17e jaargang nr. 46
Gemeentelijke informatie op pagina 14 t/m 16

8 december 2012
Oplage: 8.700
Verspreiding: wekelijks

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel

Uitgave:
Localprint
Broekstraat 26
5571 KK Bergeijk
Tel. 0497-550200
Fax 0497-550174
localprint@online.nl
www.localprint.nl

‘Louis Roijmans heeft de
zesdaagse gered’
BLADEL - De wieleravondzesdaagse in Bladel is toe aan een bijzonder jubileumjaar. Van 10 tot en met 15
januari vindt namelijk de 40e editie plaats. Voor zover bekend is Bladel anno 2013 de enige plaats in
Nederland waar nog een wielerzesdaagse georganiseerd wordt. Het zal een feestelijke happening worden
met opnieuw deelname van zowel dames- als herenteams, het Open Nederlandse Kampioenschap op rollen, entertainment en nog veel meer. Een terugblik in de tijd met drie coryfeeën van toen: Leo van Beers,
Tiny Brekelmans en Jan van Gompel.
(door Erik Schippers)

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

Markt 1A
Bladel
Tiny Brekelmans, Leo van Beers en Jan van Gompel
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Leo van Beers (77), in Bladel beter bekend als Loeloe,
was in die tijd het vertrouwde gezicht van de enige
echte speelgoedwinkel van Bladel. Loeloe vertelt op zijn
bekende humoristische wijze: ‘Tiny, Jan en ik speelden
eind jaren zeventig bij de veteranen van Bladella. Wout
Poes benaderde ons voor de zesdaagse en ik zou wel
sponsor zijn. Voor renners moest ik van Wout maar
naar Louis Roijmans gaan, beter bekend als ‘Louis
Klaos’ die onlangs is overleden. Twee dagen voordat de
zesdaagse begon had ik nog steeds geen renners, dus
ik naar Louis en vroeg of hij wielrenners had voor mijn
ploeg. Louis had vijf zonen en zei: ‘Er lopen d’r hier zat
rond, kiest er maar een paar uit.’ Toen vertelde ik dat ik
eigenlijk Louis zélf in mijn ploeg wou hebben om te fietsen. ‘Ge bent gek Van Bommel’, zei Louis tegen mij.
Maar op een gegeven moment zei hij: ‘Ik wil het wel
doen Van Bommel – zo werd ik ook al genoemd - maar

LA STRADA

dan kost het jou duizend gulden en op de laatste avond
moeten alle voorzitters van alle verenigingen het geld
zelf op komen halen.’ Ik zei tegen Louis dat ik dat een
geweldig goed idee vond en zelfs wel een fles cognac
waard vond. Die ben ik toen nog voor hem wezen halen
ook. Zo is Louis er mee begonnen om voor de verenigingen te gaan rijden en die waren er goed mee. Louis
Roymans heeft toen, eind jaren zeventig zal dat
geweest zijn, de zesdaagse gered. De verenigingen
gingen na zes dagen met zo’n 2700 gulden naar huis,
dat was heel veel geld in die tijd. Ik heb dat sponsoren
zo’n jaar of tien volgehouden. Verrekt, dat heeft me dus
duizend gulden gekost, als ik dat zo eens snel uitreken…’

zie onze advertentie op de achterpagina
Kado- Lekker in Bladel naar de sauna!
tip! Alleen huren sauna ook mogelijk!

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

Voor saunabouw: www.sauna-nederland.nl

localprint@online.nl
Echtscheidingspraktijk
· Kinderen staan centraal:
ook kinderbegeleiding mogelijk
· In goed overleg uit elkaar
· Complete begeleiding van uw scheiding

www.bemiddelaarbijechtscheiding.nl
Bladel
Westerhoven
T 0497 - 38 38 68 T 040 - 207 60 76

Gratis advies en
kennismaking:
30 minuten

vervolg op pagina 2

Te koop

EINDEJAARSAKTIE

LET OP ons e-mailadres is:

KERSTBOMEN
• Diverse afmetingen en
soorten kerstbomen.
• Ook in pot verkrijgbaar.
• Uitzoeken van kerstbomen
op het veld is mogelijk.
• Bij voorkeur wordt de
boom gratis ingenet.
ingenet

Zwartakkers 26, Bladel
0497-384381

PIETER VOSTERS VOOR AL
UW ONROEREND GOED

Jij kunt echt niet voetballen, hè Pietertje?
Neeh, maar wel huizen verkopen!
NIEUWSFLITS
Wegens goede resultaten zijn wij
dringend op zoek naar huur- en verkoopwoningen (in alle prijsklassen).
Bel snel voor een vrijblijvend adviesgesprek.

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

0497-381775
info@vostersonroerendgoed.nl
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Humor
Jan van Gompel (bijna 79) reageert meteen: ‘Dat geld
heb je dubbel en dwars terugverdiend Loeloe, iedereen
in Bladel kwam bij jou de boodschappen doen. Tiny
Brekelmans (77) vult aan: ‘Ja, het was altijd druk in de
winkel van Loeloe. Ik hielp hem wel eens mee en weet
nog dat een mevrouw met Sinterklaas een sjoelbak wou
kopen. ‘Kan er niks van af?’ vroeg ze. Ik naar Loeloe en
die blies een keer over de sjoelbak heen en zei heel
droogjes: ‘Un bietje stobber kan er wel van af..’
Volgens Jan van Gompel stond vooral de gezelligheid
centraal in die tijd: ‘Wij waren al een beetje op leeftijd en
konden met het fietsen niet echt meer mee over. Ik weet
nog dat ik tegen mijn zoon Fred heb gefietst, ik reed
toen voor de korfbalclub. Tegen hem wilde ik zeker niet
verliezen, maar ik kwam helaas net een bandlengte
tekort. We hadden ook altijd een rode lantaarn bij en die
zetten we bij de afscheidsavond bij ‘De Kraaij’ dan voor
het raam. Dat leverde altijd wel leuke reacties op.’
‘Fietsen was bijzaak’, herinnert Tiny Brekelmans zich
nog. ‘Wij zagen overal de humor van in. Ik fietste voor
de jeugd van Bladella maar ben ook goochelaar
geweest en heb in allerlei rare kostuums op het podium
gestaan. Bij een afvalwedstrijd deed ik net alsof ik niet
wist wat dat was en dat reed ik mijn ploeg als afval in
een kruiwagen het podium op. We hebben wat afgela-

Dit papier komt uit
duurzaam beheerd
bos en gecontroleerde
bronnen
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chen maar omdat wij zoveel gekke fratsen uithaalden,
haalden we wel veel premies binnen waar de verenigingen weer goed mee waren. We fietsten ook voor de
jeugdclub Jong Nederland. Als dank werden we wel
eens uitgenodigd op een van hun kampavonden. Ik herinner me een avond in België, waar we hartelijk welkom
werden geheten. Daarna werden we uitgenodigd voor
de barbecue. Of ik ook een hapje mee wilde eten. Ik
keek eens rond en zag overal reclameborden hangen
van ‘Hols Hondenbrok’. ‘Nee dank je’, zei ik. ‘Ik heb net
gegeten.’
Inschrijven nog mogelijk
De 40e Wieleravondzesdaagse wordt gehouden van 10
t/m 15 januari 2013. Inschrijven voor zowel dames- als
herenploegen is nog steeds mogelijk, zo ook deelname
aan het Open Nederlandse Kampioenschap op Rollen
op zaterdagavond 12 januari. Voor meer informatie: kijk
op www.wazbladel.nl

ALGEMEEN ALARMNUMMER

1-1-2
DIERENAMBULANCE EINDHOVEN EN OMSTREKEN
24 uur per dag bereikbaar. Voor meer informatie tel. 040-2523188.

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

www.pefcnederland.nl

DIERENARTSENPRAKTIJK BLADEL-HAPERT, 0497-382534
F. Lamberts, K. Penders, A. Wuisman
Bladel de Uitgang 31, Hapert de Kuil 11
Iedere werkdag ochtend-, middag- en avondspreekuren.
Spreekuren uitsluitend op afspraak.
Apotheek ook op zaterdag geopend van 8.00-12.00 uur.
Spec.: kattengeneeskunde en acupunctuur.
24 uur per dag, 7 dagen in de week telefonisch bereikbaar.
Niet dringende gevallen a.u.b. aanmelden voor 11.00 uur.
DIERENBESCHERMING AFDELING BRABANT ZUID-OOST
De Greefstraat 3, 5622 GJ Eindhoven,
Tel. 088-8113500 (tijdens kantooruren).
E: info@ dierenbeschermingbrabantzo.nl.
W: www.brabantzo.dierenbescherming.nl
MELDKAMER DIERENHULP / AMBULANCE
tel. 0900-1120000 (15 ct/min, 24 uur per dag bereikbaar)
Wanneer een dier in accuut levensgevaar verkeert, bel dan de politie
via het landelijk alarmnummer 112.
DIERENOPVANGCENTRUM DE DOORNAKKER
Doornakkersweg 51, 5642 MP Eindhoven
Openingstijden: di. 13.00-18.00 u, wo t/m za 13.00-16.00 u
tel. 040-2811358 (ma t/m za 13.00 tot 16.00 u)
E: info@doc-eindhoven.nl.
W: www.dierenasieleindhoven.dierenbescherming.nl
BURO SLACHTOFFERHULP REGIO ZO-BRABANT
op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Tel. 040-2116625.
KINDER- EN JONGERENTELEFOON ZO-BRABANT
Tel. 040-2124242 iedere dag van 14.00 tot 20.00 uur.
Tel. 06-0432 (gratis) iedere dag van 14.00 tot 20.00 uur.
SENSOOR (vh SOS-Telefonische Hulpdienst ZO-Brabant)
040-2125566 dag en nacht.
Voor een gesprek van mens tot mens, voor (crisis)hulp.
Voor een anonieme chat kunt u inloggen op http://www.soshulp.nl
www.113online.nl Een anonieme chat mogelijkheid voor mensen die
zelfmoord gedachtes hebben.
THUISZORG MIDDENBRABANT 06-8806
Organisatie voor gezinszorg, kraamzorg en kruiswerk.
Voor alle diensten 7 dagen per week, dag en nacht bereikbaar.
ZORGLOKET BLADEL
Het Zorgloket helpt aan: informatie en advies - vrijwilligershulp - doorverwijzing/bemiddeling. Het Zorgloket is gevestigd in het gemeentehuis, Markt 21, 5531 BC Bladel, Tel. 0497-361636
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
ORTUS, VERLOSKUNDE EN ECHOSCOPIE
Majorie Jaspers, Daniëlle van der Heijden, Carlijn van Gisbergen
Europalaan 40, 5531 BH Bladel
0497-387942 of 06-55125270 info@verloskundigeortus.nl
Praktijkgebied: Bladel, Netersel, Hoogeloon, Hapert, Casteren,
Reusel, Hooge- en Lage Mierde, Hulsel, Arendonk en Retie.
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Mededelingen
INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST (ISD) DE KEMPEN
ISD de Kempen voert taken uit op het gebied van werk, inkomen en
zorg; Bijstandsverlening, Bijstandsverlening aan zelfstandigen, Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), gemeentelijk minimabeleid
en Schuldhulpverlening. Contactgegevens: ISD de Kempen, postbus
66, 5530 AB Bladel, 0497-361730 of 0800-5530123
Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 09.00-11.00 uur.
Meer informatie is terug te vinden op: www.isddekempen.nl
ADVIES EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD: tel. 0900-1000111
info@huiselijkgeweld-eindhovendekempen.nl
VRIJWILLIGE THUISZORG DE KEMPEN
Hulpverlening/periodiek vervangen van de mantelzorger voor thuisverblijvende gehandicapten, dementerenden, chronisch zieken en terminale patiënten. Aanvraag 0497-514746/06-20937489. Vrijwillige
Thuiszorg is onderdeel van GOW Welzijnswerk, www.hetgow.nl
STEUNPUNT MANTELZORG DE KEMPEN
Informatie, advies en ondersteuning aan mantelzorgers.
Tel. 0497-514746. Website: www.mantelzorgdekempen.nl. Steunpunt
Mantelzorg is onderdeel van GOW Welzijnswerk, www.hetgow.nl
OPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK
Hapert, Kerkstraat 27
ma. van 15.00 tot 20.00 uur
di. GESLOTEN
wo. van 14.00 tot 17.00 uur
do. GESLOTEN
vrij. van 15.00 tot 20.00 uur

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

OPENINGSTIJDEN SPEEL-O-THEEK SAMENSPEL BLADEL
dinsdag- en donderdagavond van 18.30 tot 19.30 uur
zaterdagochtend van 09.30 tot 10.30 uur
CENTRAAL INDICATIE ORGAAN ZORG (CIZ) GROOT KEMPENLAND,
De Run 1151, 5503 LB Veldhoven. Centraal meldpunt voor het aanvragen van zorg. Tel.: 040-2549999 - info@CIZ.nl
Indiceert voor alle aanvragen van personen voor:
* opname in een verzorgingshuis
* tijdelijke opname in een verzorgingshuis
* opname in een verpleeghuis
* dagbehandeling in een verpleeghuis * dagverzorging
* thuiszorg (wijkverpleging en gezinsverzorging)
HOUT- EN BOUWBOND CNV:
Voor vragen en problemen kunnen leden en niet-leden terecht bij de
vraagbaak in Hapert op donderdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur,
Gemeenschapshuis Den Tref, Alexanderhof 7 (06) 23409858. Voor
dringende vragen bel (040) 2015113 (privé).
POLITIE BLADEL:
Het steunpunt in het gemeentehuis in Bladel is op afspraak bezet, tel.
0900-8844. Bij spoed: 112. Website: www.politiebladel.nl.
RODE KRUIS AFDELING DE ZALIGHEDEN TE BLADEL:
De welfarewinkel is voor verkoop van artikelen elke dinsdagmiddag
open van 13.30 uur tot 15.30 uur.
RIJBEWIJSKEURINGSARTS
C.J. Swijgers, arts, Driehuis 4, 5529 NA Casteren
Tel. 0497-681066 / 06-45716117, e-mail: infobio@kpnplanet.nl
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De Pastorale Eenheid
Jaargang 47
Nummer 46
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Parochieberichten en misintenties 1 maand voor de gewenste datum
schriftelijk of telefonisch doorgeven aan de Pastorale Eenheid, Kerkstraat 1, tel. 360336.

