen. 
ik niet meer goed voor 

te kan Door een beroerDoor een beroerte kan 860o GirGiro 

GEEF

HERSTEL
BETER 

VOOR EEN
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Markt 13 • 5531 BA  Bladel • 0497-384456

�     �     �     �     �
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Sniederslaan 28, BLADEL
Tel. 381674

www.vandenbergelektro.com
info@vandenbergelektro.com

van den Berg elektro

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

DRAAGBARE RADIO’S
Diverse modellen v.a. € 22.95

LENCO/AKAI ook
MP3 SPELERS

Wij hebben voor de sint leuke kado-artikelen

Koopzondag

25 november

geopend van

13.00-17.00 u
ur
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Rotondes 
Rotondes zijn prachtige uitvindingen. Het aantal 
ernstige ongevallen is op rotondes veel lager dan op
normale kruispunten. Dit komt doordat automobilisten
daar gedwongen worden langzaam te rijden. 
En aanrijdingen met lage snelheid lopen zelden ern-
stig af. Maar wanneer er fietsers of voetgangers bij
betrokken zijn, kunnen ook ongevallen op rotondes
ernstig zijn. Let daarom bij rotondes altijd goed op de
voorrangsborden en haaientanden. 
Pas je snelheid aan en geef op tijd richting aan. 
Laat duidelijk zien wat je gaat doen! 
Meer informatie over rotondes vind je op
http://www.veiligverkeernederland.nl/dossier_rotonde. 

Regionale Stichting zorgcentra de kempen
(RSzk)
Vrijwilligster Koersballen (1361) locatie Mariahof
in Reusel
Voor onze cliënten organiseren wij wekelijks het
koersballen op vrijdag van 14.00 uur tot 16.45 uur.
Hiervoor zijn wij op zoek naar een vrijwilliger die hierbij
behulpzaam wil zijn; tot zijn taken behoren het klaar-
zetten en opruimen van de materialen, begeleiden
van het spel, verzorgen van koffie/thee, programma
voorbereiden met coach activiteiten begeleiding.
Voor informatie Annette Kruijssen tel 0497-584222 of
mail: vrijwilligersbureau@rszk.nl

Speel-o-theek Samenspel in Bladel
Uitleen medewerker(ster) (1373)
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger m/v die wil helpen
bij het uitlenen van speelgoed aan de kinderen en hun
ouders. Verder moet er een administratie worden 
bijgehouden over de uitgaande en weer terugkomen-
de materialen. Het aantal uren is in overleg te regelen,
maar vindt plaats op dinsdag en donderdag van 
18.30 uur tot 19.30 uur en op zaterdag van 9.30 uur tot
10.30 uur
Voor informatie Gerrie Gooskens tel 0497-682636 of
mail: g.gooskens1@kpnplanet.nl

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

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

Vrijwilligers
vacature van de week

BEZORGKLACHTEN?

BEL:550200

Extra voordelig Sint
inkopen bij Fixet Bladel 

Fixet Bladel organiseert voor haar vaste klanten extra
ruimte om Sinterklaas inkopen te doen. Voordeelpas -
houders kunnen van 19.00 tot 22.00 uur genieten van
een hapje en een drankje, exclusieve aanbiedingen en
20% korting op alles. Een niet te missen avond voor
Voordeelpashouders! En, VIP worden bij Fixet is hele-
maal niet zo moeilijk....

Voordeelpashouders profiteren tijdens de VIP avond
van 20% korting op alles. Dus naast alle cadeautips ook
op artikelen als vloeren, deuren en kasten. Normaal
gesproken staat de klussendienst voor de klant klaar
om de klussen ook uit te voeren, deze avond zijn zij ook
beschikbaar om tips te geven voor het maken van sur-
prises. 

hoe word je VIP van Fixet
Om een VIP klant te worden is het noodzakelijk om in
het bezit te zijn van een Fixet Voordeelpas. VIP klanten
hebben een streepje voor bij Fixet, via de pas spaart
men voor 5% extra korting en is men als eerst op de
hoogte van de komende acties. De Voordeelpas is gra-
tis en af te halen in de winkel. Ook tijdens de VIP avond
kan de pas aangevraagd worden en spaart de klant
direct voor de korting.

Over Fixet
Fixet is in vijftien jaar uitgegroeid tot een vaste waarde
in het aanbod van bouwmarkten. De formule blinkt uit in
vakkennis en service van de lokale ondernemer, die
deskundigheid uitstraalt. Fixet heeft een echt ‘doe-het-
zelf’-hart en biedt tegelijkertijd diversiteit met de vier
segmenten Servicebouwmarkt, Klusmarkt, Tools &
Techniek en Agri, Dier & Tuin.

Grote Vogel -
tentoonstelling
in Hapert
Vogelvereniging Vogelliefde organiseert op 23 – 24 en
25 november de 2de Kempen Combinatie.
Deze samenwerking tussen 10 vogelverenigingen bin-
nen de Kempen is 2 jaar geleden opgericht.
Het streven is om jaarlijks bij een van de deelnemende
verenigingen een vogelshow te organiseren met zo,n
900 a 1000 vogels in verschillende klasse. De grote ver-
scheidenheid aan soorten vogels is kenmerkend. Juist
op zo’n  tentoonstelling is een vogel goed te observe-
ren, vooral het prachtige verenkleed en de bouw van de
vogel is van dichtbij te bewonderen. Dit jaar zal
Vogelliefde alles uit de kast halen om de zustervereni-
gingen zo goed mogelijk te ontvangen. In Hapert is voor
het eerst een verkoopklasse. Wij bieden de mensen de
mogelijkheid om op zaterdag 24 november tussen
10.00 en 16.00 uur vogels te kopen.

Bent u geintereseerd in vogels , of hebt u al vogels,
maar u ringt ze nog niet of u wilt nog wat bijleren, word
dan lid van onze vereniging. We hebben nu 84 leden
verspreid over alle kerkdorpen en zelfs daarbuiten,
vrouwen en mannen jong en oud. Het lidmaatschap is
slechts 25 Euro per jaar, daarvoor krijgt u maandelijks
een prachtig vakblad in kleur van de Nederlandse Bond
van Vogelliefhebbers, maandelijks houden we een
ledenvergadering met vaak een lezing.  

De tentoonstelling is geopend op vrijdag 23 november
van 20.00 tot 22.00 uur. Zaterdag 24 november van 10
.00 tot 22.00 uur en zondag 25 november van 10.00 tot
15.00 uur. Verkoop van vogels zaterdag tussen 10.00
en 16.00 uur. De toegang is 2,00 per persoon. 
Loop een van deze dagen eens binnen bij den Tref. 
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Kadobonnen voor huidverzorging
Een kado dat altijd scoort!

Huidkliniek Derma steunt de WensAmbulance

Van iedere verkochte kadobon gaat 10%
naar Stichting WensAmbulance

Zondag 25 november van 13.00-17.00 uur

verkopen wij zo goed als nieuw speelgoed, waarvan de 
volledige opbrengst ten goede komt aan WensAmbulance.

De koffie staat klaar!

Bladel: 0497-387141

Boek online uw afspraak, ga naar www.derma.nl
Huidkliniek Derma, Molenstraat 1, 5531 EC  Bladel

Huidkliniek Derma
zet zich in voor de
WensAmbulance
WensAmbulance Brabant laat de laatste wens van
mensen in hun terminale levensfase in vervulling gaan.
Mensen hebben in de eindfase van hun leven soms
relatief kleine� wensen die door hun lichamelijke beper-
kingen helaas moeilijk uitvoerbaar zijn.
De wensambulance met vrijwilligers van verpleegkundi-
gen en chauffeurs bieden een professioneel en comfor-
tabel liggend vervoer om een geuite wens in vervulling
te doen gaan.
Voorbeelden zijn: nog een keer naar de zee gaan of
varen op de Biebosch. Een dagje naar de Beekse
Bergen of een keer met de kleinzoon samen een wed-
strijd van Feijenoord bijwonen, het is geen probleem om
dat te regelen.
Een jaar geleden zijn Frans van Gerven en Giel van
Genughten gestart met deze stichting en zijn dit jaar
genomineerd voor: “De Brabander van het Jaar”.
Volgende week wordt het bekend gemaakt of ze het
geworden zijn.
Inmiddels staat er een organisatie met bijna 200 vrijwil-
ligers en zijn er al meer dan 100 wensen in vervulling
gegaan.
Om de wensen te realiseren is er geld nodig want de
ambulance rijdt helaas niet op water.

