
Kerkstraat 12   Hapert   0497-381128
www.carmenlingerie.nl

Lingerie Carmen
ondermode nachtmode badmode voor haar en hem

Zondag 9 december 

Open Dag in Heemkamer 

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
Nieuw in de verkoop, instapklare vrijstaande 
woonboerderij. Zeer fraai gerestaureerd met 

behoud van authentieke details.
Deze ruime woning moet u gezien hebben!
Helleneind 26, Bladel € 539.000,- K.K.

BLADEL – Zondag 9 december vindt in de Heemkamer van Heemkundige Kring Pladella Villa de jaarlijkse
Open Dag plaats. Tevens is er die dag een tentoonstelling met als thema ʻvrijetijdsbesteding van vroeger.ʼ
Van het spinnenwiel tot prachtig borduurwerk uit vroeger tijden en diverse demonstraties zoals breien,
granny squares haken en quilten. De Open Dag is van 13.00 tot 17.00 uur. De entree is gratis en de koffie
staat klaar.

(door Erik Schippers)

Tapkast Miet van Bommel
Een kijkje door de Heemkamer in de voormalige siga-
renfabriek aan de Bleijenhoek in Bladel is sowieso
beslist de moeite waard. De ontvangstruimte is gemeu-
bileerd met de inventaris uit de oude raadszaal van de
gemeente Bladel en in de tentoonstellingsruimte staan
vitrines met maquettes en historische vondsten. Oude
ambachten, zoals sigarenmaker, boer en schoenmaker
worden gepresenteerd met authentieke materialen van
vroeger. Op de bovenverdieping treft u een permanente
tentoonstellingsruimte, waarbij u meteen een impressie
krijgt hoe er vroeger geleefd werd en met ambacht,
landbouw en industrie de kost verdiend werd. 

Legendarisch is de tapkast uit het beroemde dorpscafé
van Miet van Bommel, die in 1992 op 84-jarige leeftijd
werd vermoord. Achterin is een devotiekamer waarin
het Rijke Roomse Leven uitgestald staat. De bibliotheek
van Pladella Villa is inmiddels uitgegroeid tot een docu-
mentatiecentrum met foto’s en boeken die betrekking
hebben op de historie van onze regio. Scholieren en
studenten weten de Heemkamer steeds gemakkelijker
te vinden voor scripties en spreekbeurten over bijvoor-
beeld de Zwarte Kaat, Mie Moors of de gebroeders
Snieders. 

Openingstijden
De Open Dag is zondag 9 december tussen 13.00 en
17.00 uur in het pand van de Heemkunde aan de
Bleijenhoek 57 in Bladel. 
De expositie met als thema ‘vrijetijdsbesteding van
vroeger’ is nog te bezichtigen tot eind februari 2013 tij-
dens de openingsuren op woensdagmiddag van 14.00
tot 16.00 uur en woensdagavond van 19.00 tot 21.00
uur. 
Kijk ook op www.heemkundebladel.nl

Vorige week ontving Harrie Klessens (69) uit handen
van voorzitter Nico van Limpt het eerste exemplaar van
het 23ste jaarboek van Pladella Villa (zie foto, er zijn nog
exemplaren te koop in de boekhandel). Het eerste
exemplaar wordt jaarlijks tijdens de ledenvergadering
uitgereikt aan een lid van Pladella Villa met grote ver-
diensten. Harrie Klessens is al ruim tien jaar lid en kent
als geboren en getogen Bladelnaar de historie van de
gemeente op zijn duimpje. Harrie kan enthousiast ver-
tellen tijdens de rondleidingen door de Heemkamer, ‘en
allemaal waar gebeurd’ zegt Harrie er altijd lachend bij.
Schijnt meestal zo ook wel te zijn..

Kantklosser gevraagd…
Harrie is volgens de voorzitter bijna dag en nacht met de
heemkamer bezig. Hij is ook een van de gangmakers
van de tentoonstelling tijdens de Open Dag van 9
december. Het thema van dit jaar belooft veel bekijks te
krijgen. Harrie vertelt enthousiast: ‘Dit jaar hebben we
vooral de vrouwelijke leden van de heemkunde aan het
werk gezet. Het leek hen leuk de vrijetijdsbesteding van
vroeger nog eens in de schijnwerpers te zetten. Anneke
zal met behulp van origami (papieren vouwkunst) kerst-
en wenskaarten maken. We hebben ook allerlei attribu-
ten over kantklossen op de kop kunnen tikken. Wel zoe-
ken we nog iemand die hier een demonstratie over kan
geven, belangstellenden kunnen zich bij mij melden:
06-2606 1947. We hebben ook enkele prachtige com-
muniejurkjes die gemaakt zijn van zijde van een para-
chute uit de Tweede Wereldoorlog, dat is natuurlijk heel
bijzonder.’ Maar er is nog veel meer: borduurwerk (o.a.
merklappen uit 1879 maar ook voorhangers uit groot-
moeders tijd), doopjurkjes van vroeger, weeframen,
wolkarn, diverse soorten handwerk en niet te vergeten
een demonstratie ‘granny squares haken’, ook uit vroe-
ger tijd maar anno 2012 weer helemaal in!
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TE HUUR
zaalaccommodatie ”De Schop”  van de Blaalse Hoeve

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

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

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

Markt 1A
Bladel

Vanaf 7 december iedere vrijdagavond

’’DE GOUWE’’ AVOND
muziek 60-er, 70-er en een vleugje 80-er jaren
Let op: uw verzoekje is onze muziek!!!

van 20.00 tot 22.00 uur gouwe ouwe prijzen
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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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MededelingenALGEMEEN ALARMNUMMER 1-1-2

PEFC/30-31-228

PEFC gecertificeerd

Dit papier komt uit 
duurzaam beheerd 
bos en gecontroleerde 
bronnen

www.pefcnederland.nl

De slaapkamer van Sinterklaas in Bladel
Omdat Sinterklaas in deze drukke tijd niet elke avond naar zijn eigen “verblijf”  hier in Nederland terug kan rijden,
heeft hij dit jaar wederom besloten een nachtje in Bladel te blijven slapen.

“De Slaapkamer van Sinterklaas” zal op vrijdagavond 30 november a.s.  tussen 18.00 en 20.00 uur als een
levend schilderij te aanschouwen zijn in de etalage van De Laat Slaapkomfort aan de Markt 28 in Bladel. 
Alle kinderen zijn van harte welkom Sinterklaas welterusten te komen wensen.

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



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. moe-
der
Jan v Gestel mndg
Frans vd Wijdeven

Hapert
Dries en Petronella Lemmens-Schilders f
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 Nellij
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 kinde-
ren en kleink.
Cor Huijbregts-van de Biggelaar nms. broers en
zussen Huijbregts
Marte Leijten nms. Petra, kinderen en kleinkinderen

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

DINSDAG 04 DECEMBER: Steunpunt Hapert
09.00 uur: Frans Schilders

WOENSDAG 05 DECEMBER:
Parochiecentrum Casteren
09.00 uur: H. Mis

DONDERDAG 06 DECEMBER:
Steunpunt Hoogeloon
09.00 uur: H. Mis

VRIJDAG 07 DECEMBER: Kerk Hapert
09.00 uur: H. Mis

Riek Verhagen-Kwinten nms KBO Hapert

Parochieblad Parochie Heilige Severinus - Hapert, Parochie St. Pancratius - Hoogeloon, Parochie H. Willibrordus Casteren

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

De Pastorale Eenheid

VRIJDAG 07 DECEMBER: Steunpunt Hapert
19.00 uur: Mariagebedsdienst.

ZATERDAG 08 DECEMBER
17.30 uur: Kerk Hapert
19.00 uur: Kerk Hoogeloon

ZONDAG 09 DECEMBER
10.00 uur: Kerk Casteren
11.30 uur: Kerk Hapert

Casteren
Willem en Nelly Schippers-vd Linden nms fam.
Castelijns-Castelijns
Overl. fam. Teurlings-Smulders
Piet Gijsbers vanwege sterfdag

Hapert
Overl. ouders Josso-Nelen, Thérése en Cas
Overl. ouders Coppens-Gooskens
Jan en Truus Verdonschot en dochter Agnes
Overl. ouders en fam. Van den Boomen-Pluijms
Frans Bottram nms fam. Bottram-Baijens
Jan en Leny Luijten-Hoeks mndg
Toon en Jo v Dingenen-Hoeks
Jan v Hout nms fam. v Hout
Leny de Krom nms echtgenoot, kinderen en kleink.
Overl. ouders van der Linden-Soetens
Annet van der Linden
Jan Castelijns en Hendrik-Jan de zoon

Hoogeloon
Piet en Clasien Waterschoot-Hagemans en de
zonen Harrie en Marie
Fam. Gooskens, Anna Jansen, Miet en Bets
Gooskens en Adrianus Gooskens f
Piet Beerens en Maria Beerens-Klaassen f
Jans Rozijn-v Antwerpen f
Janus en Janske Beex-v Helvoirt f
Fam. Goossens-Beex f
Harrie en Anna vd Heuvel-Gooskens
Overl. ouders Michiels-Hendriks en de zonen Fried
en Harrie
Overl. ouders vd Broek-Jansen
Overl. ouders Senders-vd Broek en overl. familie -
leden

EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT 

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 28 februari 2013
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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KOM EN ZING MEE!

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

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

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.

EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT 
(Jaar C).

Jaargang 47
Nummer 45

1 december 2012
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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
13.30-16.00 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

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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© Persbelangen P0530

Kruiswoordpuzzel

4 16 64 73 43 22 56 66 48 26 63 58 9

HORIZONTAAL: 1 lijndiagram; 6 commanderen; 12
eer; 14 watertje; 15 eerwaarde heer; 17 karaat; 18 duw;
20 nummer; 21 krypton; 22 wat; 24 militair; 27 mannelijk
dier; 28 beurtzang; 30 oude goudmunt; 31 plaats in
Italië; 32 laatstleden; 33 rivier in Italië; 35 huisdier; 36
titel; 37 tantalium; 38 drank; 40 Europeaan; 42 veld-
hoen; 43 vis; 45 pas; 47 puree; 49 ten bedrage van; 51
oude maat; 52 Spaanse uitroep; 54 en andere; 55 sele-
nium; 56 warme wind; 58 volwassen insect; 60 bijter; 62
hevig; 63 zweefrek; 65 bloeimaand; 66 persoonlijk vnw.;
67 titel; 68 meisjesnaam; 69 familielid; 71 oude maat; 72
viskaar; 74 hoofddeksel; 76 bestemming; 77 vaste
regel.

VERTICAAL: 1 mensaap; 2 slee; 3 soort zeil; 4 onbe-
paald vnw.; 5 emeritus; 7 getij; 8 kerel; 9 voordat; 10
maanstand; 11 gewoonlijk; 13 middelmatig; 16 part; 18
plaats; 19 deel van een bijenkorf; 21 bergplaats; 23 tita-
nium; 25 ondernemingsraad; 26 reeds; 27 legerafde-
ling; 29 graven; 31 beproefd; 34 Europees gebergte; 36
droge; 38 zangstem; 39 volgroeid; 40 drinkbakje; 41 kle-
dingstuk; 44 edelsteen; 46 rusten; 48 leesteken; 50
schilderslinnen; 52 oliestaatje; 53 borsteldier; 55 wond;
57 hectoliter; 58 titel; 59 Engels gewicht; 61 voor de
middag; 63 kledingstuk; 64 zwijn; 67 klap; 70 alpenwei-
de; 72 dierengeluid; 73 de onbekende; 74 stop; 75
Griekse letter.   