Parochieblad Parochie Heilige Severinus - Hapert, Parochie St. Pancratius - Hoogeloon, Parochie H. Willibrordus Casteren
TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT
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
Carolien v Gompel
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 Márie
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. familieleden
DINSDAG 11 DECEMBER: Steunpunt Hapert
09.00 uur: H. Mis
Annie van Hout-van Schijndel nms. de
dinsdagmorgengroep
WOENSDAG 12 DECEMBER:
Parochiecentrum Casteren
09.00 uur: H. Mis
DONDERDAG 13 DECEMBER:
Steunpunt Hoogeloon
09.00 uur: Maria Rieter f
DONDERDAG 13 DECEMBER: Kerk Casteren
19.30 uur: KVO-Casteren Adventsviering
VRIJDAG 14 DECEMBER: Kerk Hapert
09.00 uur: Toon Luijten
Uit Dankbaarheid

VRIJDAG 14 DECEMBER: Steunpunt Hapert
19.00 uur: Mariagebedsdienst.

DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
(Gaudette)
ZATERDAG 15 DECEMBER
17.30 uur: Kerk Hapert (Gemengd Koor)
19.00 uur: Kerk Hoogeloon
19.00 uur: Kerk Casteren Carnavalsmis
ZONDAG 16 DECEMBER
10.00 uur: Kerk Casteren
11.30 uur: Kerk Hapert
Casteren
Jan en Pieta Swaans-Meulenbroeks
Overl. ouders vd Wijdeven-v Gompel
Adrianus Castelijns en Petronella v Rijthoven en
dochter Toos
Jan Castelijns mndg
Overledenen van de fam. vd Wijdeven
Josephus vd Wijdeven
Hapert
Adriaan en Clasien vd Ven
Trudy Soontiëns-Mollen
Kees en Nolda Kennis-Antonis
Mina Antonis
Overl. fam. Baijens-v Gompel
Irena Kesicka mndg
Antoon en Lies Adriaanse-Hoeks
Gonny Dierckx-Antonis vanw verjaardag nms Sjef en
de kinderen
Frans Dirks nms Netty en de kinderen
Anna v Grootel-vd Molengraaf
Pau en Dina Schilders-Jansen nms kinderen en kleink.
Overl. ouders Bogaars-de Leijer
Overl. ouders en fam.leden Burgmans-de Haas en
Ruben Bams
Hoogeloon
Remigius van Bommel, Wilhelmina van Bommel-van
der Meijden en Ad van Bommel f
Joke Beijens- v Gestel jgt
Wil Coppelmans
Domien en Henrica Rademakers-Kemps
Kees en Marie Ansems-vd Ven (naaste buren)
DOOP CASTEREN
14.30 uur: Doris Hendrikx

VOORUITBLIK OP
KERSTMIS EN NIEUWJAAR
DINSDAG 18 DECEMBER: Kerk Hapert
10.00 uur: Advents-Boeteviering KBO-Hapert
WOENSDAG 19 DECEMBER:
Parochiecentrum Casteren
09.00 uur: Boeteviering
DONDERDAG 20 DECEMBER:
Steunpunt Hoogeloon
09.00 uur: Boeteviering
VRIJDAG 21 DECEMBER: Kerk Hapert
09.00 uur: Boeteviering
ZONDAG 23 DECEMBER: Kerk Hoogeloon
14.30 uur: Kerstconcert (zie eerdere publicatie)
ZONDAG 23 DECEMBER: Kerk Hapert
16.00 uur: Kerstconcert Kunst Adelt en Medium
MAANDAG 24 DECEMBER: Kerstavond
17.30 uur: Kerk Hapert Kindergezinsviering
19.00 uur: Kerk Casteren Kindergezinsviering
20.00 uur: Kerk Hapert Viering mmv Medium
21.30 uur: Kerk Hoogeloon
Viering mmv Gemengd Koor
00.00 uur: Kerk Hoogeloon Gebedsdienst
DINSDAG 25 DECEMBER: Eerste Kerstdag
09.30 uur: Kerk: Hoogeloon Kindergezinsviering
10.00 uur: Kerk Casteren Viering mmv Klankbord
11.30 uur: Kerk Hapert
Viering mmv Gemengd Koor
WOENSDAG 26 DECEMBER: Tweede Kerstdag
09.30 uur: Kerk Hoogeloon Eucharistieviering
11.30 uur: Kerk Hapert Eucharistieviering
MAANDAG 31 DECEMBER: Oudjaarsdag
19.00 uur: Kerk Hapert Eucharistieviering
19.00 uur: Kerk Hoogeloon Eucharistieviering
DINSDAG 01 JANUARI: Nieuwjaarsdag
10.00 uur: Kerk Hoogeloon
P.E.-viering mmv alle koren, waarna
Nieuwjaarsreceptie.

ADVENTSACTIE 2012 GEEF ZE DE TOEKOMST IN HANDEN
In de adventstijd, waarin wij ons voorbereiden op het Kerstfeest, wordt ook onze aandacht gevraagd voor degenen in de wereld die, voor wat betreft hun toekomst, nog voor een groot deel van ons afhankelijk zijn. Wij willen ze
in staat stellen hun eigen toekomst in handen te nemen. Een van de projecten die door de bisschoppelijke
adventsactie dit jaar wordt gesteund betreft de uitbreiding van een meisjesschool in Kenia.
In Nederland is het zo vanzelfsprekend: meisjes gaan naar school en krijgen dezelfde kansen als jongens. In
Kenia ligt dat helaas anders. Zo zitten op de middelbare meisjesschool St.Theresa Girls’ in het dorpje Kimilili nu
ruim 550 leerlingen; op de naburige jongensschool zitten er meer dan 1100. Daaruit blijkt wel hoe hard het nodig
is dat er voldoende onderwijsmogelijkheden voor meisjes komen.
Wilt u meer informatie over dit project, ga dan naar www.adventsactie en klik vervolgens op ‘onze projecten’ en op
‘Geef ze de toekomst in handen’.
Tijdens de kerstvieringen in onze parochie zal de opbrengst van de collecte voor bovenstaand project van de
Adventsactie bestemd worden. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar Adventsactie Den Haag, rekening
653100000 of IBAN: NL89INGB0653100000.
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Dagverse Scharreleieren
uit de eierautomaat
10 eieren €1,20 - 30 eieren €3,50
7 dagen per week geopend van 7:30 tot 21:30
U vindt ons aan
Klein Terkooyen 4, 5531 NR Bladel
Meer info op www.duisbladel.nl

SCHOENMAKERIJ
Cees Siemons
OPRUIMING
Alle Kipling en diverse Eastpack tassen

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

SKNS lid

Openingstijden:
maandag: gesloten
di. t/m vrij. 9.00-18.00 uur
zaterdag: 9.00-16.00 uur

ZIE OOK ONZE WEBSITE VOOR
ONREGELMATIGE ACTIVITEITEN:
WWW. KBO-HAPERT.NL

De Kloostertuin
Stichting Steunpunt ’De Kloostertuin’ Hapert

Agenda: maandag 10 december t/m vrijdag 14 december 2012
MAANDAG
08.30-10.00 uur: trombose- en bloedafname dienst Reg. Ehv.
09.00-12.00 uur: Tapijt-Gordijnland driebanden biljarttoernooi
09.00-12.00 uur: biljarten
10.30-12.00 uur: spreekuur Zorgloket Marsja Verhagen
13.30-16.00 uur: welfare Rode Kruis
13.30-16.30 uur: biljarten, kaarten, bridgen, SOOS 55+
19.00-22.15 uur: ontmoetings- en ontspanningsavond
DINSDAG
08.30-10.00 uur: trombose- en bloedafname dienst Reg. Ehv.
09.00-10.00 uur: Zuidzorg inloopspreekuur OZK verpleegkundige
09.00-09.30 uur: Eucharistieviering
10.00-11.00 uur: repetitie seniorenkoor Levenslust
10.30-11.30 uur: spreekuur bureautje Respijtzorg
13.00-14.30 uur: overleg ZuidZorg team 2 Hapert
13.30-16.00 uur: jeu de boules
13.30-16.00 uur: kienen KBO, extra levensmiddelenpakketten
18.45-22.00 uur: rikconcours
WOENSDAG
08.30-10.00 uur: trombose- en bloedafname dienst Reg. Ehv.
09.00-12.00 uur: Tapijt-Gordijnland driebanden biljarttoernooi
09.00-12.00 uur: biljarten
13.30-16.30 uur: biljarten, kaarten
19.00-22.15 uur: ontmoetingsavond, ontspanningsavond

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
13.30-16.00 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
09.30-12.00 uur: bestuursvergadering KBO
13.30-16.30 uur: bridgen, SOOS 50+, biljarten, kaarten
19.00-19.30 uur: Mariagebedsdienst
19.30-22.15 uur: ontmoetingsavond, ontspanningsavond
ACTIVITEITEN VAN MAANDAG T/M VRIJDAG

Maandagmorgen:
Maandagmorgen:
Maandagmiddag:
Maandagavond:
Maandag:

Koersbal
Bijbelgesoreksgroep
Nordic Walking
Ontspanningsavond
Zwemmen

Den Tref
De Kloostertuin
Henk Fleerakkers
De Kloostertuin
Albatros Eersel

Puzzelhoekje
Afgelopen week zijn er weer veel puzzels uit
de Lantaarn opgelost en ingeleverd bij de
Vershof in Bladel.
OPLOSSING IS: IDENTIFICATIE
Onder de goede inzendingen is een winnaar
getrokken. Voor deze week is dat:
AN EN PIET FRIJTERS
TROPRIJT 7, BLADEL
De gewonnen prijs zijn WAARDEBONNEN
t.w.v. € 25,00 verdeeld in 5 bonnen van elk
€ 5,00. Deze zijn te besteden bij de ondernemers van de Vershof. Zaterdag 8 december
kunnen de bonnen afgehaald worden bij
Groente en Fruit Daniëls in de Vershof.

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

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 11 december
tot 18.00 uur, na deze tijd kunnen geen oplossingen meer ingeleverd worden. Uit de goede
oplossingen wordt een winnaar getrokken.
De winnaar wordt in de Lantaarn bekend
gemaakt.
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HORIZONTAAL: 1 zaadkorrel; 3 commotie; 8 koeienmaag; 11 boom; 12 vogelproduct; 13 keurig; 14 en wel;
16 persoonlijk vnw.; 17 deel van een breuk; 20 neerslag;
22 rustbank; 24 kluit; 25 grondtoon; 27 toespraak; 28
onbevoegde; 29 de jongere; 30 haarpluk; 32 behoud;
33 honingdrank; 34 rund; 36 neon; 37 maanstand; 38
selenium; 39 Griekse letter; 40 wiel; 41 huisdier; 43
dwarshout; 44 reeds; 45 en omstreken; 47 vreemde
maat; 49 soort; 51 helderheid; 53 ik; 55 daar; 56 zangstuk; 57 naarling; 59 lekkernij; 60 gaarne; 61 hoofdtelwoord; 63 gesteente; 66 tramstalling; 68 en andere; 69
rivier in Friesland; 70 lidwoord; 72 vervoersmaatschappij; 73 bestaat; 74 dakrand; 75 vleessoort; 76 Duitse
badplaats.
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VERTICAAL: 1 slingeruurwerk; 2 gelijk (Grieks); 3
plaats in Drenthe; 4 voorzetsel; 5 plaats op Ameland; 6
hetzelfde; 7 voldoende; 9 loopvogel; 10 opbergen; 12
oosterse titel; 15 tip; 18 editie; 19 vermoeden; 20 geul;
21 Frans voegwoord; 23 verlies; 24 knoeien; 26 tegenover; 29 persoonlijk vnw.; 31 richting; 33 ijzerverf; 35
bevel; 38 zangnoot; 42 halen; 44 anders gezegd; 46
marterachtige; 48 gastvrouw; 50 toornig; 51 vulkaanopening; 52 op zekere plek; 54 persoonlijk vnw.; 56
slede; 58 water bij Delfzijl; 60 bevel; 62 nikkel; 64 uitkering; 65 opschudding; 67 vistuig; 70 hectoliter; 71 voorzetsel.