Karin van der Flier van Huidkliniek Derma wilt graag
deze stichting steunen.
Door het opruimen van de zolder kwam ze veel speel-
goed tegen en bedacht onmiddellijk een plan.
In haar winkel aan de Molenstraat 1 wordt het speel-
goed verkocht en de volledig opbrengst gaat naar de
stichting.
Daarnaast wordt op iedere verkochte kadobon 10%
afgedragen aan de WensAmbulance.
Zondag 25 november, van 13:00 tot 17:00 kunt u snuf-
felen, of er leuk speelgoed voor u erbij zit en steunt u
hiermee de WensAmbulance.
Heeft u ook speelgoed op de zolder staan en wilt u dit
graag schenken, u kunt het speelgoed afgeven op
Molenstraat 1 in Bladel. Het is van harte welkom, want
de aktie is al een succes.

De van rol van de bemiddelaar
Een echtscheidingsbemiddelaar begeleidt mensen die
willen scheiden bij het maken van afspraken over alle
kwesties die bij een scheiding (kunnen) komen kijken.
Denk daarbij aan de zorgverdeling over uw kinderen, de
verdeling van alles wat u samen heeft (woning, inboe-
del, polissen, bankrekeningen, auto, hypothecaire
lening, andere schulden), afspraken over alimentatie en
over de verdeling van het pensioen. 

Een bemiddelaar stelt zich in de bemiddeling onpartijdig
en onafhankelijk op. Daarbij is de bemiddelaar meer-
voudig partijdig: de belangen van beide echtelieden
worden behartigd. De bemiddelaar bewaakt daarbij de
communicatie tussen de echtelieden, informeert beiden
over wat er moet worden afgesproken, bespreekt met
hen eventuele opties, wijst hen op gevolgen van
bepaalde afspraken en stelt de afspraken op schrift. In
het hele proces is vereist dat beide echtelieden open-
heid van zaken geven: de bemiddelaar vraagt aan hen
alle stukken te overleggen die van belang zijn voor de
afwikkeling van de scheiding. De bemiddelaar draagt er
zorg voor dat beide echtelieden over alle stukken
komen te beschikken. De bemiddelaar bestudeert alle
stukken en licht beide echtelieden vervolgens in over
zijn/haar bevindingen.
Het is de taak van de bemiddelaar zich ervan te verge-
wissen dat beide cliënten begrijpen wat er speelt, hoe
alles in elkaar steekt, welke afspraken zij maken en wat
de eventuele gevolgen c.q. consequenties daarvan zijn.
Zorgvuldigheid is aldus steeds geboden.

Eigen advocaat of toch een bemiddelaar?
Bemiddeling vindt plaats op basis van vrijwilligheid.
Beide scheidende echtelieden moeten erachter staan
en ervoor kiezen. Bemiddeling heeft vele voordelen ten
opzichte van ieder een eigen advocaat. Bemiddeling is
sneller en voordeliger dan een echtscheiding op tegen-
spraak (ieder een eigen advocaat), omdat geen – vaak
ellenlange – procedures voor de rechtbank hoeven te

worden gevoerd, met alle kosten voor beide partijen van
dien (proceskosten, deurwaarderskosten, kosten evt.
deskundigen die ingeschakeld worden, etc.). 

Er wordt bij bemiddeling een maatpak aangemeten,
aangepast aan de wensen van de partners/ouders en
passend binnen de wettelijke mogelijkheden, in tegen-
stelling tot een voor beide echtelieden vaak ongewens-
te beslissing door de rechter, die veelal knopen door-
hakt zonder rekening te houden met uw beider wensen. 

Bij bemiddeling wordt gewerkt aan een toekomstgericht
convenant (een overeenkomst waarin alle afspraken
omtrent de kinderen, de verdeling, de alimentatie, de
pensioenrechten e.d. worden vastgelegd). Daarbij
wordt er steeds naartoe gewerkt dat partijen als collega-
ouders verder kunnen in de toekomst en op normale
wijze als ouders communiceren. Uiteindelijk bepalen
partijen de inhoud van het convenant, zodat zij daar zelf
achter staan. Indien je naar de rechtbank gaat met een
eigen advocaat, dan zal de rechter knopen moet door-
hakken. Vaak volgt alsdan voor beide partijen een uit-
spraak waar de een of de ander niet achterstaat.
Standpunten tussen de echtelieden verharden en zij
komen nog verder tegenover elkaar te staan (“vecht-
scheiding”). De communicatie verslechtert nog verder,
met alle gevolgen van dien voor hun relatie als collega-
ouders en daarmee voor het welzijn van de kinderen.
Uiteraard wordt in de bemiddeling alle informatie strikt
vertrouwelijk behandeld door de bemiddelaar.
Tot slot. Laat u bijstaan door een specialist. Er komt veel
bij kijken!

knegtmans Advocaten & Mediators is gespeciali-
seerd in echtscheidingsrecht. In een gratis gesprek
of tijdens het gratis spreekuur op donderdagavond
in Bladel en in westerhoven van 17.00 tot 18.00 uur
geven wij u graag meer advies en informatie. U kunt
ons bereiken op 0497-383868 of 040-2076076. zie
ook: www.bemiddelaarbijechtscheiding.nl.

Ter zake…
Echtscheiding: bemiddeling of ieder een eigen advocaat?
U overweegt te gaan scheiden of uw echtgenoot of echtgenote heeft te kennen gegeven te willen scheiden. Mogelijk
denkt u: “Mijn echtgenoot/echtgenote heeft veel meer verstand van de financiën dan ik. Ik heb iemand nodig die daar
tegen opgewassen is en die voor mij opkomt. Samen naar een bemiddelaar gaan om de echtscheiding te regelen,
is daarom geen goed idee. Ik wil een eigen advocaat”.

Ter zake
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Tip voor de Sint!
Alles met korting!

a.s. zONdAg geOPeNd
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Sniederslaan 49
5531 EH  Bladel

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

Tel. 0497-381277

Tel. 
0497-360670

OP VRIJDAG GRATIS SAUS
BIJ LEKKERBEK EN KIBBELING

Bladel

                       
    

   
 ka

as
spe

ciaalzaak 

Kibbeling
van kabeljauw

per bakje 4.00  3 bakjes 10.00

Tel. 0497-360630

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

Aanbiedingen

zijn geldig

van maandag 26 november

t/m zaterdag 1 december

Deze kaas met geschaafde kruidnagel maakt het 
verschil in uw stamppot!

Stamppot strooikaas 100 gram 1.99

4 Saucijzen +
4 Slavinken samen 6.95

Pepersteaks 3 stuks 6.95

Italiaanse Cordon Bleu
100 gram 2.45

150 gr. Rundertapenade +
150 gr.Vleessalade

samen 2.95

Varkensvlees bonne femme

per portie 500 gram  3.95

3 hele broden naar keuze5.65

max. voordeel maar liefst € 2,25

Schellens donker
van 2,80 voor 1.90

Pakjes vlaai +
verrassingspakketje

van 18.50 voor 12.95

Smulpietje (middel choc.bol als

zwarte Piet) van 2.05 voor 1.85

Stokbrood wit - tarwe

van 1.90 voor 1.50

Caribisch stoofpotje 100 gram 1.15 

Vanaf donderdag t/m zaqterdag  Verse sushi

Zalmfilet 100 gram 1.50

Tonijnsalade 100 gram 1.75

Heerlijk en makkelijk panklaar… winterkost!
Dit alles uit Brabant, recht van de boer,

milieubewust en op SMAAK geteeld en vers
uit eigen keuken gesneden

Geschoonde spruiten
panklaar 500 gram 2.49

Hutspot panklaar
500 gram 0.99

Rode kool panklaar
500 gram 0.99

Geschilde aardappelen
panklaar 500 gram 0.99

Aardappelgratin met pastinaak en
truffel
hoofdgerecht voor 4 personen

Voedingswaarde per persoon
465 kcal (1.947 kj), eiwit 14 g. vet: 25 g (waarvan 11 g onverza-
digd), koolhydraten: 42 g.

Ingrediënten
450 g pastinaak, in plakjes 
(alternatieven: knolselderij of zoete aardappel)
knoflookteentje, fijngesneden
2 eieren
450 gr aardappelen in plakjes
50 g gerasptekaas
3 dl koksroom, 3 eetlepels truffelolie

Bereiding
Kook de aardappelen en pastinaak af zonderlijk van elkaar bijna gaar, en vul er een ovenschaal mee.
Verwarm de oven voor op 160 graden. Meng de room, eieren, zout, peper, knoflook en truffelolie en giet
het mengsel over de plakjes aardappel en pastinaak. Strooi de geraspte kaas eroverheen. Plaats de
schaal 30  tot 40 minuten in de oven.

PRIJSKNALLER

SALADE VAN DE WEEK

Hulp in Nood
afd. Hapert
Hulp in Nood brengt ook dit jaar met
kerstmis weer de fruitschalen rond.
Hiervoor komen de volgende personen
woonachtig in Hapert voor in aanmer-
king. Men moet 75 jaar of ouder zijn.
Onlangs in de afgelopen periode ziek
zijn. Hulp in Nood vraagt uw medewer-
king als U iemand weet die voor een
fruitschaal in aanmerking komt  dit
door te geven bij de volgende telefoon-
nummers 382661 of 386605. De aan-
meldingen moeten voor 17 december
door gegeven zijn. Het Comité van
Hulp in Nood wil op deze manier de
75-jarige en zieken te verrassen voor
de kerstdagen met een fruitschaal.