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

Onder de goede inzendingen is een winnaar
getrokken. Voor deze week is dat: 
FRANCIEN WILLEMS,
DR. ZIJLMANSSTRAAT 56, 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 1 december
kunnen de bonnen afgehaald worden bij
Bakkerij Schellens 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 4 december
tot 18.00 uur, na deze tijd kunnen geen oplos-
singen meer ingeleverd worden. Uit de goede
oplossingen wordt een winnaar getrokken.
De winnaar wordt in de Lantaarn bekend
gemaakt.

Agenda: maandag 3 december t/m vrijdag 7 december 2012

Puzzelhoekje

Beautysalon Jennifer
Kapsalon - Nagelstudio - Visagie

Gediplomeerd

Helleneind 18, Bladel. Op afspraak ook ‘s avonds 06-55573594

Knippen € 9,00
Kleuren v.a. € 16,00

Acryl/Gel nagels v.a. € 30,00
Featherlocks      v.a € 9,00

Persoonlijk
Betrokken
Zorgzaam

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

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 aanmeldingen moeten voor 17 de -
cember 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.

Comité Hulp in Nood
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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 45 - 1 december 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:
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

H. PetrusʼBanden Bladel 

Eerste Zondag van de Advent

Zaterdag 1 december, 17.30 uur:
Agnes Worm-Wouters (namens broers en zussen
Wouters), Willem Mariën en zijn zoon Jan (namens
zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen), Irma van
Rooij-Maes en Josephus van Rooij, jrgt. Sjaak Hoeks
(namens An, kinderen, kleinkinderen en achterklein -
kinderen).

Zondag 2 december, 11.00 uur:
Waltherus de Beijer en Adriana de Beijer-Fiers, de
overleden ouders van Avendonk-Craninckx en de
overleden familie leden (namens hun kinderen en
kleinkinderen), de overladen ouders Meulenbroeks-
Hendriks en overleden familieleden, bijzondere
intentie, Joke van den Brink-Westerveld (vanwege
haar verjaardag namens de familie), Nol en Miet
Maandonks-Antonise, de overleden familieleden
Beek man-van Steensel, de overleden ouders
Daniëls-Lavrijsen en hun overleden kinderen,

Stannie en Lies Daniëls-van Gompel en hun over -
leden kinderen en klein zoon

Maandag 3 december, 8.30 uur:
geen intentie

Dinsdag 4 december, 8.30 uur:
geen intentie

Woensdag 5 december, 19.00 uur:
bijzondere intentie

Donderdag 6 december, 8.30 uur:
geen intentie

Vrijdag 7 december, 8.30 uur:
geen intentie

GEDOOPT: 
Lucas, z.v. H.Mercx en K.Westlake
Mathijs, z.v. B. van Cramenbroek en A.Swaans

OVERLEDEN:
Louis Roijmans   89 jaar
Jos Kokx   81 jaar
Marieke Maas-Krekels   86 jaar

H.H.Antonius en  Brigida Netersel

Zaterdag 1 december, 14.00 uur: 
Jubileummis van J. Beijens en L. Bel 
(m.m.v. het koor van Bladel)

Eerste Zondag van de Advent
Zondag 2 december, 9.30 uur:
Jans van Korven-Bullens en Jan van Korven, Harrie
Michiels, de overleden ouders van Wetten, hun doch-
ter Riet en Trees en schoonzonen Jan, Det en Sjef
(namens Annie, kinderen en kleinkinderen), Sjef
Hooijen en zijn zoon Jos 

OVERLEDEN: Piet Timmermans   89 jaar

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

Voederhuis met
500 gram 
strooivoer en
mezenbollen
Normale prijs
compleet 9.50

nu7.50

Voordeel

pakker

VOEDERHUIS
Best For Birds

Ook voor uw
kerstboom

groot of klein
moet u bij

Tuincentrum
Groenen

zijn!

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 terugkomende 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

Vacature Lunetzorg 
Vrijwilliger/ster voor individuele activiteiten (1248)
Een 48 jarige patiënt van Lunetzorg met een ernstige ver-
standelijke beperking is dringend op zoek naar een vrijwilli-
ger die met hem uitstapjes wil maken. Hij is mobiel, houdt
van paardrijden, een autoritje maken of een bezoek aan zijn
ouders brengen. Individuele aandacht is zeker welkom.
Cliënt kan op donderdagochtend, op elke avond en in het
weekend. Voor meer info tel 0497-558196 of mail naar
s.bloks@lunetzorg.nl

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

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

Vrijwilligers
vacature van de week

KOOPZONDAG 2 DECEMBER OPEN VAN 10.00 TOT 17.00 UUR



Allerlei boerenbont serviesgoed o.a. kop en schotel, borden,
schalen enz., tel. 06-20151210

Nijdam verstelbare skeelers, maat 34-37, compl met originele
doos € 25,00, slechts 1x gebruikt. Oranje voetbalschoenen,
mt. 36, weinig gebruikt € 10,00, tel. 06-11608256 of 386689

XBox 360, incl. 5 spellen naar keuze + 1 controller samen €
100,00. Voor meer informatie tel. 682471

Handgebreide nieuwe ruches-sjaaltjes, in vele kleuren, tel. 06-
20151210

GEVONDEN: sierlijke oorbel hangertje met rode en witte
steentjes, hartvormig, goudkleurig met no. erin, tel. 384015,
Bladel
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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

ted_wouters@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

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.

Voor al uw aan- en verbouw, metselwerken
en tegelzetwerkzaamheden.

Hofstad 9, 5531 GB  Bladel, Tel. 0497-385076, GSM 0650-453386

REPARATIE EN VERKOOP VAN 
T.V. – AUDIO – VIDEO 

 

Peter van der Heijden 
Beersbeemden 28 
5525 BE  Duizel 

 0497-516577  
 www.pvdheijden-tv-audio-video.nl 

��

’t Land
Nieuw in het assortiment van

VVV Bladel overheerlijke streekproducten
van ’t Land. Het assortiment bestaat o.a.

uit (h)eerlijke jams, marmelades, bloemen-
honing, honing met walnoten, diverse

chutneys, appelstroop met walnoten en
nog vele andere mooie (h)eerlijke produc-
ten. Ook heeft ’t Land prachtige (kruiden)
theeën in het assortiment, verpakt in een

mooie eigentijdse verpakking. 
Prachtig om cadeau te geven, 

nog mooier om het cadeau te krijgen…

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.

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

Wij zijn op zoek naar een

BEZORGER
voor het bezorgen van de Lantaarn en folders

in een bezorgwijk in Bladel.
Bezorging moet plaatsvinden tussen

vrijdagmorgen en zaterdagmiddag 12.00 uur.

Interesse: mail je naam, leeftijd, adres en 
telefoonnummer naar: localprint@online.nl.

Broekstraat 26
5571 KK  Bergeijk
tel. 0497-550200

Opbrengst collecte Alzheimer Nederland 
De collecte van Alzheimer Nederland in de week van 5 t/m 10 november heeft 749,37 euro opge-
bracht in Bladel. Dit bedrag is bijeen gebracht door tien enthousiaste collectanten. Hartelijk dank
aan alle gevers en collectanten! 
U zult begrijpen dat met 10 collectanten niet heel Bladel bezocht kon worden.

Word ook collectant?
Elk jaar zoekt Alzheimer Nederland meer collectanten. Als dat ook in Bladel lukt kunnen meer
bewoners bezocht worden voor een bijdrage. Daarom zal ik volgend jaar opnieuw een oproep
doen aan u om collectant te worden. Het is leuk werk en de bewoners geven graag.

Alzheimer Nederland werkt al bijna 30 jaar aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met demen-
tie (waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm is) en hun omgeving. Door hulp en
informatie te bieden en op te komen voor hun belangen. Met 52 regionale afdelingen en ruim 200
Alzheimer Cafés heeft Alzheimer Nederland een landelijk dekkend netwerk. Daarnaast financiert
Alzheimer Nederland wetenschappelijk onderzoek naar behandeling, preventie en genezing van demen-
tie. De stichting is volledig afhankelijk van particuliere giften. 

Namens Alzheimer Nederland, met hartelijke dank en tot volgend jaar. 
E.G. Bangma, tel. 381070
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70% huizen in 30sec. open
Wanneer komt U in actie?

GRATIS
VEILIGHEIDSADVIES AAN HUIS
MET 

GRATIS WAARDEBON T.W.V. 50,- EURO
VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN IN DE WINKEL

HET MEEST DESKUNDIG IN DOE-HET-ZELF
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AAAAARDRDEDEBEBOBONON TTT.

-ZELFG IN DOE-HETHET MEEST DESKUNDI

T.W.W.V.V. TT. 5050,0,- EEURUROR

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

www.nationaalmsfonds.nl
is duidelijk en helpt!

 steun  ons  

via giro 5057

Alle gulle gevers en collectanten

voor uw financiële steun 
en bijdrage!

BEDANK
T!ONTZET

TEND

Opbrengst collecte
Multiple Sclerose 
Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het mooie bedrag
van € 1151,00 in Hapert en Bladel opgehaald.

Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald blijft het Nationaal MS
Fonds  zich inzetten voor onderzoek naar MS en een betere kwaliteit van
leven. Dat doet zij echter niet alleen, maar samen met patiënten, onder-
zoekers, artsen, donateurs en vrijwilligers. 

We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar weer door weer
en wind op pad zijn gegaan, hartelijk voor hun bijdrage. Hebt u de collec-
tant gemist, dan kunt u uw bijdrage overmaken op giro 5057 te Maassluis!

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als collectant?
Neem contact op met het Nationaal MS Fonds, tel.010-5919839 of via
www.nationaalmsfonds.nl

Expositie ‘Kunstige’ Sierraden
bij De Hennekooi
Maar liefst twee exposanten tonen hun werk
tijdens de inspiratiedag op zaterdag 1 decem-
ber bij De Hennekooi aan De Hoef 10 te
Hoogeloon.  Anne Vissers uit Hapert heeft
deze twee kunstenaars bij elkaar gebracht en
dit leidt tot een exclusieve expositie van hun
werk.

De exposant Janneke Valk houdt van mooie
stenen waar ze kettingen mee ontwerpt en
maakt. Ze verzamelt de stenen op alle mogelij-
ke plaatsen in binnen – en buitenland. Zij zal
een deel van haar werk deze dag tentoonstel-

len. Er is tevens de mogelijkheid om, onder
begeleiding,  zelf een ketting samen te stel-
len.

De tweede exposant is Jaques Geven.
Jaques brengt vele uren door in zijn atelier
alwaar hij sierraden ontwerpt en maakt.
Ook is hij actief in het bewerken van korten
staal tot allerlei gebruiksvoorwerpen. Ook
Jaques zal een deel van zijn werk tentoon-
stellen en is deze dag ook zelf aanwezig
met demonstraties in het vervaardigen van
sieraden

De Hennekooi is deze dag open van 8.30
tot 16.00 uur. 