Kruiswoordpuzzel

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

Parochieblad Parochies H.Petrus Banden Bladel en H.H. Antonius en Brigida Netersel
Jaargang 46 - Nummer 46 - 8 december 2012
Bereikbaarheid pastorie en parochiekantoor.
Pastorie: Pastoor C.Bertens, 0497-381234
Parochiekantoor: 0497-387618 (voorlopig alleen op
maandag en woensdag van 09.00 - 12.00 uur - met
uitzondering van de vakantieperioden.)
Bij afwezigheid wordt u verzocht gebruik te maken
van de voice-mail. FAX: 0497-385508.
E-mailadres: f2hpetrusbanden @ hetnet.nl

bouts, de overleden familie Louwers-Luijten, de overleden familie Hendriks-van Sambeeck, de overleden
ouders Hoskens-Lemmens en overleden familieleden,
de overleden ouders Leo en Nelly MeulenbroeksPlasmans, Jan van Eijk en Paula van Eijk-van Gorp,
Bert en Truus Graat en hun overleden familieleden,
Harry Dietz en overleden familie, Catharina Olierook en
overleden familie

Donderdag 13 december, 8.30 uur: Wim Cornelis
Vrijdag I4 december, 8.30 uur: geen intentie
OVERLEDEN: José Duis-Cox 62 jaar

PAROCHIEBERICHTEN
Maandag 10 december, 8.30 uur: geen intentie
H.H.Antonius en Brigida Netersel

PAROCHIEBERICHTEN
Dinsdag 11 december, 8.30 uur: Cornelia van Bommel
H. PetrusʼBanden Bladel
Tweede Zondag van de Advent
Zaterdag 8 december, 17.30 uur:
Tonny Dijkmans (namens zijn echtgenote en kinderen),
Frans en Anna Klessens-Teurlings, uit dankbaarheid
Zondag 9 december, 11.00 uur
(m.m.v. het herenkoor):
Cees van Bommel en Riek van Bommel-Groenen en
hun overleden kinderen, Walter, Nell, Miriam en Aloys,
Jeanne Castelijns-Smolders, De overleden familie
Schoofs, bijzondere intentie, Lies van Gerwen-Lemmens (vanwege haar sterfdag en verjaardag namens
Jan, kinderen en kleinkinderen), de overleden ouders
Kraaijvanger-Kwinten en hun schoonzoon Jo, Antoon
van Rooij en Cato van Rooij-Antonise, Theo Lauwers
(vanwege zijn verjaardag namens Mia, kinderen en
kleinkinderen), zijn overleden schoonzoon Jan Rom-

Woensdag 12 december, 19.00 uur:
Jan en Rieneke Jansen-van der Heijden en overige
familieleden

Tweede Zondag van de Advent
Zondag 9 december, 9.30 uur:
Ted van Hoof-Koopmans (namens de Beerse Processie naar Scherpenheuvel)

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

Vrijwilligers
vacature van de week

Regionale Stichting Zorgcentra De Kempen.
Vrijwilliger(ster) locatie Lindenhof Lage Mierde
Voor de zorglocatie Lindenhof in Lage Mierde zoeken wij met spoed vrijwilligers, die onze cliënten willen begeleiden, tijdens diverse creatieve activiteiten. Hierbij valt te denken aan internetcafé, beweging, zang, spelbegeleiding enz.
Verzorging van koffie/thee.
Voor informatie tel. 0497-584222 of mail: vrijwilligersbureau@rszk.nl
Amarant Lage Mierde
Vrijwilligers gastgezinnen (1473)
Onze organisatie is dringend op zoek naar een
gastgezin waar wij een jongen en/of meisje kunnen
plaatsen met de bedoeling het gewone gezinsleven
voor hun weer herkenbaar te maken. Vooral de jongen vindt het leuk om iets met paarden te kunnen
ondernemen. Dit speelt zich voornamelijk in het
weekend af.
Voor informatie Anous Voets tel. 013-5092334 of
mail: dorpsplein3@amarant.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
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niet van echt
te onderscheiden,
deze kunstkerstboom met
mooie volle takken.
Eenvoudig op te
zetten.

GRATIS kinderkwartet bij besteding van min. € 15,00
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Lichtpuntjes
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Rijschool Reniers
Tel.: 0497-641644
www.rijschoolreniers.nl

KOOP AANGEBODEN
Dé elektrische fietsspecialist van de Kempen. Kijk voor ons
totaal assortiment fietsen en occasions op www.bito.nl.
Profile Bito de fietsspecialist te Bladel, tel. 382141
Allerlei boerenbont serviesgoed o.a. kop en schotel, borden,
schalen enz., tel. 06-20151210
Winterbanden met velg, 5-gaats, voor Opel Astra en Vectra
€ 225,00, tel. 381981

TE KOOP GEBRUIKTE FIETSEN
Diverse merken, zowel dames als heren.
Rijwielhandel Arie v/d Meer,
Oude Provincialeweg 63, Hapert, tel. 385126
Handgebreide nieuwe ruches-sjaaltjes, in vele kleuren, tel. 0620151210

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

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

Graag telefonisch aanmelden:
OOK VOOR EEN INFO-GESPREK

Bolte

JOVI

VOOR UW COMPLETE VERBOUWING

• VAN RIOOL TOT DAKKAPEL
• KOZIJNEN
• AFTIMMERMERK VAN PLAFONDS ENZ.
• METSELWERK
• KLEIN LOODGIETERSWERK
• ZINKEN GOTEN
• CARPORTS
• DAKBEDEKKING MET 10 JAAR GARANTIE CERTIFICAAT
• HET VERNIEUWEN VAN PANNENDAKEN EN EVENTUEEL
ISOLEREN VAN COMPLETE KAP, TEVENS ONDERHOUD.
BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE PRIJSOPGAVE

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

Nu ook 2m3 containers
Tevens levering ophoogzand

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

Glas- en Schilderwerken

KARWEI SERVICE

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

BEZORGKLACHTEN?
BEL:

550200

Winter in aantocht:
Wees voorbereid

HOOGELOON - TEL. 0497-681591

• Alle schilderwerken
• Alle soorten glas
Vraag vrijblijvend
advies en prijs!

’t Land
Nieuw in het assortiment van
VVV Bladel overheerlijke streekproducten
van ’t Land. Het assortiment bestaat o.a.
uit (h)eerlijke jams, marmelades, bloemenhoning, honing met walnoten, diverse
chutneys, appelstroop met walnoten en
nog vele andere mooie (h)eerlijke producten. 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…

De Nederlandse winters zijn onvoorspelbaar. Het ene jaar gaat de herfst
bijna ongemerkt over in de lente en het
andere jaar ligt er van november tot
maart sneeuw en ijs.
Wees dus altijd goed voorbereid op
kou, sneeuw en ijs; het kan van de ene
op de andere dag winter zijn in ons
land. Geef uw auto op tijd een winterbeurt; zorg voor slot- en ruitenontdooier,
antivries, ruitenkrabber, enz. En zorg
voor een stevige sneeuwschuiver en
strooizout, zodat u de stoep voor uw
deur begaanbaar kunt houden.
Kijk voor meer winterse tips op
http://tinyurl.com/winterweer.

GRATIS LICHTPUNTJE

Graag tot ziens bij:

(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.)

VVV Bladel Markt 21a 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!

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

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

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

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

Alleen kleintjes van particulieren worden gratis geplaatst, mits deze duidelijk zijn ingevuld.
Inleveradressen: VVV Bladel, Markt 21A, 5531 BC Bladel
Aan de balie afgeven: Arie v.d. Meer Rijwielhandel, Provincialeweg 63, 5527 BN Hapert
Opsturen naar: Localprint, Broekstraat 26, 5571 KK Bergeijk
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Max Caldas zorgt voor inspirerende start
Rabobank winteravondlezingen
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HAPERT - Op dinsdag 27 november trapte Max Caldas, bondscoach van het Nederlandse dameshockeyteam, af in de serie van vijf Rabobank De Kempen-West winteravondlezingen. De 39-jarige
Argentijn gaf een kijkje in de keuken van een markante coach en blikte daarnaast terug op het
Olympisch goud van zijn dames in Londen, afgelopen zomer.

René Coppens, directievoorzitter van de Rabobank
Kempen-West, opende de avond op zijn bekende
enthousiaste wijze: ‘Wij willen als coöperatie met
deze winteravondlezingen graag iets extra’s doen
voor onze leden. Met gemiddeld zo’n vijfhonderd
bezoekers per avond zijn we telkens weer snel uitverkocht, dat geldt ook voor deze avond. De belangstelling voor astronaut André Kuipers was echter zo
massaal dat we volgende maand voor maar liefst
2100 mensen eenmalig uit moeten wijken naar
Koningshof in Veldhoven.’
Het trainingskamp in Alicante, december 2011, stond
aan de basis van het succes van de Oranjedames.
Stressmanagement en leiderschap stonden daar
centraal. Max Caldas, voormalig speler voor Klein
Zwitserland en het Argentijnse nationale team, ver-

telde boeiend over ‘the road to London’: ‘Op Schiphol
kregen alle dames één minuut de tijd om nog een
sms te sturen naar wie ze maar wilden. Daarna
moesten alle mobiele telefoons ingeleverd worden,
dat was stressmoment nummer één om de mentale
weerbaarheid te testen. In Alicante reden we de bergen in en stonden er na 2,5 uur rijden drie zwarte
mariniers klaar om de dames verder naar de top te
loodsen. Als er geklaagd werd deden ze onder begeleiding van de ingehuurde mariniers een stapje terug
naar beneden. De speelsters leerden zo om elkaar te
accepteren en hun eigen ego’s overboord te gooien.
Natuurlijk gaf dat in het begin wat wrevel, maar op
een gegeven moment merkte ik hoe de speelsters
elkaar door en door leerden kennen en naar elkaar
toe groeiden. Ze gingen voor elkaar door het vuur.
Tijdens de Champions Trophy in Argentinië in januari speelden de dames fenomenaal, in mijn belevingswereld hadden we Londen toen al gehaald.’
De winteravondlezing van de bevlogen coach werd
vooral boeiend door de interactie met het publiek.
Caldas heeft zijn plan voor de volgende Olympische
Spelen voor een groot deel al in zijn hoofd zitten: ‘Je
moet dingen gaan herijken en uitgaan van je eigen
kracht maar niet telkens opnieuw het wiel uitvinden.
Hoe we dat gaan doen blijft nog een verrassing voor
de meiden.’
Voor foto’s en het complete verslag van deze winteravondlezing: www.rabobank.nl/dekempenwest.

Geachte gast
De Verwennerij is 1ste en 2de Kerstdag
geheel vol gereserveerd.
Wel is er de mogelijkheid om
vrijdag, zaterdag en zondag na Kerstmis
Kerstverwennerijtjes te gebruiken.

Onbeperkt
Kerstverwennerijtjes
voor

voor natuurlijk
gezond hertenvlees
• vrijdag en zaterdag van
10.00u tot 18.00u geopend
• Diepgevroren en vacuüm
• Hertenburgers vernieuwd
Inlichtingen en aanvragen bestelbon:
Cees en Joos Lauwers
De Strook 1, 5541 SG Reusel
Tel. 0497-643138 / 06-53306932
info@hertenhoeve.nl
Internet: www.hertenhoeve.nl

(H)eerlijk uit eigen streek

Koud hé!

Ga eens lekker naar de sauna
in Bladel. Privé ook mogelijk.
Zie advertentie op
de voorpagina.

Gratis kinderopvang
OP ZATERDAG 22 DECEMBER
Op zaterdag 22 december a.s. zijn verschillende locaties van Nummereen
Kinderopvang extra geopend. Tussen 9.30 en 12.30 uur mogen kinderen van nul tot
twaalf jaar lekker komen spelen zodat hun ouders rustig kerstinkopen kunnen doen.
Medewerkers zetten zich tijdens deze ochtend belangeloos in; de opvang is dan ook
geheel gratis! Alle kinderen zijn welkom, ook degenen die normaliter geen gebruikmaken van Duimelot, De Paraplu of Clup Hasta la Pasta. Aanmelden is niet nodig, bij
drukte wordt wel het principe vol = vol gehanteerd.
Meer informatie is te vinden op www.nummereen.com. Ook een overzicht met alle
locaties die opengaan is hier te vinden. Maak gebruik van deze ludieke actie!
Meer informatie:
Nummereen SSC, Ninke Hoppenbrouwers: 0497- 51 78 14

€ 29.95 p.p.
exclusief drank

vanaf 17.00 tot 22.00 uur
dessert tot 22.30 uur
Maandag 24 december
de gehele dag gesloten.
31 december en 1 januari gesloten.

Markt 6 • Bladel • Tel. 0497-380140

maatwerk
Keukens - Vloeren - Deuren - Kasten - Raamdecoratie
Industrieweg 3 5531AD Bladel

www.woonplazabladel.nl
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KLEIN, MAAR
GROOTS IN SERVICE
Industrieweg 13
5527 AJ Hapert
Telefoon 0497-382942

Netersel 1 - Weebosch 1 2-0

www.vandijckrenault.nl

Scoreverloop
Rust
1-0
2-0

Martijn Michiels
Anel Selimovic

Stand Tapijt- en Gordijnland
Libre biljarttoernooi

v.v. Casteren
UITSLAGEN
Zondag 2 december
Tivoli 1 - Casteren 1
HMVV 6 - Casteren 2
Marvilde 8 - Casteren 3

1-3
afgelast
1-0

PROGRAMMA
Zondag 9 december
Casteren 1 - Terlo 1
Casteren 2 - Hoogeloon 6
Casteren 3 - Best V. 12

De wedstrijd

14.30 uur
11.00 uur
10.30 uur

Terreinwacht: Wim Swaanen

VV Netersel moeizaam voorbij De Weebosch
Na een goede eerste competitie helft stond zondag
de thuiswedstrijd tegen De Weebosch op het programma. Ook deze keer bleek De Weebosch een
lastige tegenstander te zijn voor vv Netersel. Pas in
de slotfase wist vv Netersel tot score te komen.
Vanaf het begin maakte De Weebosch het vv
Netersel lastig door vroeg druk te zetten. Hierdoor
kwam Netersel niet goed in haar spel. Na een paar
minuten kwam Netersel bijna op voorsprong. Een
voorzet van Harm van der Heijden zou eenvoudig
kunnen worden binnengetikt door Anel Selimovic
ware het niet dat de laatste man van de Weebosch
met zijn grote teen de voorzet wist te onderscheppen. In het vervolg van de eerste helft waren er weinig kansen aan beide kanten. Vlak voor rust was
Netersel dicht bij de openingstreffer. Na een steekbal
van Jaap Waalen stifte Hidde Engwerda de bal over
de keeper, maar zijn inzet belandde op de lat.
Vlak na rust was er een grote kans voor Ramon van
Meurs. Hij schoot de bal over de uitkomende keeper,
maar de bal ging net langs het doel. Verder bleef het
spel in de tweede helft ongewijzigd. Netersel speelde
slordig en wist niet goed onder de druk van de
Weebosch uit te komen, maar de Weebosch was ook
niet bij machte om goede kansen te creëren. De
Weebosch kreeg na 65 minuten nog een goede
kans, een voorzet vanaf rechts werd echter ver over
gekopt. Enkele minuten later wist Anel Selimovic een
voorzet van Jaap Waalen vanaf één meter langs de
open goal de schieten. Een kwartier voor tijd kwam
Netersel alsnog op voorsprong. Een lange bal van
Jip Koning werd niet goed verwerkt door de verdediging, waarna Martijn Michiels vrij door kon lopen op
de keeper en de bal knap in de lange hoek schoot.
Hierna viel er een last van de schouders van Netersel
en werd er weer vrij gevoetbald op zoek naar meer.
De Weebosch werd nog één keer gevaarlijk, uit een
corner werd de bal door Rick Seuntiëns van de lijn
gehaald, waarna de bal hard in het zijnet werd
geschoten. Enkele minuten later besliste Anel
Selimovic de wedstrijd. Na een goede steekbal van
Harm van der Heijden schoot Anel beheerst binnen.
Hiermee was het verzet van de Weebosch gebroken
en werd de wedstrijd eenvoudig uitgespeeld.
Al met al drie belangrijke punten na een matige wedstrijd van Neterselse kant. Volgende week zal het
spel beter moeten zijn om tegen de revelatie van het
seizoen, Riethoven, tot een goed resultaat te komen.
Overige uitslagen
Netersel 2
Netersel 3
-