Comite Hulp in Nood

NIEU
W 

don
derd

ag

t/m zate
rdag

VERSE

SUSHI
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ssppoorrtt
Industrieweg 13
5527 AJ Hapert
Telefoon 0497-382942
www.vandijckrenault.nl

KLEIN, MAAR 

GROOTS IN SERVICE

Stand Tapijt- en Gordijnland
Libre biljarttoernooi 

POULe A brt. car. pnt.
1 Ad Spooren  260 399 28
2 Jan van Dommelen   280 268 23
3 Phil Spooren 280 393 23

POULe B
1 Jan van Hout 280 273 34
2 Adriaan Braken 280 265 29
3 Toon Dirks 280 292 24

POULe C
1 Kees Schilders 260 340 33
2 Frans v.d. Graaf 260 614 29
3 Dré Luijten 260 536 24

POULe d
1 Theo Hoeks 240 600 31
2 Algo Snellen 220 252 27
3 Martien Hendriks 220 246 2

Stand Tapijt- en Gordijnland
Driebanden biljarttoernooi 

POULe A brt. car. pnt.
1 Jan Poppeliers 560 212 31
2 Herman Wilting 560 401 28
3 Theo Hoeks 560 290 27

POULe B
1 Dré Luijten 400 234 27
2 Wil Vissers 400 231 25
3 Harrie van Hoof 440 149 23

POULe C
1 Ruud Geboers 440 147 24
2 Ad Spooren 400 172 22
3 Piet Leermakers 360 152 19

POULe d
1 Gerrit Hoorman 480 178 23
2 Theo Spooren 480 221 19
3 Wil Daniëls 480 153 18

v.v. Heeswijk -
Bladella 3-2

In de14de minuut was Bladella kort bij een voorsprong.
Na een schot van nieuweling Tom Ansems sprong de
bal via de binnenkant van de paal het veld weer in. In
dezelfde minuut gebeurde bij een Heeswijk-aanval het-
zelfde maar werd de bal wel in het doel gelopen: 1 – 0.
Assistent-scheidsrechter Frank van der Sande vlagde
resoluut voor buitenspel maar de scheidsrechter beslis-
te anders. 

Na de thee had het zware veld invloed op de kwaliteit
van het spel. De gelijkmaker kwam uit een door Rick
Antonise genomen vrije trap. 
De bal verdween via het hoofd van Ruud Leermakers
met een draai het doel: 1- 1. In de 70ste minuut tikte
doelman Peter Bons een vrije trap knap uit de beneden-
hoek. Een Heeswijk-voorwaartse snelde toe en tikte de
rebound in het netje: 2 - 1. 

de druiven zijn zuur
Vijf minuten later trapte Ruud Leermakers, hij weer, een
penalty zuiver binnen: 2 – 2. Met nog 15 minuten op de
klok beloofde het een spannend slot van de wedstrijd te
worden. Rick Antonise dwong de Heeswijk-doelman
met een scherp genomen vrije trap nog gestrekt naar de
hoek. In de 89ste minuut ging de bal stuiterend via Peter
Bons toch weer in het Bladella-doel: 3 – 2. 

Bladella kan in het komende vrije weekend de wonden
likken. En het kan in de eerstvolgende wedstrijd, op 2
december thuis tegen PSV-amateurs, hopen op meer
fortuin om te ontsnappen uit de degradatiezone.

Discozwemmen
Zaterdag 24 november gaan we weer discozwem-
men. 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 kin-
derdiscozwemmen 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)

v.v. Casteren
UITSLAgeN
zondag 18 november
Casteren 1 - Riethoven 1 0-1
Casteren 2 - UNA 11 3-1
Casteren 3 - Beerse Boys 11 2-0

PROgRAMMA
zondag 25 november
Casteren 1 - DBS 1 14.30 uur
Hoogeloon 6 - Casteren 2 10.00 uur
Best V. 12 - Casteren 3 10.00 uur

Beugelclub D’n Heuvel
Uitslagen
Liempde 4 - D’n Heuvel 8 4-2
Kessel 2 - D’n Heuvel 2 3-2

Programma
zaterdag 24 november
Meijel 2 - D’n Heuvel 3 20.00 uur
Kessenich 1 - D’n Heuvel 4 20.30 uur

dinsdag 27 november
D’n Heuvel 1 - Helden 2 20.00 uur
D’n Heuvel 4 - Hegelsom 2 20.00 uur

woensdag 28 november
D’n Heuvel 8 - Liempde 5 13.30 uur
Heeze 4 - D’n Heuvel 7 13.30 uur

Oefenspringwedstrijd 
zaterdag 24 november

Paardensportvereniging St. Martinus organiseert op
zaterdag 24 november weer een oefenspringwedstrijd
voor pony’s en paarden. De wedstrijd wordt gehouden
in manege “De Lemelvelden “in Hapert, gelegen op
sportpark “De Lemelvelden” aan de Burg. van Woen -
seldreef te Hapert. (postcode: 5527 JN, voor routebe-
schrijving zie onze site: www.sintmartinushapert.nl ) 
De wedstrijd begint om 18.00 uur met een parcours van
50 cm. voor beginnende ponyruiters. Onder deskundi-
ge begeleiding mag iedere deelnemer aan deze rubriek
eerst alle hindernissen afzonderlijk oefenen en vervol-
gens het gehele parcours springen. Hierna volgen de
rubrieken voor de meer geoefende ponyruiters. 
De grote paarden starten aansluitend aan de pony’s.
Afhankelijk van het aantal deelnemers zal dit zijn om
ongeveer 21.00 uur. Zowel voor paarden als voor
pony’s geldt: springhoogte naar keuze, oplopend met
10 cm; ongeacht het aantal springfouten altijd het par-
cours afmaken en iedereen barrage. 
Inschrijven voor deze wedstrijd kan vanaf 17.30 uur in
de kantine van manege “De Lemelvelden”. Het
inschrijfgeld bedraagt  € 5,00  per deelname.
De toegang is gratis. De volgende wedstrijden worden
gehouden op: 29 december, 26 januari, 23 februari en
30 maart. Noteer deze data alvast in uw agenda.

Zaterdag 17-11-2012 stond
VC Bladel Heren 1 tegen
het team Triade
Na het wennen aan het zeer grote sportcomplex ging
de wedstrijd van start. De heren van VC Bladel gingen
goed van start met een 25-20 overwinning.
De 2e set ging volgens verwachting ook naar de Heren
van Van Voskuijlen en Koekkoek met 25-18.
In de 3e set was het een totaal ander verhaal. Het leek
erop of dat de Heren van Bladel de wedstrijd al als
gewonnen hadden beschouwd en daardoor de concen-
tratie verloren.
Hier profiteerde het team uit Tilburg van en zorgde
ervoor dat de 3e set met 25-21 naar Triade ging.
Hetzelfde gebeurde ook in de 4e set, deze werd verlo-
ren door Heren uit Bladel met 25-15. Dus de altijd moei-
lijke 5e set moest gespeeld worden, na goede peptalks
en motiverende woorden ging Bladel de 5e set in.
Heren 1 Bladel nam het voortouw in de set en kwam
met een 8-6 voor te staan. Maar Triade liet zich niet
zomaar verslaan en uiteindelijk kwam het nog tot 15-15.
Na goed verdediging en aanvallen ging de set met 17-
15 naar Van Voskuijlen & Koekkoek VC Bladel heren 1.
De 3-2 winst was binnen.

Graag nodigen we jullie uit om  zaterdag 24-11-2012 te
komen kijken en aanmoedigen in 'T Spanter te Bladel
om 16:00, dan wordt er gespeeld tegen Hajraa 6.



Bij aankoop van een sterling zilveren armband twv € 59,- 
ontvang je een charm twv € 19,- CADEAU*

CREËER JE EIGEN STYLE VOOR 
EEN FEESTELIJKE PRIJS

MY STORY. MY DESIGN.

www.pandora.net
*Bovendien ontvang je de sieraden in feestelijke geschenkverpakking.
Actie geldig t/m 31/12/2012 en zolang de voorraad strekt. Actie niet geldig 
in combinatie met andere acties.

Bij aankoop van een sterling zilveren armband twv € 59,- 
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› 20% korting op alles
› inpaktafel
› schoen zetten

› special guest
› exclusieve prijsvraag
› en nog veel meer...

 

30 november 2012 van 19.00 tot 22.00 uur

www.fixet.nlHET MEEST DESKUNDIG IN DOE-HET-ZELF

Nog geen voordeelpas?
Vraag er één aan tijdens de VIP-avond 
en profiteer direct!