De toegang is gratis en natuurlijk staat er
een hapje en een drankje voor u klaar.
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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  260 427 31
2 Jan van Dommelen   280 291 26
3 Kees Hollebekkers 280 286 25

POULE B
1 Jan van Hout 280 273 34
2 Adriaan Braken 300 296 32
3 Toon Dirks 300 326 25

POULE C
1 Kees Schilders 280 369 36
2 Frans v.d. Graaf 280 651 29
3 Martien van Hees 280 416 25

POULE D
1 Theo Hoeks 260 665 34
2 Algo Snellen 220 252 27
3 Martien Hendriks 240 265 25

Stand Tapijt- en Gordijnland
Driebanden biljarttoernooi 

POULE A brt. car. pnt.
1 Jan Poppeliers 600 227 34
2 Herman Wilting 600 430 32
3 Tonny Daniëls 600 309 28

POULE B
1 Wil Vissers 520 254 28
2 Dré Luijten 520 246 27
3 Harrie van Hoof 520 149 23

POULE C
1 Ad Spooren 480 160 27
2 Ruud Geboers 440 182 22
3 Piet Leermakers 440 174 21

POULE D
1 Gerrit Hoorman 520 194 26
2 Theo Spooren 520 251 22
3 Jan Huijbers 520 168 20

VC Bladel Heren 1 -
Hajraa Heren 6
Zaterdag 24-11-2012 speelde VC Bladel Heren 1
Van Voskuijlen & Koekkoek thuis tegen Hajraa Heren
6 uit Eindhoven. 
Na een goede warming up kon de wedstrijd begin-
nen. VC Bladel wist de 1e  set te pakken met een
stand van 26-24. 
Maar in de 2e  set waren de rollen omgedraaid, deze
was voor de Heren van Hajraa met een stand van 20-
25.
Er ontstond al wat onrust in de 2e set bij Bladel en
ook in de 3e set hield de onrust aan.  
Hajraa won deze set met 22-25.
Bladel wist dat ze er in de 4e set echt voor moesten
knokken, alleen dan was er nog hoop op een 5e set.
Maar helaas was Bladel niet in staat om de 4e set te
pakken. En zo won Hajraa de 4e set met 16-25.
De wedstrijd eindigde met 1-3 voor Hajraa.

De volgende wedstrijd zal plaatsvinden op 8-12-2012
in Helmond tegen VC Polaris Heren 3.

v.v. Casteren
UITSLAGEN
Zondag 25 november
Casteren 1 - DBS 1 0-5
Hoogeloon 6 - Casteren 2 0-6
Best V. 12 - Casteren 3 4-1

PROGRAMMA
Zondag 25 november
Tivoli 1 - Casteren 1 14.30 uur
HMVV 6 - Casteren 2 10.00 uur
Marvilde 8 - Casteren 3 13.00 uur

Beugelclub D’n Heuvel
Uitslagen
D’n Heuvel 1 - Neer 1 1-4
D’n Heuvel 2 - Grathem 1 4-1
Loosbroek 3 - D’n Heuvel 6 4-1
Liempde 3 - D’n Heuvel 5 4-1
Meijel 2 - D’n Heuvel 3 5-0
Kessenich 1 - D’n Heuve; 4 2-3

Programma
Dinsdag 4 december
D’n Heuvel 3 - Baexem 1 20.00 uur
D’n Heuvel 4 - Grefrath 2 20.30 uur

Woensdag 5 december
D’n Heuvel 7 - Heeze 3 13.30 uur

Donderdag 6 december
D’n Heuvel 5 - Loosbroek 3 20.00 uur

Vrijdag 7 december
D’n Heuvel 6 - Liempde 3 20.00 uur

Zaterdag 8 december
Helden 1 - D’n Heuvel 1 20.00 uur
Maasbree 2 - D’n Heuvel 2 20.30 uur

GARAGEBEDRIJF
D A N I Ë L S

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

Ford Fiësta
1.25i     60 kw

Trend      5-drs.
70.000 km      maart 2010

VCBladel Dames 1
haalt mooi 5 punten
binnen ! 
Zaterdag 24 november, speelde de Dames van
Trendy Look/VCBladel weer eens een ouderwetse
thuisronde in Sporthal ’t SpantEr in Bladel, dit keer
tegen de Oostelbeerse Dames van ODI DS2 onder
enthousiaste aanmoediging van Mascotte Noor
Lavrijsen en veel supporters op de tribune. De
Bladelse dames begonnen voortvarend en gretig aan
de wedstrijd, vol overtuiging werd er gespeeld.
Servicedruk lag stukken beter dan in de vorige wed-
strijd tegen Triade. De servicepass werd goed weg-
gelegd evenals de rallypass, libero Anke Kuijpers zat
goed in haar vel en kon menige bal oppikken.
Spelverdeelster Jessie de Wild kon de ballen aardig
verdeeld krijgen en zo kon zij haar speeltijd ruim
waarmaken. Aanvallend en tikkend kwam Bladel
goed door, maar ODI kon veel ballen van de grond
halen, toch hadden zij niet echt een antwoord op het
Bladelse spel. Ook de ODI speelster uit de derde
divisie kon niet echt haar stempel drukken op deze
wedstrijd. Alhoewel zij menig puntje kon scoren kon
dit Bladel niet uit haar evenwicht brengen. Bladel had
toch nog wel last van haar vertrouwde dip, die meest-
al opduikt in de derde of vierde set. Na een flinke
achterstand van 8 punten in de vierde set, stand 17-
9, kon Bladel toch goed terug komen, deze winning
mood zorgde voor een mooie afsluiting en zo maak-
te Trendy Look/VCBladel DS1 van deze wedstrijd
een vette 4-0 overwinning, setstanden: 25-21, 25-20,
25-21, 25-22.

Volgende wedstrijd van Trendy Look/VCBladel DS1
is zaterdag 8 december om 16.00u uit tegen Phoenix
DS1 in Sporthal De Ring in Zaltbommel.

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

10% KORTING

op alle sinterklaasproducten

(m.u.v. reclame producten)

Geldig van zaterdag 1 december

t/m woensdag 5 december

BIJ BAKKERIJ SCHELLENS

VERSHOF BLADEL
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Gindrapassage 6 • 5531 LP  Bladel

MOBIEL: 06 - 41 97 89 78

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

Bekijk ons kerstmenu
op www.brasseriesnieders.nl

Zaterdag 1 december

Karaoke
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

GEBOORTE ACTIE!ACACT

10%
**

* 
Geboren?! ***

KORTING
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MET OPDRUK

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

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

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

www.localprint.nl

Ook h
ét

juiste 
adres

voor
 trou

w-

en jubileum-

kaar
ten!

Wij leveren ook op zaterdag!!!

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 kanDoor een beroerrt 860oGiro

GEEF

HERSTEL
BETER 

VOOR EEN

JAN HOOIJEN TEL. 06 5734 7788
janhooijen@rktelektra.nl

Huis &
aanbod
In onze rubriek ‘Huis &
aanbod’ beschrijft u als
inwoner van de gemeente
Bladel waarom iemand uw te koop staande woning wil
kopen. Vanwege de gunstige ligging, de kindvriendelijke
buurt of misschien wel een ander uniek verkoopargu-
ment zoals een superscherpe vraagprijs. U kunt het
allemaal zelf beschrijven, dus wij dagen u uit……mail
uw verhaal of column naar localprint@online.nl.
Ook foto’s zijn van harte welkom en worden, net als uw
verhaal, gratis geplaatst.

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

5 DECEMBER

SINTERKLAAS 

DEELT SNOEPGOED

UIT OP DE MARKT 

IN BLADEL!
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Gewichtsbeheersing
Meer energie
Gezond ouder wordenBart van Helvoirt
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455283-7940:T
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Gewichtsbeheersing

Gezond ouder worden
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Vezels

Voldoende vezels helpen bij de spijs vertering en hel-
pen obsti patie te voorkomen. Ik vraag me af of we
ons bewust zijn van het belang van vezels.

Het maagdarmkanaal is het belangrijkste immuun
orgaan van ons lichaam en staat via het grote opper-
vlak van de darmwand continu in contact met de bui-
tenwereld. De darminhoud kan, behalve voedings-
stoffen, ook een groot aantal lichaamsvreemde, toxi-
sche stoffen en ziekteverwekkende bacteriën bevat-
ten. In het darmkanaal leven ca. 100.000 miljard bac-
teriën. Dit is ongeveer tien keer zoveel als het totaal
aantal cellen van het menselijk lichaam. De gezond-
heid van de darmen is het resultaat van een micros-
copisch samenspel tussen miljarden gunstige en
ongunstige bacteriën. De algemene gezondheid van
de mens wordt grotendeels bepaald door de mate
van evenwicht in de darmflora. Een gezonde darm-
flora is daarom absoluut noodzakelijk voor een
goede gezondheid.

Er zijn twee soorten vezels: oplosbare vezels en niet-
oplosbare vezels. Oplosbare vezels worden verteerd
en kunnen het slechte cholesterolgehalte verlagen.
Ze kunnen helpen bij het reguleren van de bloedsui-
kerspiegel omdat ze de druk op de alvleesklier ver-
minderen om insuline te produceren. Ze zijn goed in
water oplosbaar en worden in de dikke darm door
darmbacteriën afgebroken. De stoffen die daarbij vrij-
komen, zoals vetzuren met korte ketens, bevorderen
de darmfunctie. Oplosbare vezels komen voor in
groenten, fruit, peul vruchten en algen. Niet-oplosba-
re vezels kunnen niet verteerd worden. Ze helpen de
darm flora gezond te houden. Niet-oplosbare vezels
kunnen heel goed water opnemen, waardoor het
volume van het voedsel in de maag en darm toe-
neemt. Hierdoor heb je een voller gevoel, dat minder
eten tot gevolg heeft. Dus gunstig om je gewicht
onder controle te houden. Ze prik kelen de darmen,
door hun hoge mate van onverteer baarheid, stimule-
ren en acti veren ze de peristaltiek van het darmstel-
sel. Ze hebben een preventieve werking tegen gal-
stenen, dikkedarm- en endeldarmkanker. Niet-oplos -
bare vezels komen voor in graanproducten, zoals tar-
we zemelen in volko ren brood, muesli en haver mout.
Tevens vind je onoplosbare vezels in groenten, peul-
vruchten en bonen. 

In onze Westerse voeding zit een duidelijk tekort aan
voedingsvezels. Dit komt door onze eetgewoontes

Ter zake…

en omdat veel van onze produc ten (granen, zout, sui-
ker, oliën) geraffineerd zijn zodat ze langer houdbaar
zijn.
Bij het raffineren heeft men niet alleen de vitamines,
mineralen, sporenelementen en andere nuttige
nutriënten geëlimineerd maar vooral de vezels volle-
dig verwijderd. Onze voorouders gebruikten het
graan, het zout, de suiker en de oliën zoals deze in
de natuur voorkwamen en bewerkten ze zonder dat
er iets verloren ging. Om geraffineerde producten te
kunnen verbranden in ons lichaam worden er zelfs
vitaminen en mineralen onttrokken uit ons lichaam.
Dit zijn dus echte vitamines/ mineralen-rovers.

Hier in West-Europa consu meren we gemiddeld 17
gram vezels per dag. De gezondheidsraad adviseert
30 – 40 gram per dag voor een volwassene voor een
gezond darmflora. Een snede wit brood levert slechts
1 gram vezels op, een snede bruin brood 2 gram en
een snede volkorenbrood 3 gram. Het donkere meer-
granen brood dat te koop is in supermarkten doet
vermoeden dat ze rijk zijn aan vezels, maar helaas
niets is minder waar. Dit meergranen brood is wit
brood met bruine kleurstof om ons als consument het
gevoel te geven dat we gezond bezig zijn. Aan het
witbrood is verbrand mout toegevoegd dat een twij-
felachtige reputatie heeft. Volkorenbrood heeft een
licht bruine kleur. Bij andere kleuren moet je nagaan
wat er nog meer in zit. Ik kan me aardig opwinden
hoe wij tegenwoordig als consument voor de gek
worden gehouden. Zelfs met het volkorenbrood
mogen we kritisch omgaan gezien het onderzoek van
de consumentenbond over het aantal vezels in volko-
renbrood. De conclusie van het onderzoek kwam
erop neer dat het op minst zeer twijfelachtig gevon-
den mocht worden dat er zo`n groot verschil zat in
het aantal vezels. Dit was veel meer dan wat je bij
een natuurproduct mag verwachten. Ook de vele
drankjes die tegen woordig op de markt zijn om onze
darmfunctie te bevorderen, zitten vaak boordevol sui-
kers.