Bergeijk 5
Terlo 5

afgelast
afgelast

Programma senioren zondag 18 september
Riethoven 1
Netersel 1
Hoogeloon 2
Netersel 2
Bergeijk 8
Netersel 3

POULE A
1 Ad Spooren
2 Jan van Dommelen
3 Kees Hollebekkers

brt.
280
280
280

car.
427
291
286

pnt.
31
26
25

POULE B
1 Jan van Hout
2 Adriaan Braken
3 Toon Dirks

300
300
300

291
296
326

34
32
25

POULE C
1 Kees Schilders
2 Frans v.d. Graaf
3 Martien van Hees

280
280
280

369
651
416

36
29
25

POULE D
1 Theo Hoeks
2 Algo Snellen
3 Martien Hendriks

280
260
260

727
298
279

37
29
25

Stand Tapijt- en Gordijnland
Driebanden biljarttoernooi

Beugelclub D’n Heuvel
Uitslagen
D’n Heuvel 1 - Helden 2
D’n Heuvel 4 - Hegelsom 2
D’n Heuvel 8 - Liempde 5
Heeze 4 - D’n Heuvel 7
D’n Heuvel 6 - Schijndel 3

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

Programma
Zaterdag 8 december
Helden 1 - D’n Heuvel 1
Maasbree 2 - D’n Heuvel 2

20.00 uur
20.30 uur

Dinsdag 11 december
D’n Heuvel 1 - Ell 1
D’n Heuvel 2 - Helden 5

20.00 uur
20.00 uur

Woensdag 12 december
D’n Heuvel 8 - D’n Heuvel 7

13.30 uur

Donderdag 13 december
D’n Heuvel 5 - Schijndel 2

20.00 uur

Vrijdag 14 december
Neer 2 - D’n Heuvel 4

20.00 uur

POULE A
1 Jan Poppeliers
2 Herman Wilting
3 Tonny Daniëls

brt.
680
640
640

car.
254
461
335

pnt.
37
34
31

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

560
520
560

282
246
161

31
27
26

POULE C
1 Ad Spooren
2 Ruud Geboers
3 Piet Leermakers

520
480
480

170
206
191

27
25
23

POULE D
1 Gerrit Hoorman
2 Theo Spooren
3 Jan Huijbers

480
520
480

177
266
171

25
23
21

Weer een
huis verkocht!
Na publicatie in
De Lantaarn.

Laatste uitgave Lantaarn 2012
Op zaterdag 22 december 2012
verschijnt de laatste editie van
dit jaar.
Kopij en advertenties
hiervoor dienen uiterlijk
dinsdag 18 december
om 18.00 uur
bij ons binnen zijn.
De redactie
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Kerstmarkt op de
Jacobushoeve
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Vers Vlees
Boerderij
www.boerderijslager.nl

Polderdijk 5
Netersel
Telefoon 0497-641277
OPENINGSTIJDEN BOERDERIJWINKEL
Woensdag, Donderdag en Vrijdag 13.00 tot 18.00 uur
Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

6 worstenbroodjes voor € 4.50
36 worstenbroodjes voor maar € 25.00

Compleet verzorgde gourmetschotel
voor maar € 11.00 per persoon
BOURGONDISCHE BUFFETTEN ZELF SAMEN TE STELLEN
Op zaterdag 8 december wordt op de Jacobushoeve in
Vessem weer de jaarlijkse kerstmarkt gehouden. De
markt gaat om elf uur open en duurt tot vier uur in de
middag. Het belooft weer een sfeervol evenement te
worden. Om op ongunstige weersomstandigheden
voorbereid te zijn, wordt deze markt gehouden in het
praathuis van de Jacobushoeve. Daar worden alle
mogelijke fraaie maar laag geprijsde kerst artikelen te
koop aangeboden. Ook de Wereldwinkel van de
Jacobushoeve levert een bijdrage. Hij heeft onder meer
stalletjes en beeldjes in de aanbieding die vervaardigd
zijn door ambachtslieden uit de Derde Wereld. De
opbrengst komt grotendeels ten goede aan met zorg
uitgezochte projecten in de derde wereld.
Meer informatie is te verkrijgen bij:
Mevr. M. van der Steen, tel. 013-5146100
en op de site: www.jacobushoeve.nl

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

Reserveer tijdig uw

Kerstdiner
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

Bekijk ons kerstmenu
op www.brasseriesnieders.nl

Naast het reguliere vlees verkopen wij ook
biologisch runds-, varkens- en kippenvlees

Eerste prijs harmonieorkest Kunst Adelt Hapert
Eindelijk is het zo ver. Het is zondag 25 november, de dag dat muziekvereniging Kunst Adelt uit Hapert deelneemt aan de concertwedstrijd in Veldhoven. Het optreden van het corps staat gepland om 17.00 uur.
De voorbereiding
Een jaar geleden is de voorbereiding op het concours
gestart. Wat doe je dan de laatste dag nog?
De stukken zijn voldoende geoefend. Nu is het zaak
iedereen in alle rust voor te bereiden op het spelen om
17.00 uur. De orkestleden verzamelen zich vanaf half
twee op de Kempen-campus. Het is goed om op tijd op
een rustige plek bij elkaar te komen. Iedereen babbelt
een beetje met elkaar. Om twee uur start dirigent Erik
Somers de voorbereiding. Hij spreekt de groep toe en
stemt een voor een alle groepen instrumenten. Het
orkest speelt een paar kleine stukjes.
Je merkt dat het goed is dat de muzikanten al zo vroeg
even bij elkaar zijn. Om drie uur vertrekt iedereen naar
de Schalm in Veldhoven.
Daar worden de instrumenten uitgepakt, de pakken
aangetrokken en gekeken naar de uitslagen van zaterdag en zondag ochtend. De jury is streng is de algemene conclusie. De laatste voorbereiding start om vier uur.
Het optreden
En dan is het vijf uur. De stoelen worden klaargezet en
het slagwerk komt op het podium te staan. Het orkestleden zoeken hun plaatsen op. De belangstelling vanuit
Hapert is groot. De zaal is dus goed bezet. De speaker
verwelkomt iedereen. Erik Somers komt op, wacht
even en dan start het verplichte werk. Kunst Adelt heeft
gekozen voor Sidus, gecomponeerd door Thomas
Doss. Dit is originele filmachtige muziek en stelt een reis
door de ruimte voor. Het is doodstil in de zaal. Iedereen
geniet van het orkest. Het gaat goed. Applaus van de
hele zaal als het stuk gespeeld is.
Dan komt het keuzewerk van Kunst Adelt. Dat is Belkis,
Rigina di Saba van Ottorino Respighi. Dit stuk neemt de
luisteraar mee naar het oosten van Afrika.

Ook dit werk speelt het orkest met veel enthousiasme
en de muzikanten worden beloond met een daverend
applaus. Na afloop zijn de muzikanten tevreden. We
hebben goed gespeeld is de eerste reactie. Erik, de dirigent, vindt dat het orkest goed en gedurfd gespeeld
heeft. “Er gaat altijd wel iets fout, maar het orkest herstelde zich prima”, zei hij met een brede glimlach.
De uitslag
En dan is het wachten op de uitslag. Hoe heeft de jury
het optreden van Kunst Adelt beoordeeld? Om kwart
over acht is het zo ver. Iedereen kan de zaal weer in
voor de uitslag. Drie juryleden hebben de gespeelde
werken beoordeeld in de vorm van een leesbaar verslag en een waardering in punten voor de uitgevoerde
concourswerken. Ze beoordelen op 10 rubrieken zoals
bijvoorbeeld klankbalans, ritmiek en muzikale uitvoering. Per rubriek kunnen maximaal 10 punten gegeven
worden. De punten van de drie juryleden worden
gemiddeld. Het maximaal aantal te behalen punten is
derhalve 100. De prijsuitreiking begint. De vice-voorzitter van Brabantse Bond nodigt alle voorzitters en dirigenten uit op het podium. Als vierde komt de uitslag van
Kunst Adelt. Het verplichte werk krijgt een beoordeling
van 87,5 punten. Groot gejuich in de zaal. En het vrije
werk krijgt een beoordeling van 86,5 punten.
Gemiddeld dus een score van 87. Dat betekent een
eerste prijs met een zeer mooi aantal punten. Iedereen
van Kunst Adelt is dik tevreden.
En dat betekent feest in Den Tref te Hapert, het thuisadres van de vereniging.
Na een jaar hard werken mag dat ook want het harmonieorkest heeft een geweldig resultaat behaald op het
concours in Veldhoven.
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Ter zake…
Help! Hoe zorg ik ervoor dat mijn tekst
ook gelezen wordt op internet?
Mensen die een website, blog of social media bezoeken lezen de teksten (content) op een andere manier
dan een boek. Deze bezoekers willen in één oogopslag zien of de inhoud van een site de moeite waard is.
Het is daarom belangrijk dat u kort en bondig snel ter zake komt, opdat de lezer geprikkeld wordt verder te
lezen.` Maar ook Google kijkt mee! En net als de lezer houdt deze zoekmachine van duidelijke en scanbare
tekst hetgeen te merken zal zijn in de zoekresultaten.

Lezers willen één ding direct weten:
Waarom zit ik goed op deze site?
Webbezoekers hebben haast. Als ze een site of blog
bekijken, willen ze direct weten of ze goed zitten en of
de pagina’s de informatie bieden waarnaar ze op zoek
zijn. Daarom is het belangrijk dat de bezochte pagina zowel qua vormgeving als tekst,
duidelijke informatie verschaft.
Uw bezoekers hebben haast …
Daarom lezen ze niet, maar` scannen`
ze de pagina. U kunt het vergelijken
met het lezen van deze krant.
Eenmaal uit de brievenbus dan vliegt uw
blik over de koppen, kaders en inleidingen. Al snel beslist u welk artikel interessant is en welk artikel minder.
Hoe maakt u scanbare teksten?
Het maken van optimale scanbare en bondige teksten is een vak apart. Het is dus beter
dit aan een specialist toe te vertrouwen. Wilt
u toch zelf aan de slag? Lees dan onderstaande tips.

• Schrijf gelaagd, gebruik het pyramidemodel.`
De `belangrijkste` informatie zet u` altijd` bovenaan.
Omdat uw bezoekers geen zin hebben om te wachten tot het ‘plot’ zich ontvouwt, verklapt u` direct ‘dat`
de butler het heeft gedaan‘. Let op: dit geldt niet
alleen voor de volledige tekst, maar ook voor de alinea’s.
• Zorg voor pakkende, veelzeggende koppen.
Iedere kop dient zo duidelijk mogelijk te maken wat
de lezer mag verwachten van de alinea eronder. Ook
worden de koppen vaak gebruikt voor (externe) links.
Dan is het wenselijk dat ze alle informatie bevat die
verleidt om op de link te klikken!
• Alle kopjes dienen de pagina samen te vatten
Ofwel, als u alle tekst wegdenkt en alleen nog maar
de kopjes kijkt … Begrijpt u dan waar de informatie
over gaat?
• Maak niet al te lange alineaʼs
• Gebruik ʻbulletsʼ ofwel opsommingen, zoals met
deze tekst gebeurt.
• Houd de tekst luchtig.
Prop de letters en afbeeldingen niet op elkaar, maar
maak witregels tussen de alinea’s en marges rondom
de afbeeldingen.
• Gebruik goede veelzeggende links
Maar al te vaak staat er: ‘Meer weten over de oprichters van ons bedrijf?` klik hier‘.
Beter is: ‘Hier komt u meer te weten over` de oprichters van Kahlo Webdevelopment‘
• Lange tekst?
Bekijk eerst of er niet geschrapt kan worden. Zo nee,
‘verluchtig’ de lap tekst met kopjes, afbeeldingen en
kaders.
Over uw schrijfstijl:
Verdiep u in de bezoeker en spreek hem/haar aan.
Probeer u intensief in te leven in de ijkfiguur (potentiële
klant) die beslist blij zal zijn met uw product of dienstverlening. Vermijd ambtelijke taal en spreek hem aan alsof

hij in levenden lijve voor u zit. Onderzoek heeft bewezen
dat de lezer alerter wordt als hij direct wordt aangesproken met ‘u’ of ‘jij’. Houd het verder kort, geef voorbeelden, en schrap zo veel mogelijk overbodige woorden.
En niet onbelangrijk Blijf positief! Dus niet: ‘U weet te
weinig over ons product’, maar: ‘Hoe heeft u nóg meer
baat bij ons product?’
Beter geen lange teksten op mijn site?
Jawel, dat mag. Maar bedenk wélke functie de pagina
heeft. Zo zijn er grofweg twee hoofdsoorten: de` home/landingspagina’s` en de bestemmingspagina’s. De eerste heeft tot doel de bezoeker door te verwijzen naar
hetgeen hij zoekt: de` bestemmingspagina. Dit betekent
dat er op een home-/landingspagina weinig tekst staat
en (vaak) veel -duidelijke- teasers en links naar de
gewenste bestemmingspagina’s.
Ze zijn dus bedoeld om de bezoeker te navigeren naar
de informatie die hij zoekt. De bestemmingspagina’s
daarentegen (zoals deze pagina) dienen de lezer te
boeien en vast te houden. Is er veel informatie te bieden, dan mag de tekst ook best lang zijn. Maar -zoals
gezegd – serveer de woorden zo aantrekkelijk en
behapbaar mogelijk. Liefst met plaatjes. Ook hier heeft
onderzoek uitgewezen dat ‘n lap tekst zonder opmaak,`
door slechts 10%` onthouden wordt!
Door Karen Nijst, bureau Kahlo Webdevelopment &
Copywriting te Hapert.