HET MEEST DESKUNDIG IN DOE-HET-ZELF

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

Reserveer tijdig.
Om teleurstelling te voorkomen

serveren wij ook op vrijdag, zaterdag
en zondag na kerst de kerstverwennerijtjes.

Maandag 24 december
de gehele dag gesloten.

31 december en 1 januari gesloten.

Markt 6  •  Bladel  •  Tel. 0497-380140

Sniederslaan 17A - Bladel - Tel. 387936

Juwelier en Goudsmederij

zONdAg

OPeN

Vlag in top voor de Alexanderhof
in Hapert 
Maandag 19 november
werd het hoogste punt in
de bouw van de 23 ser-
vicewoningen in de
Alexan derhof in Hapert
bereikt. De woningen, die
worden gerealiseerd door
Woningstichting de Za -
ligheden (WSZ), zijn voor-
al bedoeld voor personen
met een zorg- en welzijns-
vraag. Dit past binnen de
doelstelling van WSZ om
ouderen de mogelijkheid
te bieden om langer zelf-
standig te wonen. Naar
verwachting worden de
woningen in het voorjaar
van 2013 opgeleverd. 

de servicewoningen
Aan de Alexanderhof
stonden 20 verouderde
woningen die niet meer
aan de eisen van deze tijd
voldeden. Daarom zijn
deze woningen in het
tweede kwartaal van dit
jaar gesloopt. Vervolgens is de bouw voor 23 nieuwbouw servicewoningen
gestart. De servicewoningen zijn door WSZ ontwikkeld in nauwe samenwer-
king met gemeente de Bladel, het Georganiseerd Burger Overleg Hapert
(GBOH), Zuidzorg, stichting de Kloostertuin en Van Asten Doomen architecten.

De 23 nieuwbouw servicewoningen worden in drie verschillende blokken
gebouwd. Eén blok bestaat uit zes woningen op de begane grond met daarbo-
ven nog eens zes woningen. Deze woningen zijn gelijkvloers. De woningen op
de tweede woonlaag zijn met een lift te bereiken. De overige 11 woningen zijn
in twee kleine blokken gesitueerd. Deze woningen bestaan uit twee bouwla-
gen. 

Toewijzing en verhuur
De servicewoningen in de Alexanderhof in Hapert zijn inmiddels met voorrang
aangeboden aan personen met een zorg- en welzijnsvraag. Of iemand voor
een servicewoning in aanmerking komt is beoordeeld middels een systematiek
die ontwikkeld is in overleg met gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en
belangenorganisaties van senioren, chronisch zieken en gehandicapten. Op
dit moment zijn dus alle woningen toegewezen. Mocht er een woning terug
komen dan zal de eerste kandidaat op de reservelijst worden benaderd. Wilt u
op de reservelijst worden geplaatst? Maak dit dan kenbaar middels het
inschrijfformulier voor servicewoningen dat te downloaden is op de website
www.wsz.nl.

Community investment
Ballast Nedam heeft het project in de Alexanderhof overgenomen van
Bouwbedrijf van Bree. Ballast Nedam wil samen werken aan een betere leef-
omgeving. Daarom doet het bedrijf haar werk midden in de samenleving en is
ze bewust van de impact van haar bedrijfsvoering op de omgeving. Met com-
munity investment werkt Ballast Nedam aan een positieve impact. Ballast
Nedam maakt daarbij een drieslag door te investeren in onderwijs, werkgele-
genheid en ondernemerschap. In het kader van community investment heeft
Ballast Nedam van de Alexanderhof een leerlingenbouwplaats gemaakt zodat
leerlingen ervaring in de praktijk kunnen opdoen. 
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Topmerken - Topprijzen
Sniederslaan 20a - Bladel

Tel.: 0497-385633 -
www.topshopbladel.nl

ZONDAGOPEN

PSV - AJAX fan-artikelen

Kledinglijn:

Diverse verenigingen in de regio
o.a. sweaters, trainingspakken, regenjassen.

Alles inclusief LOGO!!!

De nieuwe collectie ski-kleding is binnen

SCHAATSEN & slijpen van uw SCHAATSEN
GRAF • BAUER • NIKE

Sinte
rklaastip

TOP SHOP
Kom ”Sint” shoppen bij

Spelers handschoenen
nu met GRATIS naam!

Markt 35 • Bladel • 0497-384040 • www.brasserieklavertje4.nl

Kerstavond (24 dec.) ontvangst tussen 18.30/19.00 uur.
Het diner vangt aan rond 19.00 uur.

1e Kerstdag (25 dec.) 1e Zitting: ontvangst rond 13.30 uur,
waarna om 14.00 uur wordt begonnen met het diner 

(tot ong. 17.00 uur)
2e Zitting: ontvangst rond 18.30 uur, 

waarna om 19.00 uur wordt begonnen met het diner.
Op kerstavond en 1e Kerstdag kan zowel het kerstmenu als

à la carte worden gegeten.

Beide dagen alleen op reservering
(0497-384040)!

2e Kerstdag zijn wij gesloten.

Toon Schellekens Lid
van Verdienste

Tijdens de onlangs gehouden najaarsvergadering van
het gilde werd Toon Schellekens als eerste benoemd tot
Lid van Verdienste van het Sint-Jorisgilde van Bladel. 
Hoofdman Hans van Raak, die de zilveren onderschei-
ding bij hem opspeldde, roemde zijn grote inzet eertijds
als koning, nu als dekenschrijver, beheerder van het
onderkomen en als coördinator van de bouw van het
nieuwe gildehuis. 
Toon, die zich altijd bescheiden opstelt, is met die
nieuwbouw dag-en-nacht bezig. Hij ziet deze onder-
scheiding als een eer en erkenning voor de hele kern-
groep, zowel binnen als buiten het gilde, die met deze
nieuwbouw bezig is. Hij werd al eerder Koninklijk onder-
scheiden voor onder andere zijn inspanningen voor
voetbalvereniging Bladella.

Mantelzorgcafé
Het Mantelzorgcafé organiseert op maandag
26 november 2012 weer een bijeenkomst. 
Het thema is Veranderingen in indicaties AWBZ. 
Kan mijn vader, moeder, partner nog wel naar het
verzorgingshuis als de zorg mij te zwaar wordt? Hoe
zit het met de indicatie criteria? Wat gaat er volgend
jaar veranderen?
U wordt bijgepraat over de laatste ontwikkelingen.

Het tweede gedeelte van de avond wordt het
Handboek voor klein geluk gepresenteerd door een
van de schrijfsters, Maria Grijpma. Het boek is een
bestseller en geeft inspiratie om een simpel maar
doeltreffende manier klein geluk in ieders leven te
brengen. Bij uitstek geschikt voor mantelzorgers.
Een praktisch boekje om stap voor stap goed voor
jezelf te zorgen. 

het Mantelzorgcafé wordt op maandagavond 26
november gehouden in gemeenschapshuis den
Tref, Alexanderhof 7 in hapert. 

Het Mantelzorgcafé is een tref- en informatiepunt
voor mantelzorgers en geïnteresseerden uit de
gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel – De
Mierden. Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor
een familielid of bekende met een chronische ziekte
of beperking.
Tijdens de bijeenkomsten die het Mantelzorgcafé
organiseert staat iedere keer een thema centraal
waarover uitleg wordt gegeven. Er is gelegenheid
vragen te stellen en ervaringen te delen.

Mantelzorgers en geïnteresseerden zijn van harte
welkom.
De bijeenkomst begint om 19.30 uur. De zaal is om
19.00 uur open. Om 21.30 eindigt de bijeenkomst.
De toegang is gratis en u hoeft zich niet aan te mel-
den. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Steunpunt Mantelzorg De Kempen via tel. 0497 –
514746 van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00
en 12.00 uur.

Sinterklaaskoopzondag
in Bladel
Op ZONDAGMIDDAG 25 november 2012 zal
Sinterklaas met een groot aantal van zijn pietjes aan-
wezig zijn tijdens Koopzondag. Sinterklaas is dan te
vinden in een versierde tent voor het Gindrahuis in de
Sniederslaan, waar de kinderen uit Bladel met
Sinterklaas op de foto kunnen en kunnen genieten
van de muziek van DJ Nick. (Is het deze middag héél
slecht weer? Kijk dan op www.koopcentrumbladel.nl
Hier zal te lezen zijn of Sinterklaas op een alternatie-
ve locatie te vinden is)

De foto’s kunnen in de loop van de week 48 gratis
opgehaald worden bij de AH in de Sniederspassage
in Bladel. 
Ook zal DéDé Danceballet om 14.00 en om 16.00
uur een optreden verzorgen.
Aansluitend (zo rond de klok van 16.30 uur) volgt de
prijsuitreiking van de letterspeurtocht. 

Kortom, weer een spannende dag voor de allerklein-
sten.
P.S. Deelnameformulieren voor de letterspeurtocht
worden uitgedeeld via scholen, kinderdagverblijven
en de peuterspeelzaal in Bladel en zijn verkrijgbaar
bij Intertoys.