Bart van Helvoirt.
GoForFit.  
www.goforfit.nl

Aantrekkelijk 
belastingvoordeel bij
notariële schenking
Een andere manier van doneren

Een groot aantal goede doelen houdt ieder jaar een
collecte. Veel mensen geven geld aan collectanten.
Maar collectes zijn niet de enige manier waarop
mensen het goede doel van hun keuze financieel
kunnen steunen. Eén daarvan is een periodieke
schenking via een notariële akte.

Een notariële akte is een overeenkomst die je aangaat
voor een periode van minimaal vijf jaar. In de akte is
vastgelegd hoeveel je per jaar schenkt. Het grote ver-
schil met een gewone gift is dat een notariële schenking
altijd volledig fiscaal aftrekbaar is. Afhankelijk van je
inkomen krijg je tussen de 33 en 52 procent terug. Geef
je bijvoorbeeld € 250,- per jaar, dan ligt de teruggave
van de belasting  tussen de € 82,50 en € 130,-. 

ANBI-keurmerk
Hugo Peeters uit Eindhoven gaf al elk jaar geld aan
diverse goede doelen. Hij vertelt: “Ik merkte bij het invul-
len van de belastingaangifte dat het totaalbedrag niet
volledig aftrekbaar was. Toen ik meer informatie zocht
via de site www.schenken.nl ontdekte ik de notariële
akte. Ik kon er berekenen wat ik met zo’n akte terug zou
krijgen van de belasting. Ook kwam ik er achter dat
goede doelen erkend dienen te zijn om voor zo’n akte in
aanmerking te komen. Ik doneerde al langer aan de
Dieren bescherming van Zuidoost Brabant omdat ik
haar doelstellingen ondersteun. Omdat ik ontdekte dat
de organisatie het ANBI-keurmerk heeft, was dat voor
de oplossing. Nu is mijn gift aan de Dieren bescherming
voor vijf jaar vastgelegd en is het bedrag wél helemaal

aftrekbaar!” 

Als kattenliefhebber heeft
Hugo Peeters in de akte
op laten nemen dat zijn gift
specifiek bestemd is voor
de redding, opvang en
verzorging van katten bij
Dierenopvangcentrum De
Doornakker. Natuurlijk is
het ook mogelijk om de
bestemming van je dona-
tie aan een goed doel
algemeen te houden. De
organisatie kijkt dan zelf
waar het geld het best
voor gebruikt kan worden.
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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
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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 3 december

t/m zaterdag 8 december

Nieuw in het assortiment

DIVERSE VERSE HOEMOES
heerlijk bij gourmet, tapas of gewoon op de boterham

Sinterklaas
gehaktbroodje p.st. 4.95

Gepaneerde schnitzels

diverse soorten 4 stuks 5.95

Varkenshaas met paddestoelen

en creme fraiche 100 gram 2.45

100 gr. Gebraden spek +
100 gr. Boterhamworst

samen 2.85

Gevuld stokbrood p.st.  3.95

3 hele broden naar keuze5.65

max. voordeel maar liefst  2,25

Schellens donker

van 2,80 voor 1.90

Pakjes vlaai 
met gratis verrassing

van 18.50 voor 12.95

Smulpietje (middel choc.bol

als Pietje) van 2.20 voor 1.85

4 Pikante worsten-
broodjes van 6.40 voor 5.25

Diverse nieuwe producten
o.a.  Zalmhapjes en Mini quiches

Tilapiafilet 100 gram 1.40

Zalmsalade 100 gram 1.85

Elstar
per kilo 1.49

Koolrabi 
per stuk 0.99

Handsinaasappels
per kilo 1.49

Ambachtelijke
groenteschotels
diverse smaken per stuk 5.49

Deze week

2 halen 1 betalen

Pepersteak met Mexicaanse stamppot
Hoofdgerecht voor 4 personen

Voedingswaarde per persoon
kcal (kj) 714 92999) eiwit 47 g vet 30 g koolhydraten 64 g.

Ingrediënten
4 pepersteaks
40 gram braadboter
Voor de stamppot: 1 kg bloemig kokende aardappelen
2 dl melk, 50 gram boter
zout en versgemalen peper 600 gram gemengde groenten 
(doperwtjes, maïskorrels en paprikablokjes), vers of uit de diepvries
75 gram versgeraspte belegen Goudse kaas

Bereiding
Maak eerst de stamppot. Kook de aardappelen goed gaar en maak er met de melk, de boter en wat zout
en peper op de gebruikelijke manier puree van. Kook de groenten gaar in water met wat zout. Schep de
uitgelekte groenten door de aardappelpuree. Verwarm de ovengrill voor. Schep de stamppot in een oven-
schaal en bestrooi met de geraspte kaas. Zet kort onder de ovengrill tot het kaaskorstje goudbruin begint
te kleuren.
Verhit de boter in een koekenpan en bak de pepersteaks 3-4 minuten per kant tot ze de gewenste gaar-
heid hebben. Serveer ze met de stamppot.

PRIJSKNALLER

SALADE VAN DE WEEK

donderdag

t/m zaterdag

VERSE

SUSHI

Op woensdag 5 december
GOURMET A LA CARTE

alles voor een geslaagde avond tafelen

*Tegen inlevering van deze waardebon
ontvangt u

10% KORTING
op alle sinterklaasproducten

(m.u.v. reclame producten)

Geldig van zaterdag 1 december
t/m woensdag 5 december

*Alleen geldig bij Bakkerij Schellens in Bladel

✃   ✃   ✃   ✃
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Ik wil u graag meenemen om te glamperen in Italië. Nee
ik maak geen typefoutje, ik bedoel echt glamperen.

Maar wat is glamperen dan? Glamperen is een combi-
natie van kamperen en glamour. 
U logeert in een caravan of een lodgetent, maar bent
wel van alle gemakken voorzien. Zo is er een douche, u
kunt zelf koken, en er is een lekker bed.
Sommige stacaravans hebben zelfs een vaatwasser! 
Het is ideaal voor mensen die van het buitenleven willen
genieten, maar niet de ongemakken van kamperen erbij
willen.  Op bijna alle campings in Europa zijn luxe staca-
ravan, logdes of (safari)tenten te vinden. 
Voor nu vertel ik u graag over de verschillende mogelijk-
heden in Italië.

Safaritenten zijn onwijs populair en u vindt ze daarom bij
verschillende aanbieders. De een biedt vooral compleet
ingerichte tenten midden in de natuur aan, terwijl u bij de
ander een luxe safaritent, lodge of stacarvan op een
populaire camping kunt boeken. 
Gaat u voor glamping op de camping, dan kunt u kiezen
voor een safaritent of een lodgetent. Dit zijn compleet
ingerichte tenten die van allerlei gemakken zijn voor-
zien. De safaritent heeft een luxe inrichting met een
houten vloer, maar vaak geen sanitair. 
De echte Lodgetent heeft ook nog eens het gemak van
sanitaire voorzieningen. Maar let wel op deze voorzie-
ningen voor je boekt, want een safaritent wordt ook nog
wel eens onterecht een lodgetent genoemd. 

De belangrijkste bestemmingen voor glamping in Italië
zijn de Italiaanse meren en de  Adriatische (Venitiaanse)
kust. Hoewel ik Toscane niet wil overslaan en het hier in
mei al aangenaam van temperatuur is, hou ik het deze
keer bij de meren en de kust. 

Italiaanse meren:

Iedereen kent het Gardameer. Een groot meer in het
noorden van Italië ten noorden van  Verona. Aan het
Gardameer liggen diverse campings, van klein tot groot
met of zonder  een aquapark. Aan het Gardameer lig-
gen de toeristische plaatsen zoals Peschiera en
Sirmione. Lazise heeft nog een oude binnenstad die
zeker de moeite waard is om te  bezoeken. 
Ook in de avond zijn de diverse plaatsjes levendig met
vele restaurantjes,  winkeltjes en terrasjes. 
In de directe omgeving vindt u Gardaland of Caneva
World, leuke pretparken voor jong en oud. 
Bent u sportief aangelegd, dan kunt u gaan rotsklimmen
in Arco.  Noordelijker vindt u de avonturenparken Jungle
Adventure en Busatte Adventure, waar u naar harten-
lust kunt klimmen en klauteren hoog tussen de bomen.
Vergeet niet om een bezoek te brengen aan Verona met

zijn beroemde Arena en “het” balkon van Romeo en
Julia! 
Sommige campings hebben een zandstrand, andere
niet. Milaan, Padova en Venetië zijn vanaf het Garda -
meer goed te bereiken. 

Het Lago Magiorre is het 2e meer van Italië. Het noor-
delijke deel van dit meer ligt in Zwitserland met de
mooie steden Locarno en Ascona. Het Lago Maggiore
biedt zo ongeveer alles wat een vakantie tot een droom
maakt: zwemmen, vissen, roeien, zeilen, windsurfen en
dankzij de uitstekende waterkwaliteit ook duiken.
Rondom het Lago Maggiore bevinden zich veel leuke
vakantieplaatsen, van bergdorpjes tot steden. U kunt er
slenteren door kronkelende steegjes, flaneren langs de
oever of boulevard, en genieten van bezienswaardighe-
den.  Zeker een bezoek waard zijn het sfeervolle stadje
Orta San Giulio en het eiland Isola San Giulio bij en in
het Orta-meer, niet ver van het Lago Maggiore.  De
Borromeïsche eilanden vormen met hun paleizen en
prachtige tuinen een van de grootste attracties van het
Lago Maggiore.  Met name Isola Bella en Isola Madre
zijn een bezoek waard. Vanuit Stresa en Verbania varen
boten waarmee de eilanden te bezoeken zijn. 
Bij het Lago Maggiore vindt u geen grote pretparken
zoals bijv. Gardaland bij het Gardameer. Wel zijn er een
aantal kleinere attractieparken die heel geschikt zijn om
met kinderen te bezoeken, zoals een avonturenpark,
een dierentuin en een safaripark. 

Natuurlijk zijn er nog diverse andere meren zoals het
prachtige Comomeer. Het op en top Italiaanse dorpje
Bellagio is een van de populairste bestemmingen rond-
om het Comomeer. Door zijn bijzondere ligging, de
prachtige uitzichten en de authentieke sfeer zijn veel
bezoekers verliefd geworden op dit bijzondere plaatsje. 

Adriatische / Venetiaanse kust: 

Aan de Adriatische kust zijn ontelbare campings te vin-
den. Van bescheiden klein tot heel erg groot. 
De stranden zijn prachtig en lopen heel langzaam af in
de zee. Persoonlijk vind ik deze  kust één van de meest
kindvriendelijke kusten van Europa. Maar wat is er in de
omgeving te doen? 
Venetie is een unieke stad gebouwd op 117 eilanden,
die met ruim 400 bruggen en meer dan 150 kanalen
met elkaar verbonden zijn. U loopt er door smalle steeg-
jes, over de mooiste pleinen en bezoekt een van de vele
fraaie paleizen, kerken of musea.  Een handig vervoer-
middel in Venetie zijn de busboten. Met een dagkaart
kun je de hele dag gebruik maken van de boten en bij
alle bekende punten in- en uitstappen. 
Een bezoek aan deze bijzondere stad mag zeker niet
ontbreken wanneer u in de omgeving verblijft.
Vlakbij Venetie liggen een paar eilanden die ook de
moeite waard zijn om te bezoeken.  Het eiland Murano
is het eiland waar vroeger de glasblazers werkte en
woonden.  Hier wordt het wereldberoemde Venetiaans
glaswerk gemaakt. 