 
Dynamische Websites
CMS, WordPress, Joomla
Zoekmachine Marketing
Copywriting

Social Media (advies & begeleiding)
Hosting, domeinnamen



 

Wederom spectaculaire Openlucht Kerststal
Kerstmarkt Netersel
Bladel

Gindrapassage 6 • 5531 LP Bladel

MOBIEL: 06 - 41 97 89 78

Voor de vijfde keer op rij gaat de De Wissel de inmiddels
welbekende Kerstmarkt organiseren. Het draaiboek is
weer ter hand genomen en hoewel dit een goede leidraad voor de organisatie is, willen de dames vóór alles
met originele werkstukken komen. Al weken zijn de
voorbereidingen aan de gang, in groepjes worden de
knutselwerken gewoon bij iemand thuis aan de keukentafel of in de garage gemaakt. Gelukkig kan de vrouwenvereniging ook dit keer weer rekenen op vele creatieve leden, zelfs echtgenoten worden hier en daar ingeschakeld om hand- en spandiensten te verlenen. Er
wordt in ieder geval gezorgd dat alle kraampjes weer tot
aan de nok gevuld worden met bruikbare, maar vooral
ook decoratieve stukken voor binnen én buiten. De
kerstman zal u wederom met open armen ontvangen
en u daarbij een glaasje aanreiken. Zodra u eenmaal
binnen bent komen de heerlijke geuren van de wafelbak
u tegemoet. Een keur aan creaties zult u gaan ontdekken. Ook de vogels worden niet vergeten deze winter.
Daar zijn de voederbakjes voor gemaakt. Voor de
inwendige mens staat de koffie klaar en natuurlijk hopen
we weer op net zulke enthousiaste reacties als voorgaande jaren. De dames van de Wissel doen er alles
aan om u weer versteld te doen staan. De Kerstmarkt is
op zaterdag 15 december van 12.00 tot 16.00 uur in
gemeenschapshuis de Poel, De Hoeve 2 in Netersel.
De entree is gratis.

De Openlucht Kerststal met levende dieren in Bladel
staat op het Kerkplein in Bladel.
De opening vindt plaats op eerste Kerstdag (25 december a.s.) om 14.00 uur.
Er wordt er een kerstverhaal voorgelezen.
Er worden ook liedjes door een kinderkoor gezongen.
Na de opening zal er een traktatie plaats vinden met
beschuit en muisjes en warme chocolademelk.
De kerststal is geopend van zaterdag 22 december t/m
zondag 6 januari.
De kerststal met levende dieren is te bezichtigen op:
Alle zon en feestdagen van 10.00 uur tot 20.00 uur.
Alle werkdagen van 10.00 uur tot 18.00 uur.
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Aanbiedingen

Sniederslaan 49
5531 EH Bladel

zijn geldig

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

van maandag 10 december
t/m zaterdag 15 december

GRATIS SAUS

OP VRIJDAG
BIJ LEKKERBEK EN KIBBELING

Nieuwe Lekkerbek
van kabeljauw
per stuk

3.75 3 10.00
voor

PRIJSKNALLER

Scholfilet
100 gram 1.
50
Panga Tropical 100 gram 1.
70
Panga Frans 100 gram 1.
80

SALADE VAN DE WEEK

Kempischesalade 100 gr. 1.

95

dag
der ag
n
o
d
rd
zate
m
/
t
SE

VER HI
SUS

Tel.
0497-360670

Tel. 0497-381277

4 Hamburgers +
4 Saucijzen
samen
Diverse karbonades

5.

95

GRATIS

4

de

Tel. 0497-360640

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

Schellens donker

5.

65

van 2,80 voor

Broccoli
500 gram

1.
Varkenshaas
45 Nougatine ijstaart
95
2.
12.
Kalfsrollade
Roomboter amandel- 50
Tonijnsaus GRATIS kerststaaf
4.
elke

Tel. 0497-360630 - www.ruurhoeve.nl

90

met bospaddestoelen 100 gram

van 16.75 voor

Bij 150 gr.

Bieten gekookt
500 gram

Clementines
per kilo

van 5.95 voor

Varkensvlees in satésaus
45 Mini kerststolletje
met bami of nasi
kaassp
e

per portie

alzaak
cia

5.

van 2.01 voor

1.

50

0.

99

0.99
1.

49

Alle soepgroenten

4 halen 3 betalen

Onze kaas is bekroond als beste kaas van Zuid Nederland 12/13
Bladel

Tel. 0497-360630

Knoflook-ui kaas 500 gram

5.

99

Rucola stamppot met gepaneerde
schnitzel
Hoofdgerecht voor 4 personen

2013

kaassp
e

Deze foodspecialiteitenwinkel
is onafhankelijk en kritisch
beoordeeld en goed bevonden.

alzaak
cia
www.foodspecialiteitenwinkels.nl
www.foodspecialiteitenwinkels.nl
Bladel

Voedingswaarde per persoon
kcal (kj) 541 (2272), eiwit 41 g, vet 25 g, koolhydraten 38 g
Ingrediënten
4 gepaneerde schnitzels
700 g kruimige aardappelen, geschild en in blokjes
3 el olie of boter
250 g rucola, gewassen en gedroogd
1 dl warme melk
2 el extra vergine olijfolie
zout en versgemalen peper
50 g zongedroogde tomaatjes, fijngehakt
100 g feta of zachte geitenkaas, in blokjes
Bereiding
Zet de aardappelen op met ruim water en zout en kook ze in 20 minuten gaar. Hak de rucola fijn. Giet de
aardappelen af en stamp ze met de melk en olijfolie tot een fijne puree. Breng de puree op smaak met zout
en versgemalen peper. Verwarm de olie of boter in de pan en bak de schnitzels per twee in circa 4 minuten per kant gaar en goudbruin. Schep ondertussen de rucola, tomatenstukjes en kaas door de warme
puree en serveer direct met de schnitzels.
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Passie voor Reizen

Toerkoop Reisburo van Gerwen Bladel
neemt u mee naar: Toscane!
danig verstoord. Op 2 juli en op 16 augustus (de dag na
Ferragosto) wordt de beroemde Palio (paardenraces)
gehouden, eem heel spektakel om mee te maken. De
Duomo van Siena staat vol met beeldhouwwerken van
Michelangelo en Nicola Pisano. Via het Museo
dell'Opera del Duomo, kunt u klimmen tot aan het hoogste punt.

Vorige keer heb ik u al kennis laten maken met de
Italiaanse meren en de Adriatische kust. Deze keer wil
ik u graag meenemen naar Toscane.
Toscaanse kust
Bent u op zoek naar mooie stranden en gezellige badplaatsen, waarbij het ook mogelijk is om het Italiaanse
landleven op te snuiven, dan is de Toscaanse kust een
perfecte plek voor u.
Viareggio is een van de populairste vakantieplaatsen
aan de kust bij Versilia. De grandhotels, villa’s en cafés
worden gekenmerkt door een Art Nouveau bouwstijl en
in de haven lijkt wel een etalage voor dure jachten. De
kust wordt vooral bezocht door Italianen: veel stadsbewoners uit Milaan en Florence brengen hier hun strandvakantie door. Forte dei Marmi is nog altijd één van de
meest mondaine badplaatsen van Italië. Prachtige villa’s en buitenhuizen van de welgestelde Italianen maar
ook Italiaanse beroemdheden. De badhokjes dragen
namen van bekende nationale en internationale
beroemdheden. Het wordt ook wel La patria del VIP
genoemd de moeite van een dagtrip waard. Het fort,
gebouwd in 1788, staat op de Piazza Principale en is
het symbool van het stadje. De vele restaurants, boetiekjes, chique modewinkels, kunstgaleries, uitgaansgelegenheden en natuurlijk het strand zorgen voor dag en
nacht vermaak.
Elba is het grootste eiland voor de kust van Toscane.
Napoleon verbleef hier in 1814 na de val van Parijs een
aantal maanden voor zijn verbanning naar St. Helena.
Vanuit Piombino vertrekt de boot naar Elba dat 10 km
verderop ligt. Het van oorsprong vulkanische eiland
heeft, op haar beurt, weer een aantal prachtige stranden met azuurblauw water. Lange zandstranden, kleine
kiezelstranden en zwarte zandstranden zijn allemaal te
vinden op Elba. De meeste stranden hebben een vrije
toegang. Vroeg in het seizoen (mei) kun je genieten van
de kleurenpracht van de mediterrane flora. Later in het
seizoen versterkt de warmte van de zon de intense geuren van de begroeiing.
Toscaans binnenland
De bekendste streek in Toscane, Toscane, is natuurlijk
de Chianti-streek met zijn glooiende wijnhellingen, de
karakteristieke rechte cipressen die de fattoria's en kleine weggetjes markeren. Je hoeft hier geen moeite te
doen om een kalenderfoto of een prijswinnaar te schieten. Het gebied heeft echter nog meer natuurschoon te
bieden. In het noorden zijn er de bergen van de Alpi
Apuane en de Orecchiella. In het zuiden vind je de
Crete. Deze kale, met hier en daar wat tarwevelden
bedekte kleiheuvels, vormen het merkwaardigste landschap van Toscane. In het westen strekt Toscana zich
uit langs de kust met het Parco naturale della Maremma
dat beschikt over de meest ongerepte kust van Italië,
althans zo lijkt het. Te bezoeken via goed onderhouden,
bewegwijzerde paden. Een toegangskaartje kun je
kopen in het dorpje Albarese.

Natuurlijk kunt u naar Pisa en zijn scheve toren gaan,
maar Toscane heeft veel meer te bieden.
Een heel karakteristiek beeld geeft de marmerindustrie
in Carrara die hier al eeuwen in bedrijf is. Het lijkt alsof
de bergen altijd bedekt worden door een dikke laag
sneeuw. De ongeveer 300 marmergroeven in de heuvels rond Carrara stammen uit de Romeinse tijd en zijn
daarmee de oudste in bedrijf zijnde industrieterreinen
ter wereld.
In Anghiari zijn veel oude gebouwen bewaard gebleven,
waardoor u zich even terug waant in de tijd. U ruikt de
lucht van vroeger als u door de smalle steegjes van het
centrum loopt. De vele kastelen en kerken zijn prachtig
om te zien, maar je vindt hier ook veel ambachtelijke
winkels die de kleine pleinen omringen.
Boven op een heuvel in het Toscaanse landschap ligt
San Gimignano. Eén blik op het stadje en het is duidelijk waarom het ook wel het 'Manhattan van Toscane'
genoemd wordt. Het silhouet van San Gimignano is
sinds de Middeleeuwen nauwelijks veranderd. Veertien
torens domineren het beeld van welke kant men het
stadje ook benadert. Laat uw auto achter op een van de
grote parkeerplaatsen buiten het dorp en slenter heerlijk
het autovrije stadje in. Bezoek eens ijssalon Dondoli.
Hier wordt het lekkerste ijs van de wereld gemaakt (al 4
jaar op rij!)
Arezzo kent een bloeiende sieradenindustrie, voornamelijk gouden trouwringen en heilige medailles, en
wordt daarom ook wel La città d'oro genoemd. Op vele
plaatsen ademt het stadje nog steeds de middeleeuwse
sfeer uit.
Florence, de hoofdstad van Toscane, trekt het hele jaar
door veel toeristen, maar in mei en oktober is het minder
druk en vooral ook minder heet! Deze maanden zijn dan
ook bij uitstek geschikt om de stad te bezoeken. Het historische gedeelte van Florence is heel compact, zodat
de meeste bezienswaardigheden te voet te bereiken
zijn. Een goed startpunt is de Duomo, het middelpunt
van de stad. Ga ook naar de Piazza della Signoria,
lange tijd het politieke centrum van de stad en nu vooral bekend om de David (kopie) van Michelangelo. Hier
bevindt zich ook het Palazzo Vecchio, het gemeentehuis van Florence. Via de Ponte Vecchio met zijn vele
piepkleine juwelierswinkeltjes kom je in de wijk Oltrarno.
Vergeet niet, voordat u de stad verlaat, het beeld van
het bronzen wilde zwijntje over zijn snuit te aaien op de
Mercato della Paglia. Er wordt gezegd dat men dan
zeker een keer terugkomt.
Door naar Siena. Dit stadje straalt nog steeds een middeleeuwse sfeer uit. De stad op een heuvel, gedomineerd door het silhouet van de Duomo, waar u lekker
door de kleine smalle straatjes kunt dwalen. Het
beroemde ovale plein, Piazza del Campo, heeft een
intiem karakter en is erg geschikt om eens heerlijk te
gaan zitten en alle indrukken op u af te laten komen.
Maar het intieme karakter van het plein wordt 2x per jaar

Weg uit de grote drukte is Lucca met zijn rustige smalle
straatjes. In het hart van de stad, op de plek van het
oude Romeinse foro, vind je de prachtige San Michele
in Foro. Het Palazzo Pfanner uit 1667 is een heel mooie
tuin met barokbeelden van goden en tevens een heerlijke plek om te picknicken. U heeft dan een mooi uitzicht
over de stad en de omgeving. Via de smalle straatjes
komt u op het Piazza del Anfiteatro. Op dit ronde plein
herkent u de omtrek van het oude anfiteatro dat hier tijdens de stichting van Lucca door de Romeinen
gebouwd is.
In Toscane kan men (net zoals in alle andere streken in
Italië) volop genieten van allerlei lekkernijen. Op verschillende plaatsen langs de kant van de weg wordt er
olijfolie, wijn, verse groenten en fruit verkocht. Bekende
Toscaanse specialiteiten zijn o.a. ribollita, pappa al
pomodoro en bistecca alla fiorentina. Ribollita is een
beroemde stevige Toscaanse soep, met o.a. overgebleven brood en groenten zoals wortels en kool. Pappa al
pomodoro is een Toscaanse soep die zo dik is als pap,
die met verse tomaten het lekkerst smaakt. Bistecca
alla fiorentina, de Florentijnse biefstuk, is een van de
populairste gerechten uit de Toscaanse keuken. Voor
diegene die thuis de Toscaanse specialiteiten nog eens
wil maken, worden op diverse locaties kooklessen en
kookcursussen georganiseerd.
Over dit stukje van Italië kan je uren praten en hele boeken vullen. Maar je moet niet over Toscane praten, je
moet het beleven, proeven en ervaren. Er zijn verschillende manieren om te verblijven in Toscane. Van
Camping tot luxe hotels of bijzondere agriturismo's.
Voor meer informatie:
Marcia Gerrits, Toerkoop Reisburo Van Gerwen
Sniederslaan 17, Bladel, 0497-331433
bladel@reisburovangerwen.nl
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ELEKTRISCH VERSTELBARE BOXSPRING
SVEN 160 x 200 CM

VAN 2659,- NU VOOR EINDE

1999,
Kom nu uw aankopen doen bij Dé Laat
Slaapexpert, dé slaapexpert in de regio
en draai voor extra korting, een bonus
of een mooi cadeau t/m 29 december!
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DIVERSE GROTE MERKEN OVERTREKSETS

ERKEND DEALER
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delaatslaapexpert.nl

BLADEL MARKT 28 | T 0497 382433 DIESSEN WILLIBRORDUSSTRAAT 1 | T 013 5042823
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Gemeente Bladel
Subsidie voor zonnepanelen ook in 2013
beschikbaar
Bladel
Casteren
Hapert

Sinds juli 2012 kunnen particulieren subsidie
krijgen als ze zonnepanelen (zon-PV) aanschaffen. In 2013 is weer nieuw budget
beschikbaar, waarvoor u nu al een aanvraag
kunt indienen.