Informatie over alle sinterklaas activiteiten is ook te
vinden op:  www.koopcentrumbladel.nl 

per persoon € 37,50
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ZONDAG 
OPEN
BLADEL 25 november

van 13 -17 uur

DIESSEN 25 november
van 12 -17 uur

BLADEL MARKT 28 | T 0497 382433  DIESSEN WILLIBRORDUSSTRAAT 1 | T 013 5042823

d e l a a t s l a a p e x p e r t . n l

ELK JAAR EEN GROOT SUCCES!WIN UW AANKOOPBEDRAG VOOR 100%  TERUG* * KIJK VOOR DE VOORWAARDEN OP WWW.DELAAT
SLAA

PEX
PER

T.N

L

ELK JAAR EENGROOT SUCCES!WIN UWAANKOOPBEDRAG VOOR 100% TERUG**
KIJK VOOR DE VOORWAW ARDEN OP WWW.DELAAT

SLAA

EINDE
JAARS
ACTIE

EINDE
JAARS

BLADEL EN DIESSEN

A.S. ZONDAG OPEN

SVEN 
160 x 200 CM

VAN 2599 VOOR 

1999 
ELEKTRISCH 

VERST.

ZONDAG
OPEN

SVEN DE LUXE
160 x 200 CM

NU VOOR

2935 
ELEKTRISCH 

VERST.

Kom nu uw aankopen doen bij Dé Laat 
Slaapexpert, dé slaapexpert in de regio 
en draai voor extra korting, een bonus 
of een mooi cadeau t/m 29 december !

SVEN EXTRA
160 x 200 CM

NU VOOR

2395 
ELEKTRISCH 

VERST.



Gemeente Bladel

Bladel

Casteren

Hapert

Hoogeloon

Netersel
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Aantal inbraken in bijgebouwen neemt snel toe
Het afgelopen jaar is door de buurtpreventiewijken flink ingezet op het voorkomen
van woninginbraken. De coördinatoren en contactpersonen hebben, gezamenlijk met
de politie en de gemeente, preventieve acties gehouden om mensen alert te maken
en van informatie te voorzien. 

Op dit moment wordt er veelvuldig ingebroken in schuren, bergingen en garages,
waar voornamelijk drank, elektrische fietsen, gereedschap en motoren ontvreemd
worden. Vaak blijkt dat de deuren van de bijgebouwen niet goed afgesloten zijn. 
Ook ontbreekt bij de bijgebouwen vaak verlichting, zijn de spullen van buitenaf goed
zichtbaar en is het hang- en sluitwerk niet in orde. 

Wij willen u wijzen op het gebruik van de sloten op de deuren van uw huis en bijge-
bouwen. Kijkt u daarnaast nog eens kritisch of deze afdoende zijn. En denk ook aan
het gebruik van uw sloten als u maar “even” weg moet en gebruik uw inbraakalarm
(als u dit heeft). Verder is het belangrijk dat uw bijgebouwen afgesloten zijn als het
donker wordt en dat uw waardevolle spullen van buitenaf niet zichtbaar zijn. 
Kort gezegd: geef inbrekers geen kans.

Buurtpreventie geeft u graag voorlichting over veilig wonen, het politiekeurmerk veilig
wonen, veilig hang- en sluitwerk etc. Maak uw wensen kenbaar bij uw contact -
persoon of coördinator en wij gaan er mee aan de slag. Samen met u willen wij onze
woonomgeving veilig maken en veilig houden!

klimaatstraatfeest
het is zover! U kunt weer inschrijven
voor de grootste en leukste energiebe-
sparingwedstrijd van Nederland: het
hIeR klimaatstraatfeest. daarmee
bespaart u energie en geld én u maakt
kans op mooie prijzen. 

Wist U dat de energiekosten voor een huishou-
den de afgelopen tien jaar verdubbeld zijn. De
gemeente Bladel vindt het belangrijk om hier bij stil te
staan en haar inwoners te helpen met het vinden van
energiebespaarmogelijkheden. Als we allemaal meewerken aan betere isolatie, duur-
zamere energiebronnen en ons bewust worden van ons energieverbruik, kunnen we
samen veel besparen. Dat is goed voor het klimaat én de portemonnee. Daarnaast
kan het ook nog gezellig zijn. 

De gemeente Bladel heeft zich ook dit jaar weer aangemeld bij het HIER
Klimaatstraatfeest. De grootste en leukste energiebesparingswedstrijd van
Nederland. Ook uw straat kan meedoen. U en uw buren besparen daar niet alleen,
via slimme energiebesparingideeën, geld mee. U helpt ook bij de oplossing van het
klimaatprobleem. Als uw straat meedoet, maakt u kans op mooie prijzen. Misschien
wint uw buurt zelfs het Superstraatfeest met een optreden van een bekende artiest of
de Groene Straatbingo met mooie prijzen. 
De gemeente, als partner van het HIER Klimaatstraatfeest, helpt u graag zodat u nog
meer punten kunt verdienen. 

Meedoen is heel simpel:

• Meld u aan op www.klimaatstraatfeest.nl.
• Betrek zoveel mogelijk buren bij de actie
• Verdien klimaatpunten door samen energie te besparen

Start competitie
Op 21 november is de competitie gestart, u kunt zich nog inschrijven tot 16 januari
2013. Hierna gaan de beste 150 klimaatstraten door in de competitie. Op 1 maart
wordt gekeken welke 50 straten het beste scoren en doorgaan. De competitie loopt
tot 31 maart 2013. Begin april wordt bekend gemaakt welke 10 straten in de prijzen
vallen en welke straat de winnaar is van het Superstraatfeest. 

Als gemeente helpen wij u graag op weg, bij deelname krijgt u alvast 1.000 extra kli-
maatpunten. 

Meer informatie
Voor meer informatie hierover kunt u kijken op de website www.klimaatstraatfeest.nl
of contact opnemen met de heer B. Smits van de afdeling Openbare Werken
(tel. 0497-361676, e-mail b.smits@bladel.nl ).

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

  extra bouwmogelijkheid op perceel
Casterseweg 10 te hoogeloon
Het college besluit om de extra bouw-
mogelijkheid  op Casterseweg 10 (split-
sing bestaande woning in 2 panden) in
stand te houden.

Subsidieverzoek stichting ‘Actie Stille
Armoede’
De subsidieaanvraag wordt afgewezen.

Toezicht en handhaving kinder -
opvang en peuterspeelzaalwerk
Het college stelt de notitie “toezicht en
handhaving kinderopvang en peuter-
speelzaalwerk gemeente Bladel 2012”
met bijlagen vast. De notitie “toezicht en
handhaving Wet kinderopvang en kwali-
teitseisen peuterspeelzaalwerk 2011” en
het “afwegingsmodel handhaving kinder-
opvang VNG 2010” worden ingetrokken.

kempen samenwerking
Vergunningen, Toezicht en
handhaving  (VTh)
Het college spreekt de intentie uit om tot
verdergaande samenwerking te komen
binnen de Kempengemeenten inzake
vergunningen, toezicht en handhavings-
taken, met uitzon dering van beleid. 

definitieve rapportage gBA-audit
Wordt voor kennisgeving aangenomen.

Openbare hoorzittingen
commissie bezwaar-
schriften
Op maandag 3 december 2012 houdt de
bezwaarschriftencommissie de volgende
openbare hoorzittingen in verband met
ingekomen bezwaarschriften.

Aanvang 16.15 uur
Bezwaarschrift tegen het besluit van het
college van burgemeester en wethouders
van 20 augustus 2012 waarbij een 
bouwstop wordt opgelegd voor het perceel
Park de Tipmast 33 te Bladel.

Aanvang 17.00 uur
Bezwaarschrift tegen het besluit van het
college van burgemeester en wethouders
van 2 oktober 2012 waarbij een omge-
vingsvergunning wordt verleend voor het
plaatsen van een kunstwerk op het
Valensplein te Hoogeloon.

�������������
�����
�������
�

��
���	


�������������
�����
�������
�

��
���	




de Lantaarn nr. 45 - pagina 16 de Lantaarn nr. 44 - pagina 15

Bladel

Casteren

Hapert

Hoogeloon

Netersel

informatie voor de inwoners van de Gemeente Bladel

Instellingsbesluit 
warenmarkt Bladel 2013
Op 21 augustus 2012 heeft het college
van burgemeester en wethouders van de
gemeente Bladel in ontwerp vastgesteld
het “Instellingsbesluit warenmarkt kern
Bladel 2013”. Dit besluit is ter vervanging
van de Marktverordening Bladel 2008. De
gemeenteraad heeft op 1 november 2012
besloten deze verordening met ingang van
1 januari 2013 in te trekken. 