Het eiland Burano is beroemd om het kantwerk en de
prachtig gekleurde  huizen. Deze huizen zijn in verschil-
lende vrolijke tinten geverfd zodat de vissersmannen
hun  huizen al in de verte konden herkennen. 
Als laatste is er nog het eiland Torcello. Vroeger was dit
een rijk eiland.  Rijker en beroemder dan Venetië. Veel
prachtige gebouwen zijn bewaard gebleven  en geven
een indruk van een roerig verleden. 

In de directe omgeving is Lido Di Jesolo een leuke,
levendige toeristische plaats.  U kunt hier naar SeaLife
gaan of een dag spetteren in Aqualandia (onlangs
genomineerd voor beste aquapark van Europa). ís
Avonds veranderd de hoofdstraat in een gezellige 13
kilometer  lange autovrije ìboulevardî. De omgeving is
vlak en dus ideaal voor een mooie fietstocht door  de
lagune van Venetië waar kleine vergeten dorpjes ver-
scholen liggen.  Triest en Vicenza zijn prachtige kunst-
steden en Padua is alleen al een bezoek waard vanwe-
ge  de werken van Giotto. 

De kampeervakanties voor volgend jaar zijn nu al te
reserveren. De keuze is op dit moment  nog volop aan-
wezig, maar de ervaring leert dat de populaire cam-
pings snel volgeboekt  kunnen zijn. Ik zou zeggen, kom
snel langs bij ons op het reisbureau en laat u verleiden
tot  Glamping!! 

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

Passie voor Reizen

Toerkoop Reisburo van Gerwen Bladel
neemt u mee naar: Italië!
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laatslaapexpert.nl  

GESTART

MEER DAN
 50%

VOORDEEL

1-PERSOONSSETS BIJVOORBEELD   € 109,95 NU 44,95
2-PERSOONSSETS BIJVOORBEELD   € 189,95 NU 79,95
LITS-JUMEAUXSETS BIJVOORBEELD € 219,95 NU 89,95

1 PERS VANAF 34,951 PERS VANAF 34,95 1 PERS VANAF 34,95

1 PERS VANAF 24,95

2 STUKS VANAF 39,95

1 PERS VANAF 29,95

1 PERS NU VOOR 15,-

1 PERS NU VOOR 249,-

NORMAAL 59,95 NORMAAL 59,95 NORMAAL 59,95

NORMAAL 49,95

LILY HOOFDKUSSENS
NORMAAL 29,95 P/STUK

NORMAAL 49,95 KIJK OOK EENS 
OP ONZE NIEUWE 

WEBSITE
DELAATSLAAPEXPERT.NL

5

EEN 100%
KATOENSATIJNEN 
OVERTREK VOOR 
IN JE SCHOEN

KADOTIP VAN DE SINT

100% KATOENSATIJN

KADOTIP VAN DE SINT

100% KATOENSATIJN

KADOTIP VAN DE SINT

100% KATOENSATIJN

KADOTIP VAN DE SINT

100% KATOEN

KADOTIP VAN DE SINT

KADOTIP VAN DE SINT

WOENSDAG 5 DECEMBER

ZIJN WIJ TOT 17 UUR OPEN!

100% KATOEN

KADOTIP VAN DE SINT

JERSEY HOESLAKENS
90 X 210/220   27,45  NU 16,50
100/110 X 200  29,95  NU 19,50
140/150 X 200  29,95  NU 19,50
160/180 X 220  37,45  NU 21,50
160/180 X 200  39,95  NU 23,50

80/90 X 200 NORMAAL 24,95

VANDYCK EXCELLENT DONSDEKBED
COMFORTKLASSE 5 * * * * * 
140 X 220*  399,-  NU 279,-
200 X 200    529,-  NU 369,-
240 X 200  599,-   NU 419,-
240 X 220* 659,-  NU 459,-
* EXTRA LANG

140 X 200 NORMAAL 395,-
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Goed bezocht Ondernemerscafé Gemeente Bladel
Op woensdag 21 november vond de 8e editie van het
Ondernemerscafé gemeente Bladel plaats. Het thema van deze
avond was: ‘De Brabantse Kempen’. Bijna 180 ondernemers kwa-
men samen in het auditorium van de Rabobank om te luisteren
naar de gastsprekers Joep Bartels en Imke Schellekens - Bartels
van Landgoed Culitsrode. Een landgoed waar naast 45 stallen, 
2 binnen- en buitenmaneges en een hotel niet alleen een trai-
ningscomplex, maar ook een evenemententerrein aanwezig is. 

De avond werd geopend met de uitreiking van het certificaat
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Burgemeester Swachten,
Rien van der Vleuten (voorzitter MKB Hapert) en vertegenwoordi-
gers van de politie en brandweer ontvingen uit handen van Ton
Meuwissen (HBD) het certificaat. Deze vier partijen hebben zich
aan elkaar verbonden om het centrum van Hapert schoon, heel en
veilig te houden. 

Na de inleiding door burgemeester Swachten over het project
‘Branding De Kempen’ en uitleg over de verdere
uitrol hiervan onder het Huis van de Brabantse
Kempen (nu Streekhuis Kempenland) met als
brandmanager Peter van Overdijk, vertelden
Joep Bartels en Imke Schellekens - Bartels over
de Academy Bartels in Hooge Mierde. In een
aansprekend verhaal vertelden zij over de
samenhang en overeenkomsten van topsport,
ondernemen en de Olympische Spelen. De
Bartels Academy heeft een eigen Talenten -
Kijkwijzer ontwikkeld om te analyseren hoe
men, op basis van zes pijlers; namelijk techniek,
kennis, presteren, omgaan met druk, manager/
ondernemerschap en teambuilder, beter kan
worden. Doelen worden hierbij gesteld om
gemotiveerd te worden en blijven. Het aller -
belangrijkste wat je echter moet hebben om top-
sport te beoefenen of een goed ondernemer te
zijn is volgens Joep Bartels: Plezier in hetgeen
wat je doet!

Ambtenaren worden
geïnformeerd over
dementie
De gemeente Bladel wil graag een demen-
tievriendelijke gemeente zijn. Om dat te
bereiken organiseert de gemeente allerlei
activiteiten in nauwe samenwerking met
de organisaties in het Netwerk
Dementievriendelijke gemeente Bladel. 

Zo is onlangs de succesvolle kunstposter-
actie ‘Dementie om niet te vergeten’ 
georganiseerd. Binnenkort worden de 
winkeliers en ondernemers in de 
gemeente Bladel uitgedaagd om mee te
denken over hun bijdrage aan een 
dementievriendelijke gemeente. 
Inmiddels heeft zich ook spontaan een
aantal inwoners gemeld die graag een
steentje willen bijdragen aan de dementie-
vriendelijke gemeente.

Ook in het gemeentehuis wordt gewerkt
aan de dementievriendelijke gemeente.
Voor veertien medewerkers met veel 
klantcontacten (medewerkers van het
Zorgloket, Centrale Balie en de bodes)
hebben Ton van de Velden en 
Jos van Riel van de Regionale Stichting
Zorgcentra de Kempen op 15 november
een heldere presentatie gehouden. 
Daarin werd ingegaan op wat dementie is
en hoe je in je werk kunt omgaan met
mensen met dementie. 
De medewerkers vonden de bijeenkomst
erg zinvol. 

Meer informatie over de Dementie -
vriendelijke gemeente Bladel kunt u 
vinden op www.bladel.nl/dementie. 

Op vrijdag 14 december 2012 wordt op
afroep en tegen betaling van de kosten, grof
huishoudelijk afval aan huis opgehaald. Het
gaat daarbij om huishoudelijk afval dat niet in
de grijze container kan worden aangeboden,
omdat het daar te groot voor is. U kunt daar-
bij denken aan bijvoorbeeld bankstellen en
vloerbedekking. Er worden geen vuilniszak-
ken, dozen, puin e.d. meegenomen. 
Bedrijven kunnen van deze dienstverlening
geen gebruik maken!

Aanmelden
1. Als u wilt dat bij u grof huishoudelijk afval

wordt opgehaald, moet u dat uiterlijk op 
10 december 2012 doorgeven aan de
Centrale Balie in het gemeentehuis 
(tel. 361636) onder vermelding van:

1. - uw naam, adres, telefoonnummer
1. - om wat voor soort afval het gaat

2. Het is ook mogelijk om uw aanmelding
uiterlijk op 10 december door te geven via
de gemeentelijke website www.bladel.nl.
Ga naar Digitaal loket, in het alfabetisch
overzicht vindt u onder de letter A:
“Afvalinzameling, grofvuil” en klik dan op
“Digitaal aanvragen”.

Aanbieden
Het afval moet op 14 december om 
07.30 uur aan de straat staan en moet 
vanaf de openbare weg geladen kunnen
worden. Het is belangrijk dat u om al het
afval een touwtje bindt, ook als het bijvoor-
beeld maar één stoel is. Alleen op die 
manier is het voor de inzamelaar duidelijk
wat er echt afgevoerd moet worden.

Als het afval in bundels is samengebonden,
mag een bundel niet groter zijn dan 160 x 90
x 90 centimeter (l x b x h) en mag per bundel
het gewicht niet meer zijn dan 30 kg. Als u
grof huishoudelijk afval aan wilt bieden dat
zwaarder is dan 30 kg of groter dan de aan-
gegeven afmetingen, moet u dat doorgeven
bij uw telefonische aanmelding bij de
Centrale Balie.

Kosten
Het grof huishoudelijk afval wordt opgehaald
door de fa. Van Kaathoven. De kosten hier-
van worden geheel aan u doorberekend. In
de afvalwijzer van 2012 staan de verkeerde
tarieven genoemd. Deze kosten bestaan uit
€ 25,00 voorrijkosten en € 0,12 per kg afval
en 21% BTW. Het afval wordt handmatig
geladen en ter plekke gewogen. Wij wijzen u
er op dat indien u het afval op de ophaaldag
niet (tijdig) aan de straat zet, de voorrijkosten
toch aan u worden doorberekend. 

Ophaaldagen 2013
In 2013 wordt grof huishoudelijk afval inge-
zameld op 15 maart, 14 juni, 13 september
en 14 december.

Milieustraat
Uiteraard kunt u grof huishoudelijk afval ook
zelf naar de milieustraat brengen aan de
Nijverheidsstraat 7d op het industrieterrein
“de Sleutel” in Bladel. De milieustraat is
geopend op dinsdag, woensdag en vrijdag
van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van
09.00 tot 16.00 uur. De milieustraat is alleen
toegankelijk op vertoon van uw milieupas.
Daar moet ook contant worden betaald.

Na aanmelding en tegen betaling van kosten

Inzameling grof huishoudelijk afval
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informatie voor de inwoners van de Gemeente Bladel

Diverse vergunningen
Burgemeester en wethouders van Bladel
maken bekend dat:

Bladel
• Op 20 november 2012 aan Scouting Bladel

een vergunning is verzonden voor het 
verkopen van fakkels van 10 tot en met 
16 december 2012. 

• Op 22 november 2012 aan Stichting Jeugd
voor Jeugd een doorlopende kampvuurver-
gunning is verzonden voor 2013 bij Blokhut
de Piramide, Egyptischedijk 18.

• Op 22 november 2012 aan Scouting Bladel
een vergunning is verzonden voor het hou-
den van een kerstboomverbranding op
zaterdag 12 januari op het ponyterrein aan
de Beemdstraat van 19.00 uur tot 22.00
uur, de organisatie van een 
lampionnenoptocht vanaf het marktplein in
Bladel naar het ponyterrein aan de
Beemdstraat op zaterdag 12 januari vanaf
18.30 uur en het verwarmen en verkopen
van soep en/of broodjes worst op zaterdag
12 januari 2013 van 10.00 tot 22.00 uur op
eerdergenoemd ponyterrein.  