Hoogeloon
Netersel

Het subsidiebedrag is 15% van het aankoopbedrag van een zon-PV installatie.
Daaronder vallen de kosten voor het materiaal, bijvoorbeeld de panelen en ondersteunende apparatuur, zoals omvormers. U krijgt
geen subsidie voor de arbeids- en verbouwingskosten.
Wilt u in aanmerking komen voor subsidie
dan moet de installatie groter zijn dan 0,601
kilowattpiek. U kunt maximaal € 650,00 subsidie krijgen.
U kunt digitaal subsidie aanvragen (met
DigiD) via het elektronische loket van
Agentschap NL. Verder is het belangrijk dat
u digitaal een getekende koopovereenkomst
voor de zonnepanelen meestuurt.
Op de website www.agentschapnl.nl vindt u
meer informatie over de subsidieregeling.
Kijk voor informatie over het laten
plaatsen van zonnepanelen op
www.hoebespaarikenergie.info.
Daar vindt u ook andere tips om uw huis
energiezuiniger te maken.

Collectieve
ziektekostenverzekering
De gemeenten van ISD de Kempen hebben een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten voor inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen. Als u hieraan deelneemt,
bent u beter verzekerd voor minder geld.
Wat houdt het in?
Met de collectieve verzekering hebt u een basisverzekering en een uitgebreide aanvullende
verzekering. De aanvullende verzekering is gratis, omdat u van ISD de Kempen bijzondere
bijstand krijgt om deze premie te betalen. Alleen de premie voor de basisverzekering is voor
uw eigen rekening. Hiervoor krijgt u een collectiviteitkorting.
Er is een collectieve verzekering afgesloten met CZ. Het vergoedingenoverzicht van CZ
(aanvullende verzekering gemeenten extra) kunt u vinden op www.isddekempen.nl.
Wat zijn de voorwaarden?
De collectieve verzekering is speciaal bedoeld voor inwoners van de ISD-gemeenten met
een laag inkomen (niet hoger zijn dan 110% van de bijstandsnorm) en weinig vermogen.
Hoe hoog uw inkomen en vermogen precies mogen zijn, kunt u vinden op
www.isddekempen.nl.
Vanaf wanneer kunt u deelnemen?
Als u voldoet aan de voorwaarden en u bent verzekerd bij CZ kunt u meteen meedoen.
Als u nu verzekerd bent bij een andere verzekeraar, kunt u de overeenkomst waarschijnlijk
per 1 januari beëindigen en overstappen naar CZ.
Aanvragen
Voor het indienen van een aanvraag of voor meer informatie kunt u contact opnemen
met ISD de Kempen, op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur
(tel. 0497 – 361730).
Andere regelingen
Op www.isddekempen.nl kunt u meer regelingen vinden voor mensen met een laag inkomen. Verder staat er informatie over andere mogelijkheden van hulp die ISD de Kempen u
kan bieden.

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders heeft in de vergadering van 27 november 2012 de volgende openbare besluiten
genomen:
Bezwaar tegen afwijzing aanvraag subsidie muzikale en culturele vorming
Overeenkomstig het advies van de commissie voor de bezwaarschriften wordt het
bezwaar ongegrond verklaard.
Bevordering deelname aan sportieve /
culturele activiteiten door kinderen in
gezinnen met een minimum inkomen
De huidige regeling blijft in stand en de
gemeente sluit niet aan bij Jeugdsport- en
cultuurfonds. Er wordt meer bekendheid
gegeven aan gemeentelijke bijdrageregelingen. De gemeenteraad wordt hierover
geïnformeerd.
Bezuinigingsvoorstellen
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Worden ter kennis gebracht van de
gemeenteraad.
Jaarcijfers 2011 Pius X-College
Het (financieel) jaarverslag 2011 van het
Pius X-College wordt ter kennis gebracht
van de gemeenteraad met de mededeling

dat B&W uit de stukken concluderen dat het
in 2011 doorgedecentraliseerd bedrag voor
onderwijshuisvesting op adequate wijze is
besteed.
Leidraad Planning & Control 2013
Het college stemt hiermee in.
Rapportage effectiviteit van voorlichting
en communicatie
De rapportage wordt ter kennis gebracht
van de gemeenteraad.
Beoordelen aanvragen vanwege voorbereidingsbesluit
Na de inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit voor het bestemmingsplan buitengebied, zijn aanvragen voor de activiteit
bouwen aangehouden. Inmiddels heeft de
gemeenteraad de keuzenotitie voor de plattelandsnota vastgesteld, waardoor aan
enkele aangehouden aanvragen alsnog
medewerking verleend kan worden. Dit
geldt ook voor Park de Tipmast 5 Bladel en
Het Bosch 14 Bladel.

Bezwaarschrift tafeltennisvereniging De
Treffers ʻ68 Hapert tegen huurverplichting op grond van het nieuwe huurbeleid
gemeenschapshuizen
Overeenkomstig het advies van de commissie voor bezwaarschriften wordt het
bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard.
Inspraakverslag, nota van wijzigingen
op het ontwerp-jaarprogramma 2013 en
definitief jaarprogramma 2013
Het inspraakverslag, de nota van wijzigingen op het ontwerp-jaarprogramma en de
definitieve versie van het jaarprogramma
Welzijn, Maatschappelijke Ondersteuning
en Zorg 2013 worden vastgesteld.
Bedrijventerreinenvisie De Kempen
De negen regionale afspraken afkomstig uit
de visie “Naar een strategie voor bedrijventerreinen in de Brabantse Kempen” d.d. 8
juli 2012 worden ter vaststelling voorgelegd
aan de gemeenteraad en de uitvoering
wordt in handen gegeven van de colleges
in de Kempen.

Werk in uitvoering
79

door of in opdracht van de afdeling Openbare Werken

Nr. Werk

Plaats

Periode

Uitvoering

1. Asfalteren Dalem - De Pan

Hapert

t/m week 51

Heijmans

2. 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).
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informatie voor de inwoners van de Gemeente Bladel

Wees alert en bel de politie

Geef inbrekers geen kans
De laatste tijd wordt er in onze gemeente weer vaker ingebroken. Buurtpreventie doet
er samen met de politie en de gemeente alles aan om deze vorm van criminaliteit
zoveel mogelijk te voorkomen. De politie surveilleert regelmatig in uw buurt om inbraken en diefstallen uit woningen tegen te gaan en daders op te sporen. Het is echter ook
belangrijk dat u zelf de kans op een inbraak zo klein mogelijk maakt. In dit artikel staat
een aantal preventietips die u eenvoudig kunt toepassen.
Tips inbraakpreventie
- Zorg voor goed hang- en sluitwerk dat voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen
(PKVW). Zie voor meer informatie zie www.politiekeurmerk.nl.
- Haal de sleutel uit de binnenkant van het slot. Sommige inbrekers kunnen deze van
buitenaf gebruiken om uw deur open te maken.
- Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng een speciaal slot aan.
- Uw sleutels buiten verstoppen is niet handig. Deurmat en bloempot zijn geen ‘geheime’ plaatsen.
- Hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos). Dit maakt inbreken extra gemakkelijk bij
verlies van uw sleutels.
- Plaats waardevolle spullen zoals laptops, dure telefoons en flatscreens, maar ook uw
handtas uit het zicht van voorbijgangers.
- Zorg voor voldoende buitenverlichting en snoei wilde begroeiing.
- Vermeld niet op bijvoorbeeld Facebook dat u op vakantie bent. Ook dieven kijken
mee. Scherm persoonlijke berichten zoveel mogelijk af voor buitenstaanders.
- Laat uw post achter de deur weghalen en leg deze uit het zicht.
- Hang geen afwezigheidsbriefje op uw deur.
Ga voor meer preventietips naar http://www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.html
Wees alert en bel de politie
Het is ook belangrijk om uw woonomgeving in de gaten te houden. Onthoud het signalement van mensen die zich verdacht gedragen en noteer gegevens en kentekens van
vervoermiddelen die verdacht rondrijden in de buurt en geef deze door aan de politie.
Als het veilig en mogelijk is kunt u ook een foto of video maken en deze doorspelen
aan de politie. Bel bij onraad of verdachte situaties de politie via het algemene nummer
0900-8844. Bel bij een heterdaad inbraak direct met 112. Anoniem melding doen kan
natuurlijk ook door contact op te nemen met 0800-7000.

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

Meldingen
Het volgende evenement is gemeld:
• De verkoop van paaseieren door
Handbalvereniging Saturnus van 13 tot
en met 15 maart 2013 in Bladel.
Deze meldingen liggen vanaf 10 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.
Tegen deze meldingen bestaat geen
bezwaarmogelijkheid.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen

Bekendmakingen
Diverse vergunningen
Burgemeester en wethouders van Bladel
maken bekend dat:
Bladel
• Op 30 november 2012 aan L.J.G.M. van
Lierop een vergunning is verzonden voor
het organiseren van de dorsdag 2013 op
13 januari 2013 van 08.00 tot 20.00 uur
aan de Raamloop 7.
• Op 28 november 2012 aan P. Dirkx,
Feesttempel Ambiani een vergunning is
verzonden voor het verstrekken van
zwakalcoholische drank tijdens de
dorsdag 2013 te Bladel op zondag
13 januari 2013 van 10.00 tot 20.00 uur.
• Op 28 november 2012 aan mevrouw
A.T.B. Lamers een aanwezigheidsvergunning is verzonden voor een kansspelautomaat in Bar ’t Hangijzer, Nassauplein
24 voor de periode van 1 januari 2013 tot
1 januari 2014.
• Op 28 november 2012 aan W.P.A.M.
Vosters een aanwezigheidsvergunning is
verzonden voor twee kansspelautomaten
in Proeverij Borreltijd, Markt 2 voor de
periode van 1 januari 2013 tot 1 januari
2014.
• Op 28 november 2012 aan W.H.M.
Jansen een aanwezigheidsvergunning is

verzonden voor een kansspelautomaat in
Café D’n Aanloop, Nassauplein 10 voor
de periode van 1 januari 2013 tot
1 januari 2014.
• Op 28 november 2012 aan mevrouw
A.M. Jansen een aanwezigheidsvergunning is verzonden voor twee kansspelautomaten in Café In de Gouwe Geit, Markt
1a voor de periode van 1 januari 2013 tot
1 januari 2014.
Deze besluiten liggen vanaf 10 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 rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt
u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Bladel (Postbus 11, 5530
AA Bladel).
Dat kan tot zes weken na de dag van verzending van het besluit. In uw bezwaarschrift moet staan tegen welk besluit u
bezwaar maakt en waarom.
Verder moet u uw naam, adres, telefoonnummer en de datum vermelden en het
bezwaarschrift ondertekenen.
Indiening van een bezwaarschrift houdt
niet in dat de werking van het besluit wordt
uitgesteld. Daarom kunt u aan de voorzie-

De volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
Nummer
Omschrijving en locatie
Bladel
BLA-2012-0649 het kappen van 1 picea
pungens (naaldboom),
Veilig Oord 41
(ontv.28-11-2012);
BLA-2012-0654 het wijzigen van de aanvraag voor 32 servicewoningen (extra woning i.p.v.
recreatieruimte)
Wielewaal 10
(ontv.30-11-2012);
Hapert
BLA-2012-0648 diverse gevelwijzigingen
Diffutherm, Smaragdweg
50 (ontv.28-11-2012);
BLA-2012-0652 het kappen van 15 leilinden, 23 platanen, 1 tulpenboom en 7 lindebomen voor de herinrichting
van het Marktplein,
Oude Provincialeweg,
Markt en Kerkstraat
(ontv.29-11-2012);
Hoogeloon
BLA-2012-0653 het oprichten van een
woonboerderij met bijgebouw en carport,
Dijkstraat ongenummerd
(ontv.30-11-2012);

Bladel
Casteren
Hapert
Hoogeloon
Netersel
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Gemeente Bladel
BLA-2012-0655 het plaatsen van een dakkapel, Volderstraat 6-8
(ontv.01-12-2012).