Het besluit “Instellingsbesluit warenmarkt
kern Bladel 2013” ligt vanaf 24 november
ter inzage in het gemeentehuis. U kunt tot
uiterlijk 21 december 2012 reageren op
het voorgenomen besluit. De ontvangen
reacties worden meegenomen in de uitein-
delijke besluitvorming. Uw schriftelijke
reactie kunt u sturen naar Gemeente
Bladel ter attentie van Coördinator IPB
(Postbus 11, 5530 AA Bladel).
Indien u mondeling wilt reageren op het
voorgenomen besluit kunt u een afspraak
maken met de coördinator IPB (telefoon
0497-361 636).

Toezicht en handhaving
kinderopvang 2012
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Bladel maken bekend dat zij op
13 november 2012  het beleid met betrek-
king tot toezicht en handhaving kinderop-
vang en peuterspeelzaalwerk (opnieuw)
hebben vastgesteld. In het beleid is vast-
gelegd hoe de gemeente Bladel vanaf
2012 vorm geeft aan haar wettelijke taak
op het terrein van toezicht en handhaving
kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Het
eerder vastgesteld beleid op dit terrein
moest aangepast worden, omdat de wette-
lijke grondslag voor handhavingtrajecten is
veranderd. Het nieuwe beleid treedt in
werking op 24 november 2012. Per die
datum vervalt het bestaande beleid, vast-
gesteld op 24 mei 2011.
Het beleid, weergegeven in de notitie “toe-
zicht en handhaving kinderopvang en peu-
terspeelzaalwerk gemeente Bladel 2012”,
ligt vanaf 24 november gedurende 3
maanden ter inzage in de centrale hal van
het gemeentehuis. De tekst van de notitie
is ook digitaal beschikbaar via de gemeen-
telijke website www.bladel.nl. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met de
heer E. Janssen van de afdeling Welzijn
(telefoon 0497 361613).

diverse vergunningen
Burgemeester en wethouders van Bladel
maken bekend dat:

Bladel
• Op 13 november 2012 aan de heer
Zheng Pu Chen een aanwezigheidsver-
gunning is verzonden voor een kansspel-
automaat in Japans-Chinees Restaurant
Nagoya, Markt 3, voor de periode van 
1 januari 2013 tot 1 januari 2014.

• Op 15 november 2012 aan Pro Safe een
vergunning is verzonden voor het inne-
men van een standplaats op de Markt,
tussen de waterpartij en het VVV-kan-
toor, voor het graveren van kentekens en
het repareren van autoruiten in 2013. 
De vergunning is geldig op 31 januari, 
28 maart, 30 mei, 25 juli, 12 september
en 21 november 2013 van 09.00 tot
17.00 uur. 

• Op 13 november 2012 aan de heer 
T.L. Soeng een aanwezigheidsvergun-
ning is verzonden voor een kansspel -
automaat in Wan Sing, Sniederslaan 70,
voor de periode van 1 januari 2013 tot 
1 januari 2014.

hapert
• Op 19 november 2012 aan Beheer -
stichting Kerststal Hapert een vergunning
is verzonden om van 8 december 2012
tot 12 januari 2013 een kerststal en
glühweinkraam aan het Alexanderhof op
te stellen. Tevens is toestemming ver-
leend om op 16, 23, 25, 26, 30 december
2012 en 1 januari 2013 van 11.00 tot
22.00 uur activiteiten rondom de kerststal
te organiseren en mag er op 23 decem-
ber 2012 van 17.00 tot 19.00 uur muziek
klinken. 

• Op 5 november 2012 aan P.W.J. Schel -
lekens een vergunning is verzonden voor
het verstrekken van zwakalcoholische
drank in de Gluhweinkraam bij de kerst-
stal op 16, 23, 25, 26, 30 december 2012
en 1 januari 2013 van 11.00 tot 
22.00 uur.

• Op 16 november 2012 aan Carnavals -
vereniging De Pintewippers een vergun-
ning is verzonden voor de organisatie
van een carnavalsoptocht in Hapert op
10 februari 2013 van 14.00 tot 17.00 uur. 

Casteren
• Op 15 november 2012 is Carnavals -
vereniging De Lollebollen, op grond van
de Afvalstoffenverordening gemeente
Bladel 2010, onder voorwaarden aange-
wezen als inzamelaar van kerstbomen
op zaterdag 5 januari 2013. Het besluit is
op 15 november 2012 verzonden. 

• Op 19 november 2012 is aan Carnavals -
vereniging De Bollemeppers een vergun-
ning verzonden voor het bakken en ver-
kopen van oliebollen op 31 december
2012 van 11.00 tot 16.00 uur op het plein
bij Café den Bels, Zandstraat 1.

Deze besluiten liggen vanaf 26 november
2012 ter inzage bij de Centrale Balie in het
gemeentehuis te Bladel. Op maandag van
09.00 tot 19.00 uur, op dinsdag tot en met
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en ‘s mid-
dags na afspraak.

Bezwaar 
Als u door het bovenstaande besluit recht-
streeks in uw belang wordt getroffen, kunt
u een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen 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, telefoon-
nummer 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 voorzie-
ningenrechter vragen een voorlopige voor-
ziening te treffen. Zo’n verzoek kunt u
alleen indienen als u ook bezwaar hebt
gemaakt. 
De rechter bepaalt dan of er een voorlopi-
ge regeling moet worden getroffen, omdat
onmiddellijke uitvoering van het besluit
voor u onherstelbare gevolgen kan heb-
ben. U moet het verzoek sturen naar: de
voorzieningenrechter van de Rechtbank
‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht,
Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogen -
bosch. U moet een kopie van het
bezwaarschrift meesturen. Voor deze pro-
cedure 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. 

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

Nr. werk Plaats             Periode    Uitvoering

1. Wegconstructie Leemskuilen Bladel t/m week 51 Donders

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

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

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

Bekendmakingen

www.burgernet.nl

www.burgernet.nl

www.burgernet.nl
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Omgevingsvergunningen

Aanvragen

De volgende aanvragen voor een omge-
vingsvergunning zijn binnengekomen:

Nummer Omschrijving en locatie
Bladel
BLA-2012-0622 het kappen van 1 acacia,

Stokekker 41 
(ontv.18-1-2012)

Casteren
BLA-2012-0625 brandveilig gebruik brede

school, Kerkstraat 37
(ontv.16-11-2012)

hapert
BLA-2012-0621 het oprichten van een 

tijdelijke toiletaccommo-
datie voor het Kempisch
Logistiek Centrum,
Diamantweg  ongenum -
merd (ontv.15-11-2012)

BLA-2012-0623 het uitbreiden van een
bedrijfsruimte, Dalem
24A (ontv.16-11-2012)

Netersel
BLA-2012-0624 het vergroten van een

woonhuis, De Blikken 1
(ontv.15-11-2012)

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

Vergunningen

De volgende omgevingsvergunningen zijn
verleend:

Nummer Omschrijving en locatie
hapert
BLA-2012-0561 het oprichten van een

seniorenwoning,
Holsteinerpad 2 
(verz.14-11-2012)

BLA-2012-0539 het vervangen van een
dak en het plaatsen van
een dakopbouw,
Molenstraat 6
(verz.15-11-2012)

hoogeloon
BLA-2012-0602 het rooien van 200 m2

bosplantsoen,
Groenstraat ongenum-
merd (verz.15-11-2012)
er is een herplantplicht
opgelegde van 8 lindebo-
men en 100 m2 bos-
plantsoen aan de Groen -
straat onge nummerd te
Hoogeloon, te realiseren
vóór 1 mei 2014

De volgende omgevingsvergunning (activi-
teit bouwen) is ingetrokken: 

Nummer Omschrijving en locatie
Bladel
B95.165 Vergunning verleend 

19 december 1995 voor
het oprichten van een
agrarische bedrijfsruimte
met voorzieningen ten
behoeve van een mini-
camping, Den Houw 8

De vergunning is ambtshalve ingetrokken
op basis van artikel 2.33, lid 2, sub a van
de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht. Het besluit is verzonden op 12
november 2012. 

De besluiten en bijbehorende stukken lig-
gen van 26 november tot 7 januari 2013
ter inzage bij de Centrale Balie in het
gemeentehuis in Bladel. Indien u op
maandagavond de besluiten wilt inzien,
moet u hiervoor een afspraak maken (tel.
0497-361636).

Bezwaar 
Als u door het bovenstaande besluit recht-
streeks in uw belang wordt getroffen, kunt
u een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen 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 ver-
melden én het bezwaarschrift onderteke-
nen. 

Indiening van een bezwaarschrift houdt
niet in dat de werking van het besluit wordt
uitgesteld. Daarom kunt u aan de voorzie-
ningenrechter vragen een voorlopige voor-
ziening te treffen. Zo’n verzoek kunt u
alleen indienen als u ook bezwaar hebt
gemaakt. 
De rechter bepaalt dan of er een voorlopi-
ge regeling moet worden getroffen, omdat
onmiddellijke uitvoering van het besluit
voor u onherstelbare gevolgen kan heb-
ben. U moet het verzoek sturen naar: de
voorzieningenrechter van de Rechtbank
‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht,
Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogen -
bosch. U moet een kopie van het
bezwaarschrift meesturen. 