• Op 23 november 2012 aan de heer T.
Daniëls een aanwezigheidsvergunning is
verzonden voor twee kansspelautomaten in
Café d’n Bel, Markt 52, voor de periode van
1 januari 2013 tot 1 januari 2014. 

Hapert
• Op 26 november 2012 aan Stichting Jong

Nederland Hapert een vergunning is ver-
zonden voor het bakken en verkopen van
oliebollen op 31 december 2012 van
10.00 tot 18.00 uur op de Markt.

Casteren
• Op 22 november 2012 aan Mevrouw

H.P.M. Jansen - van den Hout een vergun-
ning is verzonden voor het organiseren van
een kinderoptocht op 8 februari 2013 van
10.15 tot 11.00 uur voor de St. Janschool.
De optocht loopt de volgende route:
Zandstraat - Kranenberg - Willibrordus -
straat – Kerkstraat. 

Hoogeloon
• Op 23 november 2012 aan Café-Zaal D’n

Bakker een ontheffing is verleend van het
sluitingsuur in verband met de prins carna-
valverkiezing in de nacht van zaterdag 
5 op 6 januari 2013. Het sluitingsuur wordt
03.00 uur.

• Op 26 november 2012 aan Carnavals -
vereniging De Lappelekkurs een vergun-
ning is verzonden voor het houden van 
een donateursactie van 7 tot en met 
12 januari 2013.  

Deze besluiten liggen vanaf 3 december
2012 ter inzage bij de Centrale Balie in het
gemeentehuis te Bladel. Op maandag van
09.00 tot 19.00 uur, op dinsdag tot en met
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en ‘s middags
na afspraak.

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

Indiening van een bezwaarschrift houdt niet
in dat de werking van het besluit wordt uitge-
steld. Daarom kunt u aan de voorzieningen-
rechter vragen een voorlopige voorziening te
treffen. Zo’n verzoek kunt u alleen indienen
als u ook bezwaar hebt gemaakt. De rechter
bepaalt dan of er een voorlopige regeling
moet worden getroffen, omdat onmiddellijke
uitvoering van het besluit voor u onherstelba-
re gevolgen kan hebben. U moet het ver-
zoek sturen naar: de voorzieningenrechter
van de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, sector
Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 
‘s-Hertogenbosch. U moet een kopie van het
bezwaarschrift meesturen. Voor deze proce-
dure bij de rechtbank bent u griffierecht ver-
schuldigd. 

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

Omgevingsvergunningen

Aanvragen

De volgende aanvragen voor een omge-
vingsvergunning zijn binnengekomen:

Nummer Omschrijving en locatie
Bladel
BLA-2012-0635 het plaatsen van een tijde-

lijke woonunit (afwijking
bestemmingsplan), Franse
Hoef 19 (ontv.20-11-2012)

BLA-2012-0639 het verbouwen van een
woonhuis, Kalverekker 34
(ontv.21-11-2012)

BLA-2012-0640 aanbouw voor vergroten
van een badkamer,
Kalverekker 30 
(ontv.21-11-2012)

BLA-2012-0642 het aanleggen van een 
uitrit, Beukenbos 13
(ontv.21-11-2012)

BLA-2012-0644 het oprichten van 3 CPO-
starterswoningen,
Nachtegaal ongenummerd
(ontv.22-11-2012)

Hapert
BLA-2012-0645 het oprichten van een

onbemand tankstation voor
zakelijk verkeer (KLC),
Diamantweg ong. 
(ontv.22-11-2012)

Hoogeloon
BLA-2012-0627 het tijdelijk plaatsen van

twee units, Dominépad 2
(ontv.19-11-2012)

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

Openbare besluiten uit
vergadering burgemees-
ter en wethouders
Het college van burgemeester en 
wethou ders heeft in de vergadering van 
20 november 2012 de volgende 
open bare besluiten genomen: 

  Voornemen last onder dwangsom
Het college besluit om via een voornemen
last onder dwangsom handhavend op te
treden tegen de illegale situatie Schouw -
berg 8 te Hapert. 

Aanvraag omge vings vergunning en
plan van aanpak archeologie Kleine
Beerze
Het college stemt in met het plan van aan-
pak voor archeologisch onderzoek ten
behoeve van de omgevingsvergunning.
Tevens wordt er medewerking verleend
aan de omgevingsvergunning voor de
aanleg van een houtopstand/bos.

Beleidsnota reststroken 2013
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld
om de Beleidsnota reststroken 2013 in de
gemeenteraadsvergadering van 7 februari
2013 vast te stellen. 

Landgoed De Biestheuvel aanwijzen als
trouwlocatie
Het college wijst Landgoed de Biestheuvel
aan als trouwlocatie op 9 augustus 2013
van 14.00 tot 16.00 uur. Het hoofd van de
afdeling Centrale Balie wordt gemanda-
teerd om op verzoek Landgoed De
Biestheuvel aan te wijzen als trouwlocatie. 

Voortgang overleg Bijzonder
Georganiseerd Overleg Regionale
Uitvoeringsdienst (GBO RUD)
Wordt voor kennisgeving aangenomen.
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BLA-2012-0628 het oprichten van een
woonunit, milieuneutrale
verandering en handelen in
strijd met regels ruimtelijke
ordening (wijzigen bestem-
mingsplan), Ir. Mettropweg
5 (ontv.19-11-2012)

BLA-2012-0630 milieuneutrale verandering
voor het herbouwen van
een loods en het bouwen
van een jongveestal, Ir.
Mettropweg 5 
(ontv.19-11-2012)

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

Vergunningen

De volgende omgevingsvergunningen zijn
verleend:

Nummer Omschrijving en locatie
Bladel
BLA-2012-0583 het oprichten van een car-

port, Heeleind 31 
(verz.27-11-2012)

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

Bernhardstraat 5 (verz.23-
11-2012) er is een her-
plantplicht opgelegd van 
1 boom naar keuze te reali-
seren vóór 1 april 2014

Hoogeloon
BLA-2012-0607 het kappen van 8 eiken,

Broekenseind 12 
(verz.22-11-2012)

BLA-2012-0608 het kappen van 5 eiken en
1 conifeer, Broekenseind
12 (verz.22-11-2012)

BLA-2012-0576 het wijzigen van kraamstal-
len, het aantal dieren ver-
andert niet (milieu neu-
traal), Koebosakkers 4
(verz.26-11-2012)

Netersel
BLA-2012-0545 het verbouwen van een

woonhuis, De Hoeve 23
(verz.23-11-2012)

De besluiten en bijbehorende stukken liggen
van 3 december 2012 tot 14 januari 2013 ter
inzage bij de Centrale Balie in het gemeente-
huis in Bladel. Indien u op maandagavond
de verleende omgevingsvergunningen wilt
inzien, moet u hiervoor een afspraak maken
(tel. 0497-361636).

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

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

Bladel, 1 december 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 

en kijk op teletekstpagina 112 
van Omroep Brabant tv

Digitaal bevolkingsonderzoek
borstkanker in Hapert
(Hoogeloon en Casteren)
10 december 2012 start Bevolkingsonderzoek Zuid met
het bevolkingsonderzoek borstkanker in Hapert.Tot nu
toe kan gesproken worden van een succesvol verlopen
bevolkingsonderzoek in Hapert. 
De opkomst bedroeg tijdens de vorige ronde 87,31%.
Dit is ruim boven het landelijk vereiste minimum van
70%.

Waarom deelnemen?
Ieder jaar wordt in Nederland bij ongeveer 1 op de 8
vrouwen borstkanker vastgesteld. Daarmee is borst-
kanker de meest voorkomende vorm van kanker in
Nederland. De kans op genezing wordt met name
bepaald door het stadium van de ziekte op het moment
van ontdekking. De grote verdienste van het bevol-
kingsonderzoek is dat borstkanker in zo’n vroeg stadi-
um kan worden ontdekt dat een knobbeltje vaak nog
niet voelbaar is. Dit verhoogt de kans op genezing.

Bovendien is vaker een borstsparende operatie moge-
lijk.

Het digitale borstonderzoek
Het borstonderzoek bestaat uit het maken van röntgen-
foto’s van de borsten. Omdat met moderne apparatuur
wordt gewerkt, is de stralingsbelasting minimaal.
Binnen 2 weken ontvangt de vrouw een schriftelijke uit-
slag van het onderzoek. Het bevolkingsonderzoek
borstkanker wordt digitaal uitgevoerd. Het belangrijkste
voordeel van het digitale onderzoek is dat de radiologen
die de foto’s beoordelen meer technische mogelijkhe-
den hebben bij het bekijken en beoordelen van de
borstfoto’s. Ze kunnen bijvoorbeeld sterker inzoomen
op verdachte plekken op de foto. 
Het onderzoek is gratis en wordt uitgevoerd door speci-
aal hiervoor opgeleide, vrouwelijke radiodiagnostisch
laboranten. 

Voor wie?
Eenmaal per 2 jaar worden de vrouwen uitgenodigd
voor het onderzoek als ze tussen de 50 en 75 jaar oud
zijn. Conform de landelijke richtlijnen zijn dat in 2012 de
vrouwen geboren in de jaren 1937 t/m 1962 en in 2013
de geboortejaren 1938 t/m 1963. Vrouwen uit Hapert,
Hoogeloon en Casteren met de postcodes 5527, 5528
en 5529 worden voor deze ronde uitgenodigd.

Resultaten vorige ronde
Tijdens de vorige ronde was de opkomst in de gemeen-
te Hapert 87,31%. Dit betekent dat 1.128 vrouwen uit de
doelgroep hebben deelgenomen aan het onderzoek.
Hiervan zijn 29 vrouwen (2,6%) doorverwezen voor
nader onderzoek.

Onderzoekscentrum
Het borstonderzoek vindt plaats in een vernieuwd ver-
plaatsbaar digitaal onderzoekscentrum.
Het onderzoekscentrum staat tot begin januari 2013 op
het parkeerterrein bij Cultureel Centrum Den Tref,
Alexanderhof 7, 5527 EH in Hapert.

Meer informatie
Voor vragen over het bevolkingsonderzoek borstkanker
of voor het verzetten van de afspraak bel het informatie-
punt bevolkingsonderzoek borstkanker. Het informatie-
punt is op werkdagen tussen 9.00 uur en 13.00 uur
bereikbaar via telefoonnummer 088 00 01 330.
Voor  informatie: www.bevolkingsonderzoekzuid.nl
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Boeken
en CDʼs

Vis

Beenmode

Groenteman
v. Hooijdonk

Bakkerij
ʼt StoepjeLoempiaʼs

Bloemen

Kleinvak
artikelen

Sieraden SnoepMarc de Rooij
ondermode - nachtmode

Kip aan ʼt spit
ook voor broodjes

Groenteman
v.d. Heijden

Kappers-
benodigdheden

Vrijetijds
kleding

Kaas

EvenementenDream Fashion
specialist in grote maten tot maat 64

Herenkleding
Ruime keuze uit

Overhemden, Vesten,
Pantalons, Truien,

Spencers enz.

E I N D H O V E N
Dekbedden - Tafelmode - Huishoudtextiel

ER IS WEER

FLANEL!
Hoeslakens • Overtrekken • Lakens 

Op 5 december zal
Sinterklaas met zijn Pieten

de markt in Bladel
bezoeken.

Hij zal om ongeveer
een uur arriveren en 
tot half vier blijven.

Natuurlijk heeft Sint voor
elk  kind een goed woordje

en  een presentje over.
Chocolade letters, manda-
rijnen en strooigoed zijn

zeker aanwezig.

Dus …..naar de markt
woensdag.