Bladel

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

Casteren
Hapert
Hoogeloon
Netersel

Vergunningen
De volgende omgevingsvergunningen zijn
verleend:
Nummer
Omschrijving en locatie
Bladel
BLA-2012-0128 het oprichten van een
rundveestal, Bredasebaan
18 (verz.30-11-2012);
Hapert
BLA-2012-0617 het vervangen van dakpannen van het woonhuis,
Ganzestraat 17
(verz.28-11-2012);
Hoogeloon
BLA-2012-0570 het aanleggen van een
houtopstand, Beekherstel
Kleine Beerze traject
‘den Heuvel‘
(verz.29-11-2012).
De besluiten en bijbehorende stukken liggen van 10 december 2012 tot 21 januari
2013 ter inzage bij de Centrale Balie in het
gemeentehuis in Bladel. Indien u op
maandagavond de verleende omgevingsvergunningen wilt inzien, moet u hiervoor
een afspraak maken (tel. 0497-361636).
Bezwaar
Als u door het bovenstaande besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt
u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Bladel (Postbus 11, 5530
AA Bladel). Dat kan tot zes weken na de
dag dat het besluit aan de aanvrager is
verzonden. In uw bezwaarschrift moet
staan tegen welk besluit u bezwaar maakt
en waarom. Verder moet u uw naam,
adres, telefoonnummer en de datum vermelden en het bezwaarschrift ondertekenen.

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

Melding
Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Bladel
maken bekend dat een melding op grond
van het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) is
binnengekomen van Lezanco Fijnmetaal
B.V., voor het oprichten en in werking hebben van een metaalbedrijf, Ambachtsweg
3A te Bladel.
De melding en bijbehorende stukken liggen van 10 december 2012 tot 11 januari
2013 ter inzage bij de Centrale Balie in het
gemeentehuis. U kunt daar terecht op
maandag van 9.00 tot 17.00 en van
dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot
12.00 uur.
Als u niet in de gelegenheid bent om tijdens die uren naar het gemeentehuis te
komen, kunt u een afspraak maken voor
een ander tijdstip (tel. 0497-361636).

Voornemen intrekking
omgevingsvergunning
activiteit milieu
Burgemeester en wethouders van Bladel
maken bekend dat zij, gelet op de bepalingen van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht en de Algemene wet
bestuursrecht, voornemens zijn over te
gaan tot intrekking van de volgende omgevingsvergunning (activiteit milieu) voor het
adres Dijkstraat 1 te Hoogeloon: revisievergunning d.d. 17 oktober 2006 voor het
veranderen van een varkenshouderij.
Deze intrekking gebeurt op basis van artikel 2.33, lid 2 sub b Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Het ontwerpbesluit en relevante stukken
liggen vanaf maandag 10 december 2012
gedurende zes weken ter inzage in het
gemeentehuis in Bladel. U kunt daar
terecht van maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 12.00 uur. Als u niet in de
gelegenheid bent om tijdens die uren naar
het gemeentehuis te komen, kunt u een
afspraak maken voor ander tijdstip (tel.
0497-361636).
Zienswijzen tegen een ontwerp-beschikking kunnen tot en met 28 januari 2013
door iedereen schriftelijk naar voren worden gebracht bij burgemeester en wethouders (Postbus 11, 5530 AA Bladel). Ook
kan in die periode, na telefonische
afspraak, over de ontwerp-beschikking
van gedachten worden gewisseld en kunnen mondeling zienswijzen naar voren
worden gebracht (tel. 0497-361614).
Bladel, 8 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

www.burgernet.nl
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Lezer v.d. maand
Lezer van de maand december
in Hapert: Maaike de Kok

De Kempen

Maaike de Kok uit Hapert is deze keer de Lezer van de
Maand. Ze heeft zichzelf opgegeven omdat ze een
echte boekenwurm is.
Sinds vorige week is De Bibliotheek van Hapert verhuisd naar een gedeelte van basisschool het Palet.
Toevallig is dit de school waar Maaike naar toe gaat, ze
zit hier in groep 7 bij juf Yolanda. Omdat Maaike de eerste Lezer van de Maand in de nieuwe bibliotheek is,
mocht zij De Bibliotheek op 28 november jl. openen.
De hobby’s van Maaike hebben vooral met sport te
maken zoals turnen en badminton.
Op school vindt ze het vak rekenen het leukst.
Maaike is dit schooljaar Voorleeskampioen van haar
klas geworden. Ze heeft toen voorgelezen uit het boek
“Waarom het leuk/stom is om een broer/zus te hebben”.
De lievelingsschrijver van Maaike is Geronimo Stilton.
Ze heeft bijna alle boeken van hem al gelezen. Zijn boek
“Oei, oei, ik zit in de knoei” staat op nummer 1 in haar
boeken Top 10.
Lezen doet ze het liefst ’s avonds en ’s morgens in bed.
Wil je weten welke boeken nog meer in Maaike’s Top 10
staan, kom dan kijken in de nieuwe bibliotheek van
Hapert. Daar staan ze allemaal bij elkaar!
Heb jij ook een lievelingsschrijver/boek die iedereen
moet lezen, geef je dan op voor Lezer van de maand!
Iedere Lezer van de Maand krijgt een cadeautje.

Alzheimercafé
DONDERDAG 13 DECEMBER 2012
Locatie: De Eikenburg, Eikenburg 10 te Eersel.
Zaal open vanaf 19.00 uur aanvang programma
19.30 uur.
Toegang is gratis, voor consumpties wordt een
bescheiden bijdrage gevraagd.
De ziekte dementie veroorzaakt beperkingen in de
dagelijkse bezigheden.
De dingen, die je altijd hebt gedaan, zoals de krant
lezen, kaarten of tuinieren leveren steeds meer problemen op. Het gevolg is dat mensen met de ziekte
dementie steeds minder actief worden.
Mantelzorgers worstelen vaak met de vraag wat je
samen nog kunt doen en hoe je dit aanpakt.
De gastsprekers van het Alzheimer café van 13
december zijn dagelijks met deze vraag bezig. Het
zijn Tonnie de Crom van zorgboerderij Molenvelden
in Knegsel en Nelly Westerman, activiteitenbegeleidster bij de RSZK. Beiden vertellen over hun werk en
geven adviezen aan mantelzorgers hoe je iemand
kunt stimuleren en activeren.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen tijdens
kantooruren met mevrouw C. van der Heijden,
Stichting Welzijn Ouderen Veldhoven, telefoon 0402540066
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Lingerie

Carmen

* Korting geldt niet op de basiscollectie
Geen korting op korting

ondermode nachtmode badmode
voor haar en hem

Kerkstraat 12 • Hapert • 0497-381128 •

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

Kerstmenu
Voorgerechten keuze uit:
★ Rundercarpaccio met truffelmayonaise,

Reypenaer kaas en pijnboompitten
★ Trio van tunnbrood met gerookte zalm en
mosterddillesaus, lichtgebonden pomodori
tomatensoep en tamme eendenham met
vijgenkonfijt op een bedje van gemengde sla
★ Kwartelmousse en wildzwijn achterham
met honing op een bedje van salade,
bospaddenstoelen en baconvinaigrette
★★★★★
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Tussengerechten keuze uit:
★ Frisse spoom met mousserende wijn

en frambozensorbet
★ Tagliatelle met gepocheerde en gerookte zalm
en Noilly Pratsaus, gegarneerd met
zongedroogde tomaatjes en bieslook
★ Pannetje mosselen in Leffe Tripple gegaard,
geserveerd met dipsaus en stokbrood
★ Spies van hertenbiefstuk op Oosterse wijze
gemarineerd, omwikkeld met spek op een
bedje van gebakken rijst en bospaddenstoelen
★★★★★
Hoofdgerechten keuze uit:

★ Tournedos en varkenshaasmedaillon met ui,

ham, champignons en thijmsaus

★ Sukade van wildzwijn met calvadossaus

en hertenrugmedaillon met
bospaddenstoelen en bosvruchtensaus
★ Zonnevis met tongscharrol, geserveerd met
witte wijnsaus, gevuld met zalmkaviaar
en stukjes gerookte zalm
★★★★★
Nagerechten keuze uit:
★ Grand kerstdessert

★ Kerst koffie met slagroom, bonbons

en een likeurtje

€
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37,50 per persoon

★★★★★
Kerstavond (24 dec.) ontvangst
tussen 18.30/19.00 uur.
Het diner vangt aan rond 19.00 uur.
1e Kerstdag (25 dec.)
1e Zitting: ontvangst rond 13.30 uur,
waarna om 14.00 uur wordt begonnen
met het diner (tot ong. 17.00 uur)
2e Zitting: ontvangst rond 18.30 uur,
waarna om 19.00 uur wordt
begonnen met het diner.
Op kerstavond en 1e Kerstdag kan zowel
het kerstmenu als à la carte worden gegeten.
Beide dagen alleen op reservering
(0497-384040)!
2e Kerstdag zijn wij gesloten.
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van den Berg Elektro
onderdelen shop
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Sniederslaan 28, BLADEL
Tel. 381674


    

www.vandenbergelektro.com
info@vandenbergelektro.com



 

  

  




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

6.95

Spaarlampen in verschillende modellen v.a €

3.95

Afwijzing aanvraag WW-uitkering
De eisen voor het in aanmerking komen voor een uitkering zijn in de afgelopen jaren steeds verder aangescherpt. In artikel 24 van de Werkloosheidswet is opgenomen wanneer een werknemer niet in aanmerking
komt voor een WW-uitkering. Dit jaar is aan artikel 24 van de Werkloosheidswet toegevoegd dat werknemers die een verlenging van hun tijdelijk contract niet accepteren niet meer in aanmerking komen voor een
WW-uitkering.

· werkloos zijn of blijven omdat zij onvoldoende trachten
een passende baan te krijgen, nalaten een passende
baan te accepteren,
· een passende baan niet behouden (bijvoorbeeld door
het niet accepteren van een verlenging van de
arbeidsovereenkomst),
· of eisen stellen aan de te verrichten arbeid waardoor
zij geen passende baan aangeboden krijgen,
blijvend geheel uitgesloten kunnen worden van het
recht op een WW-uitkering.
Voorbeeld
De heer Janssen heeft zijn studie elektrotechniek met
succes afgerond. Omdat de heer Janssen niet meteen
een baan kon vinden, is hij op basis van een tijdelijk
contract voor twee jaar als verkoopmedewerker aan de
slag gegaan bij Bouwmarkt B.V. Het contract bij
Bouwmarkt B.V. loopt op 1 juni 2012 af. De heer
Janssen heeft inmiddels een sollicitatiegesprek
gevoerd met Elektro B.V. Naar aanleiding van dit
gesprek heeft Elektro B.V. op 25 mei 2012 aangegeven
dat zij graag een vervolggesprek aangaan met de heer
Janssen omdat zij hem wel in dienst willen nemen. Op
25 mei 2012 geeft Bouwmarkt B.V. aan dat zij de heer
Janssen graag opnieuw een tijdelijk contract als verkoopmedewerker aanbieden. De heer Janssen wijst dit
aanbod af. Hij heeft gestudeerd voor elektrotechnicus
wil dan ook graag bij Elektro B.V. aan de slag.
Bouwmarkt B.V. heeft hiervoor begrip en wenst hem
veel succes. Via het uitzendbureau neemt Bouwmarkt
B.V. een nieuwe verkoopmedewerker aan. Op 29 mei
2012 belt Elektro B.V. de heer Janssen met de mededeling dat ze hem toch geen contract kunnen aanbieden omdat een grote opdrachtgever voor wie ze werken onverwacht failliet is gegaan. De heer Janssen
gaat naar het UWV WERKbedrijf en vraagt een WWuitkering aan. Het UWV WERKbedrijf deelt de heer
Janssen mee dat hij niet in aanmerking komt voor een
WW-uitkering. Bouwmarkt B.V. heeft al een nieuwe



   

Pieken op het
juiste moment
Casterse slagwerkgroep op concours in Etten-Leur
Op zaterdag 8 december neemt de slagwerkgroep van
Muziekvereniging St.-Willibrordus uit Casteren deel aan
het podiumconcours van de Brabantse Bond van
muziekverenigingen, dat gehouden wordt in de
“Nieuwe Nobelaer” te Etten-Leur.

Ter zake…

Artikel 24 van de Werkloosheidswet bepaalt dat werknemers die:
· verwijtbaar werkloos worden (hiervan is sprake bij een
ontslag op staande voet of wanneer een werknemer
zelf ontslag neemt)




 


 








verkoopmedewerker aangenomen dus zij willen de
heer Janssen niet langer een baan aanbieden.
Wat betekent de afwijzing van een aanvraag om een
WW-uitkering voor u?
Als u geen WW-uitkering krijgt en u ook geen nieuwe
baan heeft, betekent dit dat u geen inkomsten heeft. U
kunt zich dan tot de gemeente wenden om een bijstandsuitkering aan te vragen. Een WW-uitkering is
gekoppeld aan uw laatst verdiende salaris en een bijstandsuitkering is niet gekoppeld aan uw salaris en
geeft u slechts recht op een minimum inkomen.
Wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt, daalt uw
maandelijks inkomen dan in de meeste gevallen ook
drastisch. U doet er als werknemer dan ook in de meeste gevallen verstandig aan om niet zelf het initiatief te
nemen voor of in te stemmen met de beëindiging van
uw arbeidsovereenkomst tenzij u een nieuwe arbeidsovereenkomst gesloten heeft. Wanneer u wel overweegt om in te stemmen met de beëindiging van uw
arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld door middel van
een vaststellingsovereenkomst doet u er verstandig
aan om advies in te winnen bij een juridisch adviseur of
advocaat.
Wat kunt u ondernemen tegen een afwijzing?
Mocht het UWV WERKbedrijf besluiten om uw aanvraag om een WW-uitkering af te wijzen, kunt u hiertegen binnen zes weken bezwaar aantekenen. Het UWV
WERKbedrijf zal naar aanleiding van het bezwaarschrift en een eventuele hoorzitting beoordelen of zij
terecht tot haar besluit is gekomen om de WW-uitkering
af te wijzen. Aangezien het UWV WERKbedrijf een juridische toetsing doet in de bezwaarprocedure is het verstandig om u te laten bijstaan door een advocaat in
deze procedure. Omdat de bezwaarschriftenprocedure
enkele weken tot maanden in beslag kan nemen, doet
u er verstandig aan om ook meteen een bijstandsuitkering aan te vragen.
Knegtmans Advocaten & Mediators is o.a. gespecialiseerd in arbeidsrecht en ondernemingsrecht. In
een gratis gesprek of tijdens het gratis spreekuur
op donderdag in Westerhoven en in Bladel van
17.00 tot 18.00 uur geven wij u graag meer advies
en informatie. U kunt ons bereiken op 040-2076076
of 0497-383868.