U kunt het verzoekschrift om een 
voorlopige voorziening ook digitaal 
indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Op de
genoemde site vindt u meer informatie.
Voor deze procedure bij de rechtbank bent
u griffierecht verschuldigd. 

Sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Bladel hebben ingestemd met
de volgende sloopmeldingen:

Nummer Omschrijving en locatie
Casteren
BLA-2012-0613 het vervangen van het

asbesthoudend dakbe-
schot van een woonhuis,
Heistraat 6 
(verz:19-11-2012)

wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken
bekend dat de volgende melding op grond
van het Besluit algemene regels inrichtin-
gen milieubeheer (Activiteitenbesluit) is
binnengekomen van Groenen Grond- en
Sloopwerken Veldhoven BV, in verband
met het tijdelijk oprichten van een opslag-
terrein voor zand en grond op
Koebosakkers ongenummerd te
Hoogeloon. 

De melding en bijbehorende stukken lig-
gen van 26 november tot 28 december
2012 (vier weken), ter inzage bij de
Centrale Balie in het gemeentehuis. 
U kunt daar terecht op maandag van 9.00
tot 17.00, dinsdag tot en met vrijdag van
9.00 tot 12.00 uur. Als u niet in de gele-
genheid bent om tijdens die uren naar het
gemeentehuis te komen, kunt u een
afspraak maken voor een ander tijdstip
(telefoon 0497-361636).

Bladel, 24 november 2012

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

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

Gemeente Bladel  

Bladel 

Casteren 

Hapert 

Hoogeloon 

Netersel 

Bouwen, slopen, kappen,
inrit aanleggen?

Mogelijk heeft u een
omgevingsvergunning nodig.

Voor meer info of een afspraak
met het omgevingsloket ga naar

www.bladel.nl
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Markt 2-A • 5531 BA  Bladel
Tel. 0497-847444 • www.brasseriesnieders.nl

Bekijk ons kerstmenu
op www.brasseriesnieders.nl

Rijmelarijtjes

Reserveer tijdig uwReserveer tijdig uw

KerstdinerKerstdiner
1ste en 2de Kerstdag

8-gangen keuzemenu

voor € 37,50
van 13.00 tot 17.00 uur

of van 18.00 tot 22.00 uur

Ook aan de vegetariër is gedacht

Herfst Concert 
zondag 25 november a.s.

kempisch Senioren Orkest met medewerking van
zangvereniging Con Amore et Anima

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 diri-
gent.
Voor de pauze zullen koor en orkest nog samen optre-
den met de liederen “Don’t cry for me Argentina” en “
What a wonderfull world”.

Tijdens dit concert zal ook de gemengde zangvereni-
ging Con Amore et Anima uit Eersel diverse malen
optreden. Gezien haar reputatie staat het koor garant
staat voor een mooie presentatie uit haar uitgebreid
repertoire. De dirigeerstok van het Eersels koor is in
vertrouwde handen van de Hr. Ton Bosch, terwijl het
koor aan de vleugel begeleid zal worden door Marjan
Hermens. Het concert wordt afgesloten met een geza-
menlijk optreden waarbij “ Jesus Christ Superstar “ en “
Exodus “  ten gehore zal worden gebracht.
Het concert is gratis toegankelijk ( inclusief een kopje
koffie/thee ) en vindt plaats in den Tref in hapert.

Fanfare Wilhelmina op
concours in Veldhoven
Op zondag 25 november zal het blaasorkest van
Fanfare Wilhelmina uit Hoogeloon deelnemen aan
de concertwedstrijden die in de Schalm te
Veldhoven worden georganiseerd. Het optreden
staat gepland om 14:30 u.

Deelname aan een concertwedstrijd is voor veel
muziekverenigingen één van de muzikale hoogtepun-
ten. Gemiddeld genomen gaat Wilhelmina één keer in
de vier jaar “op concours”. Dit vergt een grote inspan-
ning van de muzikanten. Al geruime tijd is het blaasor-
kest zich aan het voorbereiden op de concertwedstrij-
den waarbij het uitkomt in de tweede divisie (de vroege-
re ere-afdeling). Deze voorbereiding bestond naast de
extra repetitieavonden onder andere uit een repetitie-
weekend, het Kempenfestival in Knegsel en een uitwis-
selingsconcert in Hoogeloon.

Onder leiding van dirigent Jan van Hove zal de fanfare
beginnen met het inspeelwerk “Centennial” van Piet
Swerts. Vervolgens kunt u genieten van het werk
‘Flashback’ dat Jan de Haan in opdracht van het
Nationaal Jeugd Fanfare Orkest schreef. Deze compo-
nist had herinneringen aan zijn jeugd bij dat orkest, een
oud Engels kerklied dat in die tijd vaak uitgevoerd werd,
diende dan ook als inspiratie voor dit concertwerk. Het
stuk ‘Noah’s Ark’ is gebaseerd op het Bijbelse epos,
waarin Noah een ark bouwt om de zondvloed te door-
staan. In vier passages hoort u onder andere de dieren-
parade, maar natuurlijk ook de hevige storm. Na het
optreden wordt omstreeks 20:00 u de beoordeling van
de jury bekend gemaakt.

Fanfare Wilhelmina hoopt zich op zondag 25 november
van zijn beste kant te laten horen. Natuurlijk is alle steun
van het publiek daarbij van harte welkom. Iedereen is
dan ook van harte uitgenodigd om het blaasorkest tij-
dens het concours in de Schalm te Veldhoven (Meiveld
3) aan te komen moedigen. Het optreden staat gepland
om 14.30 uur. 

Gouden speld van KWF
voor Betsy van Gemert
Op 20 november
ontving Betsy van
Gemert uit Bladel
een gouden speld
van KWF Kanker -
bestrijding. Deze
werd haar opge-
speld door regio-
coördinator Dave
Snellen, als waarde-
ring voor haar inzet
gedurende ruim
veertig jaar. Sinds
1971 is Betsy actief
als collectant, wijk-
coördinator collecte en later ook als voorzitter/penning-
meester van de afdeling Bladel en Netersel van KWF. 
Vorig jaar is Betsy gestopt met haar bestuurstaken,
maar ze blijft voor KWF collecteren. Zij zegt daarover:
“Het is zo hard nodig dat we blijven collecteren om
onderzoek mogelijk te maken en patiënten te kunnen
ondersteunen. Iedereen wordt vroeg of laat met kanker
geconfronteerd. KWF Kankerbestrijding doet al het
mogelijke om kanker terug te dringen en onder controle
te krijgen. Daar wil ik graag een steentje aan blijven bij-
dragen.”

Concours Kunst Adelt 
Op zaterdag 24 en zondag 25 november a.s. vindt een
muziekconcours plaats in Veldhoven in de Schalm. Het
harmonieorkest van Kunst Adelt uit Hapert neemt daar
aan deel.

De voorbereiding op het concours is al een jaar bezig.
Doel is dat het harmonieorkest zich zo goed mogelijk
handhaaft in de eerste divisie (voorheen vaandelafde-
ling) van de KNFM. Op het concours speelt Kunst Adelt
de werken “Sidus” en “Belkis; Queen of Sheba”. Dit is
originele, filmachtige muziek (Sidus) en muziek
geschreven voor ballet (Belkis). “Sidus” bevat verschil-
lende elementen zoals spanning en tempo. “Belkis,
Queen of Sheba” neemt de luisteraar mee naar het oos-
ten van Afrika. Het stuk bestaat uit vier gedeelten die
bestaan uit mysterieuze klanken en enkele solo’s van
onder andere de es-klarinet. Beide stukken zijn mooi
gearrangeerd voor een harmonieorkest en zullen ten
gehore worden gebracht onder leiding van dirigent Erik
Somers.
Kunst Adelt speelt op zondag 25 november om 17.00
uur. Gasten en belangstellenden kunnen een toegangs-
kaart kopen bij de publieksingang. 
De toegangsprijs is € 7,-. Wij hopen dat veel mensen
ons orkest komen ondersteunen.
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Kaarten en cadeaus van   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.  