Sint op de
markt in Bladel
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LANDGOED DE BIESTHEUVEL 
Hoogcasteren 25
Hoogeloon

ZATERDAG

01 12 12

Meer informatie en voorverkoop kaarten à 7,50 op , aan de receptie van RSZK Merefelt Veldhoven, via 
Primera Eersel, Primera Bladel, Primera Bergeijk en Primera Reusel. Kaarten aan de kassa:10,- 

Diverse live bands waaronder:

Kaarten
voorverkoop

750
Zalen 

open vanaf 

19.30
uur

mettoegevoegdewaarde.blogspot.nl
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Sniederslaan 17a Bladel  |  Tel. 0497 38 79 36      
info@edelsmidsebladel.nl | www.edelsmidsebladel.nl

                                    Snieders
info@edelsmidsebladel.nl | www

      38 79 36
.edelsmidsebladel.nlwww

25 jarig Koorjubileum bij de Parochiële
Zangkoren in Hoogeloon

Hoogeloon - Zaterdag 24 november vierden de dames Marlies Spierts-Kohl en Riek van Heijst-Bullens hun
25 jarig jubileum.  

Marlies is 25 jaar bij het Parochieel Gemengd Zangkoor en Riek is 25 jaar bij het Parochieel Gelegenheids -
koor in Hoogeloon.

Tijdens de H. Mis reikte pastoor Joseph de jubilarissen de zilveren speld met de daarbij behorende Oorkonde
van de Gregorius vereniging uit. Hij bedankte hen, voor de trouwe inzet en wenste allen nog veel zanggenot
toe bij het koor. 

Tijdens de bijeenkomst van de gezamenlijke koren, werden ze daarna in gemeenschapshuis D`n Anloôp, nog
in de bloemen gezet. Marlies en Riek, namens de Hoogeloonse mensen, bedankt.

Het aantal woninginbraken stijgt in Nederland steevast
vanaf oktober. De inbraakcijfers laten ook een verschui-
ving zien van het tijdstip waarop inbrekers te werk gaan.
In de wintermaanden zijn inbrekers actiever in de
avonduren, terwijl zij ‘s zomers een voorkeur aan de
middag geven. Inbrekers letten vooral op de afwezig-
heid van de bewoners. “Bij het invallen van de duister-
nis wordt dat voor hen makkelijk waarneembaar. Ze kie-
zen de woningen uit waar geen licht brandt”, stelt Lilian
Tieman, die als programmaleider Veilig Wonen verbon-
den is aan het CCV. 

Tijdschakelaars 
Sommige oplossingen zijn eenvoudig. “Zorg dat het lijkt
of er iemand in huis aanwezig is.” Tieman raadt bewo-
ners aan om tijdschakelaars te gebruiken om de bin-
nenverlichting bijtijds in te schakelen en om de verlich-
ting op wisselende plekken aan en uit te laten gaan.
Ook degelijk hang- en sluitwerk en goed zicht vanuit de
omgeving op alle toegangsdeuren schrikt inbrekers af.
“De combinatie van zicht, verlichting en inbraakwerend
hang- en sluitwerk verkleint de kans op een inbraak
aanzienlijk.”

Binnen- en buitenverlichting
De aandacht voor verlichting zou zich volgens haar niet
alleen tot de binnenkant van de woning moeten beper-
ken. “Zorg voor goede buitenverlichting bij alle vanaf de

openbare weg bereikbare en zichtbare deuren. Dit
houdt inbrekers in veel gevallen op afstand.” Een bui-
tenlamp die automatisch aanspringt als de avond invalt,
is daarvoor zeer geschikt. De buitenlamp bij de voor-
deur dient het gezicht van de bezoekers te verlichten.
“Zo kunt u beter de afweging maken of u wel of niet de
deur gaat openen.”

Hulp bewoners
Naast deze preven-
tieve maatregelen
kunnen bewoners
een belangrijke rol
spelen bij het aan-
houden van de dief.
De politie vat regel-
matig inbrekers in de
kraag dankzij de hulp
van burgers. 

“Bel de politie bij ver-
dachte situaties via
112 en noteer de
uiterlijke kenmerken
van zowel de poten-
tiele dader als het
voertuig”, adviseert
Tieman. “De politie

komt liever een paar keer te veel dan één keer te laat.
En vergeet ook niet om de gemeente te attenderen
wanneer een boom bijvoorbeeld het licht van een lanta-
renpaal wegneemt. Ook dat helpt bij de aanpak van
inbraken.”

Nieuwe toegangsweg 
Tot slot wijst Tieman nog op een bijkomend gevaar tij-
dens de wintermaanden. “Een Amsterdamse buurt
werd tijdens de vorige winter getroffen door een explo-
sie aan inbraken. Wat bleek: de woningen lagen aan het
water. Dat wordt als het vriest een nieuwe toegangs-
weg. Dat is dus ook iets waar je tijdens de wintermaan-
den bij stil moet staan.”

Kijk voor meer preventieve maatregelen op de website
politiekeurmerk.nl. De maatregelen van het Politie -
keurmerk Veilig Wonen zorgen ervoor dat de kans op
een geslaagde inbraak in uw woning flink afneemt;
gecombineerd met het juiste bewonersgedrag zelfs wel
tot 90 procent.

Meer inbraken als de dagen
korter worden
Zet inbrekers in de schijnwerper
De donkere dagen staan weer voor de deur en de cijfers laten zien dat het aantal woninginbraken dan
stijgt. De wintermaanden bieden inbrekers nu eenmaal meer gelegenheid om ongezien toe te slaan.
“De winter brengt, naast een hoop gezelligheid, ook meer woninginbraken met zich mee”,  zegt Lilian
Tieman van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Bel de OuderenOmbudsman!
0900 - 60 80 100 (5 cent/min.)

Ouderen, 
wat vindt ú van de 
kabinetsplannen?
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Politieke partijen

Huisvesting  buitenlandse werknemers.
Binnen  de regio bestaat veel vraag naar woonruim-
te voor arbeidsmigranten. Deze behoefte is structu-
reel en PvdA wil dat deze werknemers goed gehuis-
vest zijn. Huidige en toekomstige woonruimte moet
goed worden ingepast binnen onze gemeente. De
Fractie van de PvdA verwacht van de gemeente een
duidelijke visie waarop beleid kan worden gevoerd. U
kunt als burger uw zienswijze met ons delen!

Grote waardering voor onze vrijwilligers!
PvdA vindt vrijwilligers van groot belang. Deze vrijwil-
ligers geven sociale binding binnen de gemeente
Bladel. Een goede reden om binnen de gemeente
het vrijwilligersbeleid een prominente plaats te
geven. Er ligt nu een keuzenota voor het vrijwilligers-
beleid ter bespreking. PvdA ondersteunt het voorge-
stelde beleid en verwacht dat vrijwilligers de draag-
vlak en ondersteuning krijgen die ze verdienen. Dit
gebeurt al door de inzet van een vrijwilligerersonder-
steuner als aanspreekpunt. Heeft u als vrijwilliger
nog ervaringen, vragen of opmerkingen? U bent bij
ons van harte welkom!

Hulp bij het huishouden.
De gemeente is wettelijk verplicht de basistarieven
voor huishoudelijke verzorging vast te stellen. De
bevoegdheid voor de aanbesteding kan neergelegd
worden bij het college. PvdA vindt het belangrijk dat
de aanbesteding niet ten koste mag gaan van de
kwaliteit en de continuïteit van de hulp in de huishou-
ding. In het verleden hebben we daarover onze zor-

gen geuit. Als u gebruik maakt van Hulp in het huis-
houden in het kader van de WMO dan horen wij
graag uw ervaringen!

Wilt u daarover meepraten? Dan bent u van harte
welkom op dinsdag 4 december in Cultureel
Centrum Den Herd te Bladel. Aanvang 19.30 uur. 
Bij ons telt elke stem, ook na de verkiezing!

Bladel  Hapert  Hoogeloon  Casteren  Netersel
Samen Sterk en Sociaal!

Arjan van der Hout 

Ben Maas
0497-682105 

Marcel Roks
06-53475303

PvdA Bladel
www.bladel.pvda.nl

de Verwennerij, tel. 380140

Restaurant Nagoya, tel. 388456

Brasserie Snieders, tel. 847444

de Verwennerij, tel. 380140

Restaurant Nagoya, tel. 388456

Brasserie Snieders, tel. 847444

Reserveer tijdig uw kerstdiner!Reserveer tijdig uw kerstdiner!
Sniederskring

Afgelopen woensdag 21 november was het aanstor-
mend talent Christiaan Weijts (geb. 1976) in Bladel, om
voor de geïnteresseerde gasten van de “Sniederskring”
te vertellen over zijn werk. Ondanks zijn nog betrekkelijk
klein oeuvre (tot nu toe 5 boeken inclusief zijn recent (15
nov.) verschenen nieuwste werk Euforie), werd hij al
diverse keren genomineerd voor en bekroond met
diverse prijzen, waaronder o.a. de Antoon Wachter- en
de Gerard Walschapprijs.
Op deze avond wist hij de hooggespannen verwachtin-
gen dan ook waar te maken. Hij vertelde uitvoerig niet
alleen over de inhoud maar ook over de totstandkoming
van de diverse werken. Hij liet aan de hand van een
aantal door hem gelezen fragmenten ook de ontwikke-
ling van zijn schrijverschap zien. Aandacht was er
natuurlijk ook voor zijn nieuwste werk. In zijn werk blijkt
duidelijk zijn voorliefde voor Italië en met name de cul-
tuurhistorische monumenten (schilderijen, architectuur,
etc. ) uit de Renaissance, maar hij weet dit in te bedden
in onze steeds sneller veranderende moderne wereld
van internet, technologie en globalisering. De vragen uit
het publiek werden door hem uitvoerig beantwoord. 
Al met al kunnen we dus terugzien op weer een
geslaagde avond!
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Swissfl ex® en ik. 
Eén tijdens het slapen.
Het slaapconcept met synchroon-precisie®.

• Perfecte aanpassing aan alle bewegingen.

• In elke houding perfect in balans.

• Goede ondersteuning van top tot teen.

• Anatomisch correct en tegelijk ontspannen, drukvrij liggen.

Uw Swissfl ex® Dealer voor de Kempen
Heuvelstraat 5  

Veldhoven - 040 254 33 45 
www.houseofbedding.nl

HET MEEST DESKUNDIG IN DOE-HET-ZELF

u destel nB eoffeect Prriu d oneel essi
eedschap tegen iger

HET MEEST DESKUNDI

nternet eedschap tegen i

-ZELFG IN DOE-HETHET MEEST DESKUNDI

jzprinternet enjz

IK ZOEK BAAS

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

Deze week stellen we hond Dixon aan je
voor, een pup met een bijzonder verhaal.
Dixon is een enorme schat van ongeveer

negen maanden jong. Dixon is nog aan het
revalideren van een operatie. Op het

moment dat Dixon door de dierenambulance
werd gevonden waren zijn kniebanden

namelijk gescheurd. De eigenaar heeft zich
niet gemeld. Dixon staat te springen om na
de revalidatie lekker met zijn nieuwe baasje

te ravotten en te rennen.
Kun jij hem dat bieden?

Kinderen ontmoeten de sportvereniging 
Freek Bijnen is sinds enkele jaren vol enthousiasme werkzaam als sport coördinator in de Kempen. 

Op 25 jarige leeftijd verloor de Eindhovense Freek zijn
hart aan zijn grote liefde Nienke. Zij nam hem mee naar
het Kempische Bladel waar ze nu al dertien jaar met
hun drie zoons wonen. Na het behalen van zijn PABO
diploma is Freek negen jaar groepsleerkracht geweest.
Dankzij zijn speciale gymbevoegdheid werd hij steeds
vaker ingezet om gymlessen over te nemen van andere

leerkrachten. “Op een gegeven ogenblik stond ik alleen
nog maar gymles te geven. Vanuit hier is het balletje
gaan rollen. Ik wilde meer inhoud aan de gymlessen
geven en zocht contact met verschillende sportvereni-
gingen. 
Het is belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd al gecon-
fronteerd worden met verschillende sporten. Nu wordt
het keuzetraject pas op de middelbare school in gang
gezet, terwijl de meeste kinderen dan al gebonden zijn
aan een sport(vereniging). Niet omdat ze na een brede
oriëntatie een keuze hebben gemaakt,  maar vaak door-
dat zij hun vriendjes en vriendinnetjes volgen naar
dezelfde club. 
Kinderen  moeten na hun zwemdiploma zelf ervaren
wat er allemaal te vinden is op sportgebied. En dan niet
alleen de ‘standaard’ sporten, ook de minder voor de
hand liggende zoals surfen of capoeira.’’ 

Kiloʼs en Click
Een aantal jaren geleden vielen de subsidies voor het
schoolzwemmen weg. Maar de gemeenten vonden het
nog steeds belangrijk om te investeren in sporten onder
schooltijd. Zo ontstond het idee om een sportcoördina-
tor in te zetten. ‘‘Ik was op dat moment al werkzaam  als
gymleraar voor een basisschool in Eersel. De basis-
school directeuren hadden oren gekregen van mijn
samenwerking met de plaatselijke sportverenigingen.
En zo kwam de vraag bij mij: Wa gij daar doet, kende gij
da ook nie hier komme doen?  Laaiend enthousiast ben
ik toen aan de slag gegaan bij acht basisscholen in
Eersel met het project Kilo’s (kwaliteitsimpuls lichamelij-
ke opvoeding sportactivering). 
De gymlessen werden uitgebreid door de kinderen
meer kennis te laten maken met sportverenigingen.
Andere gemeenten kregen hier ook oren naar, hierdoor
heb ik dit project samen met Ruben Keulers doorgezet

naar de gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden. We
zijn aan de slag gegaan met combinatiefunctionarissen;
mensen die onder schooltijd gymlessen verzorgen vol-
gens Kilo’s en na schoolse sportactiviteiten begeleiden.
Vanuit die positie is het project CLiCK na school opge-
start.  CliCK staat voor: Combinatiefunctionaris Linked
Club aan Kinderen. 
Door middel van dit project kunnen basisschoolleerlin-
gen voor maar liefst € 1,50 per activiteit, na school proe-
ven van allerlei sportactiviteiten in de buurt. Samen met
hun gymleraar of gymstagiaire en een echte trainer,
doen op dit moment ruim 500 kinderen wekelijks mee
aan allerlei sport en spel activiteiten. 

De opbrengsten worden gebruikt voor de ‘‘CLiCKo -
theek’’, hier worden allerlei sportattributen verzameld.
Combinatiefunctionarissen kunnen deze lenen om hun
gymlessen of CLiCK na school-activiteiten te optimali-
seren. 

Inzet studenten
Aan het gehele Kempische sportprogramma is het ini-
tiatief van Sport Stage de Kempen (SSK) verbonden,
wel 60 studenten van allerlei opleidingen helpen vanuit
hun discipline mee om het sportaanbod  op school en
buiten school succesvol te maken. “Er zijn enorm veel
studenten actief binnen de Kempengemeenten. Niet
alleen sportinstructeurs maar ook diëtisten en remedial
teachers. Op deze manier is het een succesformule
voor iedereen, studenten leren van de praktijk, wij leren
van hen en de basisschoolleerlingen kunnen onbevan-
gen begeleid sporten.’’ 

Al met al heeft Freek Bijnen heel wat om handen: “Ik
ben 24/7 sportcoördinator, maar als ik al die kinderen zo
bezig zie met sport dan zou ik nooit anders willen”.
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Bladel
T 0497 - 38 38 68

Westerhoven
T 040 - 207 60 76

www.knegtmansadvocaten.nl

Bel ons voor een
gratis kennismaking

Uw zaak is onze zorg

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

Powered by Valk Juweliers

Tip voor de Sint!
Alles met korting!

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

Groot assortiment
STOFZUIGERS v.a. € 49.95

Miele / AEG /Electrolux / Numatic / Sebo

Ook KRUIMELDIEVEN

Wij hebben voor de sint leuke kado-artikelen

Ben en Maartje laten zich niet flessen
Maartje Stokkermans is samen met  Ben Cornelis al jaren verantwoordelijk voor het regionale alcoholpro-
ject ʻLaat je niet flessen!ʼ.Beiden zijn geboren en opgegroeid in de Kempen.

Het project werd in 2006 gestart toen bleek dat een
bovengemiddeld aantal jongeren uit Zuidoost-
Brabant, onder de 16 al in contact kwam met alcohol
en dit vervolgens in grote mate tot zich nam. Een
gevaarlijke ontwikkeling, want uit verschillende
onderzoeken blijkt dat je hersenen tot je 24e nog in
volle ontwikkeling zijn. Daarnaast zorgt (vroegtijdig)
alcoholgebruik voor het afsterven van hersencellen
en kan het zorgen voor concentratie- en geheugen-
problemen. Maartje: ‘‘Veel mensen denken dat die
consequenties pas veel later merkbaar zijn, maar
opgevallen is dat veel jongeren die bovenmatig alco-
hol gebruiken, vaker in schoolniveau zakken.’’

Inzetten op omgeving
Ben: ‘‘Uit ervaring met andere alcoholcampagnes
wisten we dat met een wijzend vingertje  pubers
voorlichten, geen enkele zin heeft. Daarom hebben
we vooral gezorgd dat de volwassen omgeving van
de jongeren zich bewust werd van de zorgelijke ont-
wikkeling. Niet alleen op school en bij de politie, ook

de verschillende horecagelegenheden, sportkantines
maar vooral de ouders werden meegenomen in dit
project.‘Laat je niet flessen!’ was landelijk één van de
eerste projecten die met deze omgevingssystema-
tiek werkte. Vervolgens is deze werkwijze door meer-
dere regio’s in het land overgenomen.’’

‘‘Wij zijn allebei opgegroeid in de Bourgondische
Kempen en ook wij zijn niet ‘van de blauwe knoop’.
Het hoort ook een beetje bij onze cultuur. Alcohol
wordt heel erg geassocieerd met gezelligheid en
sociaal gedrag. Je hoeft bijvoorbeeld maar een voet-
balprogramma aan te zetten en de commentatoren
zitten allemaal ‘gezellig’ aan het bier. Sterker nog
veel sportactiviteiten worden gesponsord door grote
drankfabrikanten. Belangrijk is wel dat ‘Laat je niet
flessen!’ geen anti-alcoholproject is, maar een pro-
ject dat erop is gericht om de trend dat jongeren in
Zuidoost-Brabant steeds jonger, steeds  vaker en
steeds  meer gingen drinken te stoppen.  Zo zag je
een aantal jaren geleden nog dat na de basisschool-

periode vaak de regels vervaagden en dat ouders
wilden dat hun kind dan maar in ‘vertrouwde’ omge-
ving zijn eerste biertje dronk. Wat ze alleen niet
beseften is dat de stap naar (sterke) drank, zonder
het toeziend oog van hun ouders, dan heel snel is
gemaakt.’’ 

Anders drinken
Dat besef is er inmiddels  wel en de leeftijd waarop
jongeren in onze regio hun eerste glas drinken is dan
ook fors gestegen. Men houdt zich tegenwoordig
goed aan de norm ‘Geen alcohol onder de 16’. Dat is
ook één van de hoofddoelstellingen van het project.
De aanpak is daarmee dus succesvol gebleken. Wel
blijft het drankgebruik van jongeren boven de 16 zor-
gelijk.

“Tegenwoordig  gaan jongeren bijvoorbeeld later op
stap dan een aantal jaren geleden en wordt er thuis
ingedronken. Er is dan vaak al veel gedronken voor-
dat ze  op stap gaan. Dat is wel veranderd ten
opzichte van een aantal jaren geleden. Het is daarom
belangrijk dat er ook thuis  toezicht is op het drinkge-
drag van jongeren. Ouders zouden hier ook duidelij-
ke regels moeten stellen. Gebleken is dat veel jonge-
ren juist behoefte hebben aan die regels en het ook
geen probleem zouden vinden om zich daaraan te
houden.’’

Ook in de landelijke politiek is het alcoholgebruik van
jongeren een populair thema. Verschillende politieke
partijen willen zelfs de leeftijdsgrens van 16 naar 18
opschroeven. 

Een positieve ontwikkeling, uit verschillende onder-
zoeken blijkt dat hoe ouder je begint met drinken, hoe
beter je maat kunt houden. ‘‘Op je 18e ben je net  wat
verder ontwikkeld om de gevolgen van alcoholge-
bruik te overzien Daarnaast hebben mensen die op
latere leeftijd gaan drinken minder kans op verslaving
en drinken ze in veel lagere mate.’’
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Huis & aanbodvan Santvoort makelaars, tel. 0497-513393

Een ruime hoekwoning (de inhoud bedraagt circa 410 m³) met tuinhuis en aange-
legde voor- zij- en achtertuin. Gelegen aan rustige verkeersarme straat, op een vrij
hoekperceel van 255 m² aan gemeentelijk plantsoen.

Middels de entree komt u in de ruime L-vormige woonkamer met grote open eet-
keuken. De keuken is o.a. voorzien van een hoekopgestelde inrichting met gas-
kookplaat, Itho afzuigkap, koelkast combi-oven/magnetron, kunststof werkblad met
1½ spoelbak en draaicarrousel. Tussenportaal met provisiekast, toiletruimte en
trapopgang naar de verdieping. De begane grond is volledig voorzien van tegel-
vloer met vloerverwarming.

Op de 1e verdieping vindt u 3 ruime slaapkamers en een badkamer met ligbad,
wastafel en toilet.

Vanaf de overloop een vaste trap naar de 2e verdieping waarop een grote zolder-
kamer met dakkapel, bergzolder en voorzolder.

De tuin is fraai aangelegd met aan de achterzijde diverse terrassen, waarvan één
overdekt. Verder een berging, diverse borders en achterom middels een poort.

De woning is prachtig gelegen, grenzend aan een park met speelweide en op een
steenworp afstand van een basisschool.

Voor meer informatie voor het plannen van een bezichtiging kunt u contact opne-
men met van Santvoort makelaars, telefoon 0497-513393)

Een ruime hoekwoning
Lodewijk van Deijssellaan 29, Bladel
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Tel 0497 381 281

3 december t/m 8 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 

Lichtbruin     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. 3 dec.  t/m za. 8 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!

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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voor een

heerli
jk avondje

Gourmetschotel

Hamburgers 6 halen 4 betalen

Pieten zak per stuk  098

Biefstukreepjes 100 gram 159

Speklapjes 500 gram 365

maandag, dinsdag, woensdag

Op elke
PIZZA
€2.00

korting

MMaarrkktt  3333AA  ••  55553311  BBCC  BBllaaddeell
TTeell..  00449977--338877118844 ooff  00449977--336699332299

Wij zijn niet de eerste, maar wel de beste
in Bladel en omstreken!

Alleen bij afhalen of ter plaatse eten NIET BIJ BEZORGING.   Geldig de hele maand december 
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maandag,  dinsdag, donderdag

Grote schotels
+ blikje fris

o.a. shoarma, kip döner, kebab en kip

ook kapsalon
Grote schotel + blikje fris

van € 11.50

voor €9.00

U kunt bij ons ook in het 
restaurant plaats nemen.

Wij hebben 40 zitplaatsen.