 

Gindrapassage 6 • 5531 LP  Bladel

MOBIEL: 06 - 41 97 89 78

de Verwennerij, tel. 380140

Restaurant Nagoya, tel. 388456

Brasserie Snieders, tel. 847444

‘t Klavertje Vier, tel. 384040

de Verwennerij, tel. 380140

Restaurant Nagoya, tel. 388456

Brasserie Snieders, tel. 847444

‘t Klavertje Vier, tel. 384040

Reserveer tijdig 
uw kerstdiner!
Reserveer tijdig 
uw kerstdiner!

ssppoorrtt
Pittige wedstrijd voor
Bladel Dames 1
Triade VCT Dames 3 – vc Bladel Dames 1: 3-1
(25-21, 25-23, 23-25, 25-20)

Vandaag was het een zeer belangrijke pot: Triade VCT
stond op het programma. De nummer vijf uit de poule,
dat beloofde een spannende wedstrijd te worden.
Met veel goede moed ging Bladel naar de enorme
sporthal in Tilburg. Dames 1 van VC Bladel had nog een
hele wedstrijd in de benen van woensdag, die fantas-
tisch was afgesloten met een 3-1 overwinning op VVC
Best, de nummer twee.
De eerste set liep in het begin zeker soepel. De enorme
zaal was in het begin wennen geblazen, maar daarna
ging het zeker goed aan de kant van VC Bladel. De
pass van Bladel was redelijk onder controle en er werd
goed gescoord aan beide kanten. Helaas zakte dit op
het laatste iets meer weg, waardoor Trendy Look VC
Bladel de eerste set verloor: 25- 21.
Ondanks dat de dames van VC Bladel de eerste set
hadden verloren, ging men met goede moed door naar
de tweede set. Desondanks waren er toch teveel fou-
ten, waardoor de Tilburgers weer de set wonnen met
25-23.
De teleurstelling van de twee sets was in het begin van
de derde set misschien nog wel te zien, maar dit veran-
derde zeker na verloop van de tijd. Na veel frustraties
ontstond er toch een vibe Bladel won met 23-25. 
Deze set voelde goed! Misschien nog een vijf setter in
het vizier? Helaas verliep dit toch anders, omdat de ser-
vice in de vierde set niet al te best was. De pass kon wat
meer centraler, en door teveel persoonlijke fouten werd
de set met 25-20 verloren.
De volgende wedstrijd is Trendy Look VC Bladel- ODI
Dames 2. De wedstrijd begint om 18.00 uur.

Bladel krast weer!
MEER KANS - MEER PRIJZEN IN DE VERNIEUWDE
EINDEJAARSACTIE OVB BLADEL 2012!!

Bij onze vernieuwde en verbeterde Eindejaarsactie
2012,  ontvangt u voor het tweede jaar bij uw einde -
jaars inkopen bij de aan deze actie deelnemende onder-
nemers, krasloten. Er is dit jaar een totaal prijzen pakket
van 16.500 prijzen t.w.v.  maar liefst ruim € 50.000,00!!
Dus DIT JAAR een grotere kans om leuke prijzen en/of
tegoedbonnen te ontvangen. Voor elke besteedde
€ 15,00, bij een van de aan deze actie deelnemende
ondernemers, ontvangt u één kraskaart, met een maxi-
mum van 4 kraskaarten per klant per besteding!
De actie loopt van koopzondag 25 november tot en met
zondag 23 december 2012.

KRAS EN WIN
De krasloten waarop een directe prijs is gewonnen van
€ 5.00 of € 10.00, kunnen bij de aan deze actie deelne-
mende ondernemers weer besteed worden (tot 31-1-
13). Alle krasloten waarop GEEN directe prijs is geval-
len, kunnen tot 28 december 2012, volledig ingevuld, in
de speciale bakken bij de Sniederspassage en Jumbo
worden ingeleverd. Deze kraskaarten dingen mee naar
de 6 hoofdprijzen: een 1e prijs van € 450,00 en een 2e
t/m 6e prijs van € 100,00 elk. 
Begin januari 2013 vindt de trekking van de hoofdprijs-
winnaars plaats en direct daarna zal de feestelijke prijs-
uitreiking plaatsvinden. De prijswinnaars worden per-
soonlijk benaderd.

KRAST U MEE?
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Huis & aanbod
Tel. 0497-381775

Deze tussenwoning heb ik in der tijd gekocht voor mijn moeder.[1988].  Zij heeft
daar als weduwe nog 24 jaar heel prettig mogen wonen.

Nadat zij onlangs is overleden heb ik besloten de woning te verkopen. In de perio-
de dat mijn moeder daar woonde heb ik nog een serre gebouwd waar zij graag ver-
toefde. Alhoewel de woning altijd goed is bijgehouden, vertoont de woning nog wat
ouderwetse zaken. 

De slaapkamer plafonds en de wanden worden op dit moment fors aangepakt.
Nieuwe stucplafonds komen hiervoor in de plaats, tevens worden de wanden  strak
en glad gestuct.  Zo ben ik bezig om het huis weer een fraai en een moderne “look“
te geven. Mocht u daar zelf ook nog ideeën over hebben, dan kunnen wij dit tijdens
een bezichtiging altijd bespreken. Een zekere mate van handigheid van uzelf is dan
wel wenselijk. 

Het huis met doorzon woonkamer, een hal met m.k.  en toilet. De keuken, die best
nog wat jaartjes mee kan, de tussen de schuur en woning  gebouwde serre geven
het geheel een gezellige sfeer. Behalve een luxe  gebouwde badkamer, is er ook
nog een ouderwetse smalle douche, met wastafel. Deze ruimte zou heel makkelijk
gebruikt kunnen worden om een aangrenzende slaapkamer te vergroten, of wat
voor mijn gevoel veel makkelijker is, een vaste trap naar de zolder te maken. Deze
zolder zou met een nieuw aan te brengen dakraam of dakkapel een fijne verblijfs-
ruimte kunnen worden. Dan zou je, behalve de 3 slaapkamers nog een fijne extra
ruimte kunnen maken. De c.v. en warmwater voorziening zijn  daar ook geplaatst.
Met een deels betegelde achtertuin met siertuin kun je heerlijk van de zon genie-
ten. De voortuin is praktisch onderhoud  vrij gemaakt.

Dit alles in een fijne buurt, met grote betrokkenheid van de omwonende, en een
regelmatige B.Q. horen er echt wel bij.

Kortom een fijn huis wat nog helemaal naar jouw smaak is te verbouwen, en reeds
deels ferm aangepakt. Je kunt een afspraak maken met Vosters Onroerendgoed
die graag een vrijblijvende bezichtiging wil plannen. 0497-381775

de praat prijs is € 195.000,= k.k. 

door de te verwachten regeringsmaatregel komen hier alleen de notariskos-
ten nog bij.

Mooie tussen woning Wilhelminastraat 3, Hapert

Ideaal voor jonge gezinnen of een handige starter

vooraanzicht

keuken

badkamer

omgeving
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Tel 0497 381 281

26 november t/m 1 december 2012

tring!

 

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

Markt 25 Bladel

Brood van de week 

Vloervolkoren     2.45 1.70
Vlaai van de week 

Zwarte pietenvlaai   14.50 10.15
Heerlijk avondje!

 

Gourmetpakket       4.15 2.90
Worstenbroodjes 6 st. 8.70 6.10
Met gehakt van de plaatselijke slager.

Turks brood, vakantiestokje en ciabatta lang

Roomboter-
amandelstaaf         4.20 2.95
Gevuld met 100% amandelspijs

Speculaasbrood       4 ons 2.00 1.40
Witbrood met speculaaskruiden, pepernoten en suiker

Aanbiedingen gelden van ma. 26 nov.  t/m za. 1 dec. 2012
Eigen parkeerplaatsen achter ons pand  

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

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

Voor ambachtelijk kwaliteitsvlees,
vleeswaren en maaltijden!

Blinde vinken 6 halen 4 betalen

Tamme konijnenbouten
500 gram  545

Zigeunerworstjes

4 voor  450

Bij aankoop van 500 gram

Hollandse hachee
uit eigen keuken
500 gram 

Hutspot GRATIS

ALLES VOOR UW 

BADKAMER
 

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

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

je maakt het 
met Fixet

HET MEEST DESKUNDIG IN DOE-HET-ZELF

Ik zOek BAAS

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

Doortje is gevonden in een doos met haar
drie kittens. Om de doos heen zat een net
waardoor ze geen kant op kon. Het asiel
weet verder niets van haar achtergrond.
Gebleken is dat Doortje erg bang is van

mensen en het absoluut niet fijn vindt om in
een huis te wonen. Doortje is daarmee

gekwalificeerd als een kat die gebaad is bij
een ‘buitenplek’. Daarom zoekt het asiel
voor haar een schuur om in te schuilen en

een bakje brokjes om haar honger te stillen.
Als tegenprestatie zal Doortje de schuur en
omgeving muisvrij houden. Heeft u ruimte

en wilt u Doortje een kans geven?

KERST SPECIAL

1e zitting: 14.00 - 16.30 uur

2e zitting: 17.00 - 19.30 uur

3e zitting: 20.00 - 22.30 uur

KINDEREN VAN 4 T/M 11 JAAR:  € 13,80 

RESERVERING GEWENST
reserveren@restaurantnagoya.nl

€ 29,80 p.p.
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