De volgende drie muziekwerken zal de slagwerkgroep
van Muziekvereniging St.-Willibrordus in Etten-Leur ten
gehore gaan brengen:
• Secrets of the Sea, Deel 1 (Componist: Gian Prince)
• In memoriam Anne Frank (Componist: Gian Prince)
• Mosa (Componist: Etienne Houben)
Het zijn muziekwerken die veel vragen van de muzikanten. Er is dan ook al maanden gerepeteerd op deze
muziek. Behalve de wekelijkse repetitie zijn er ook extra
repetities geweest en zijn er tevens een aantal repetitiedagen gehouden.
Ondanks het feit dat het muziekwerken zijn uit de hoogste divisie heeft de slagwerkgroep alle vertrouwen in
een goede afloop. Onder leiding van dirigent Kees van
der Plas wordt er ongetwijfeld een goede prestatie geleverd.
Het optreden van de slagwerkgroep van Muziekvereniging St.-Willibrordus begint om 15.15 uur. De uitslag wordt rond 19.00 uur verwacht. Het adres van
Cultureel Centrum de “Nieuwe Nobelaer” is Anna van
Berchemlaan 2, 4872 XE Etten-Leur.
Wij begrijpen dat het niet voor iedereen mogelijk is om
af te reizen naar Etten-Leur. Daarom organiseren we
speciaal voor alle geïnteresseerden op a.s. vrijdag
7 december om 21:00u een openbare generale repetitie in de vorm van een concert in Gemeenschapshuis
Den Aord te Casteren.
De muzikanten en de dirigent zijn klaar voor het podiumconcours. Zij willen U graag laten horen waar de
slagwerkgroep toe in staat is na maanden van hard
werken. Het zou dan ook leuk zijn als veel mensen
komen luisteren.
Wij hopen u muzikaal te mogen begroeten op onze
generale repetitie of het concours.
Met muzikale groet,
Muziekvereniging St-Willibrordus
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Voor perfect
passende lingerie
en ’n eerlijk advies
ga naar
Carmen Lingerie
in Hapert

Kindervoorstelling en
theaterworkshop bij
Podium 10
De kempische Theaterschool nodigt alle kinderen in de
leeftijdscategorie 6 t/m 12 jaar en hun ouders/verzorgers uit om op woensdagmiddag 12 december naar
Podium 10 te komen. Wij trakteren jullie dan op de spetterende korte kerstvoorstelling “van Bockhoven”. Dit
stuk wordt uitgevoerd door de cursisten van onze theaterschool. Na afloop mogen zowel ouders/verzorgers
als kinderen deelnemen aan een leuke theaterworkshop waarbij ook het thema kerst centraal zal staan.
De korte voorstelling “van Bockhoven” is ontleend aan
het eeuwenoude kerstverhaal “A Christmas Carol”,
maar dan in een Nederlands jasje. De workshop die
daarop volgt sluit naadloos aan op het thema van de
voorstelling. Na afloop kan er uitgeblazen worden onder
het genot van een lekker kopje warme chocomel.
De voorstelling start om 14:00 in de Grote zaal van
Podium 10 en duurt tot 14:30. Hierna volgt de workshop. Deze duurt tot 15:00. Hierna wordt de chocomel
geserveerd.Onze deuren sluiten dan weer om 15:30.
De prijs voor de voorstelling en workshop bedragen
€ 2,00 mits de kaartjes in de voorverkoop worden
besteld. Wij willen u vragen om voor 12 december via
ons mailadres info@enthousiasment.nl aan te geven
hoeveel kaartjes u wilt bestellen. Een half uur voor de
voorstelling kunt u de kaartjes contant afrekenen in de
hal van Podium 10. Op het laatste moment beslissen
kan natuurlijk ook. U betaald dan € 2,50 aan de kassa.
Na de workshop bestaat de mogelijkheid om in te schrijven voor de Kempische Theaterschool (6 t/m 12 jarigen). Meer informatie over ons is te vinden op
www.podium10.nl.
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AFD. BLADEL

Vaste activiteiten

dec. 2012

Zie onze website: KBO-Bladel.nl voor meer informatie
maandag t/m zondag:
contactpersonen
biljarten in de kelder van Huize Kempenland van 9 tot 21 uur:
biljarten in de De Schouw Biljartzaal van 9.00 uur tot 17.00 uur
(’s avonds tijdens opening)

Toon Daniëls:
Toon Daniëls:
06 33635356

384573
384573

maandag:
volksdansen:
zangkoor:
hobbyclub/handwerken:
tekenen/schilderen:
kaarten:
line dance:
line dance:

09.30 – 11.15 uur De Schouw
12.45 – 14.00 uur De Schouw
14.00 – 16.00 uur Bestuurskamer
14.00 – 16.00 uur Huize Kempenland.
14.15 – 17.00 uur De Schouw
18.00 – 19.30 uur De Schouw
20.00 – 21.30 uur De Schouw

Rita vd Oetelaar:
Cootje Wijffels:
Gerda Gijsbers:
Gerda Gijsbers:
Ton Goossens:
Rita v.d.Oetelaar:
Rita v.d.Oetelaar:

383540
382710
386052
386052
383119
383540
383540

dinsdag:
koersbal:
fietsen:

9.45 – 11.30 uur Den Herd, Sniederszaal
13.00 – 17.00 uur Vertrek bij VVV-kantoor

watergymnastiek:
watergymnastiek:
tekenen/schilderen:
linedance:

13.00 – 13.45 uur Zwembad Bladel
13.45 – 14.30 uur Zwembad Bladel
13.30 – 16.00 uur De Schouw
19.30 – 21.00 uur De Schouw

Henk Adriaansen: 384446
Cor vd Heuvel:
384092
GSM: 06-27577274
Nel Keijsers:
381848
Nel Keijsers
381848
Gerda Gijsbers:
386052
Rita v.d.Oetelaar: 383540

woensdag:
wandelen:
jeu de boules:

09.00 – 12.00 uur selectie Ton Goossens
10.00 – 12.00 uur De Schouw

Yoga:
soos:

10.45 – 11.45 uur Vlinder Lindestr.38
13.30 – 16.30 uur De Schouw

donderdag:
gymnastiek:
gymnastiek:
gymnastiek:
yoga:
fietsen:

09.00 – 10.00 uur Den Herd, Sniederszaal
10.00 – 11.00 uur Den Herd, Sniederszaal
11.00 – 12.00 uur Den Herd, Sniederszaal
11.15 – 12.15 uur De Schouw
13.30 – 17.00 uur vertrek bij VVV-kantoor

stijldansen:

14.00 – 16.30 uur Den Herd, Sniederszaal

Harrie v. Avendonk 387656
Harrie v. Avendonk 387656
Harrie v. Avendonk 387656
Nellie Hendrikx:
385939
Cor vd Heuvel:
384092
GSM 06-27577274
Nel Keijsers:
381848

vrijdag:
tai chi:
tai chi
jeu de boules:
watergymnastiek:
watergymnastiek:
sjoelen:

09.00 – 10.00 uur De Schouw
13.00 – 14.00 uur De Schouw
10.00 – 12.00 uur De Schouw
11.15 – 12.00 uur Zwembad Bladel
13.00 – 13.45uur Zwembad Bladel
19.30 – 22.00 uur De Schouw

Mariet Verdaat:
Mariet Verdaat:
Piet Veron:
Nel Keijsers:
Nel Keijsers:
Cootje Wijffels:

Ton Goossens:
Piet Veron:
JanusVermeulen:
Nellie Hendrikx

383119
384373
384561
385939

382919
382919
384373
381848
381848
382710

Openingstijden Internetcafé: Indien de zaal open is, kunt u gebruik maken van internet. In principe is er
begeleiding (alleen op afspraak) op dinsdag van 14.00-16.30 u. door George Koijen: 845869 en Hugo Duran:
591515 en woensdag van 14.00-16.30 u. door Henk van Winkel: 360700.
Cursussen:
Computercursus: donderdag 14.30 – 16.30 uur De Schouw George Koijen: 845869
Bridgecursus: maandag 19.30 -21.30 uur in De Schouw Gerrie Reinders: 384394
Computerbeheer en fotobewerking: woensdag 19.30 – 21 De Schouw Mariet Verdaat: 382919
Engels: dinsdag 10.00 -12.00 uur Bestuurskamer Nellie Hendrikx: 385939
OVERIGE ACTIVITEITEN
Ravenstein bij kaarslicht:. 15 dec. Vertrek: 14.45 uur bij de Schouw. Kosten: € 37,50, Coortje Wijffels: 382710
Uit eten met de KBO (alleen voor leden) 18 en 19 december om 17.30 u. in De Verwennerij.
Opgeven bij Toon Daniëls tel. 06-33635356 of Harrie van Avendonk tel. 387656
Opfriscursus computer: start 20 januari 2013 van 9.30 - 11.30 uur in de Glazen zaal. Kosten: € 20,00.
Informatie en aanmelden bij George Koijen: 845869
Internet: zoeken en vinden start 23 januari 2013 ind e Schouw. Kosten: € 30,00.
Informatie en aanmelden: Mariet Verdaat, tel. 382919 of mariet@verdaat.org
Film ” Incendies ” in Bergeijk op 21 nov. 13.30 u. in de Kattendans Bergeijk.
Informatie: Mariet Verdaat: 382919
Informatiemiddag cursus Valpreventie: 24 januari van 13.30 tot 16.30 uur in De Schouw. Informatie en aanmelden voor deze middag bij Jan van Meer 06-11378035 of jcavanmeer@hetnet.nl of bij Gerrie Reinders: 0618440327 of gerriejohn@upcmail.nl.
Aanmelden voor de hele cursus kan opd e voorlichtingsmiddag zelf.
SERVICE EN HULPDIENSTEN KBO BLADEL
PC Hulpdienst: Hugo Duran, 591515 / b.g.g.: Henk van Winkel, tel. 360700
Klussendienst: Toon Daniëls, 06-33635356 (tussen 9.00 uur en 12.00 uur )
Vervoersdienst: Elly Spijker, 06-50851993 of:382971
Ouderenadviseurs (Deze werken onafhankelijk van de KBO.):
Wim Spijker: 382971; Cor van Pelt (belastingen): 384103; Mariet Verdaat-Hermans: 382919;
Adri Stevens, 06-46141517
Meldpunt bezoekgroep: Mariet Verdaat-Hermans: 382919
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Speciale cursus vanwege
het Jaar van het Geloof
De wereldwijde viering van het Jaar van het Geloof beoogt velen tot een (hernieuwde) ontmoeting met Christus te brengen. In de sacramenten ontmoeten
we de verrezen Christus. Daarom biedt het bisdom twee cursussen aan rond de
initiatiesacramenten: ‘Leven vanuit de Eucharistie’ en ‘Leven vanuit Doopsel en
Vormsel’.
Als eerste wordt de cursus ‘Leven vanuit de Eucharistie’ aangeboden.
Al bijna tweeduizend jaar vieren christenen Eucharistie. Ze doen dat in parochiekerken en kloosterkapellen, in imposante kathedralen en eenvoudige
dorpskerkjes. De ene keer ingetogen en sober, een andere keer opgeluisterd
met prachtige gezangen. Wekelijks of soms ook dagelijks komen gelovigen bijeen om de Eucharistie te vieren. De Eucharistie is immers bron en hoogtepunt
van kerkelijk leven. Toch vinden we het vaak moeilijk om ons geloof in de
Eucharistie te verwoorden, om de nabijheid van de Heer te beleven en Hem een
plaats te geven in het persoonlijk leven van alledag. We vieren de Eucharistie,
maar begrijpen we deze ook? En leven we er vanuit?
De cursus ‘Leven vanuit de Eucharistie’ wil bijdragen aan een bezinning op het
sacrament van de Eucharistie om de rijkdom ervan te verstaan en de beleving
ervan, tijdens de viering maar zeker ook in het dagelijks leven, te bevorderen.
Vanuit zes invalshoeken, die we vanuit de Bijbel verkennen, willen we doordringen in het hart van de Eucharistie:
- Christus’ lijden, sterven en verrijzen
- De voetwassing
- De bruiloft van Kana
- De broodvermenigvuldiging
- De Emmausgangers en de zending
- De overgeleverde woorden en gebaren
Data en plaatsen:
In Eindhoven op woensdag 19 december; 9 januari; 23 januari en 30 januari.
In Nijmegen op donderdag 20 december; 10 januari; 24 januari en 31 januari.
Kosten: bijdrage van € 30,- per persoon.

-!)
 
*,+ )
)+,*)
-!!)*)
..............................................
, )

) -!+) !,

.-,+*)(()')&&%$)#")')#!- !)')%$
!,*!**,!)')!,*!**,!

Aanmelding
Secretariaat Diocesaan Vormingscentrum
t.a.v. mevrouw Anja van der Els
Postbus 1070 5200 BC ’s-Hertogenbosch
e-mail: vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl

Hulp in Nood afd. Hapert

Dixie - Zevenjarige Dixie vond aanvankelijk alles spannend in het
asiel. Nu is hij wat meer gewend.

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

n
ë
e
e
d
i
e
i
t
a
r
i
p
s
n
i
t
Volop kers
Heeft u een mandje vrij voor een verlegen mannetje en ziet u het als een
uitdaging om het vertrouwen van Dixie te winnen? Dan zien de mensen van het
asiel u graag verschijnen!

Ontmoet Dixie in het
dierenasiel, of kijk op
www.ikzoekbaas.nl

Dierenopvangcentrum De Doornakker
De Doornakkersweg 51
5642 MP Eindhoven
Tel.: 040-2811358
E-mail: bemiddeling@doc-eindhoven.nl
Website: www.doc-eindhoven.nl
Openingstijden: di: 14:00-20:00, wo-vr: 14:00-17:00 en
za: 13:00-16:00

A.S ZONDAG OPEN
13:00-16:00 uur
geniet
en met gr
genieten
groen
rooen
Liffe and Garden/Fixet
Life
Garrdden/Fixet BBladel
ladel
Industrieweg 3
Industrieweg
5531AD Bladel
Bladel
5531AD
bladel.lifeandgarden.com
bladel.lif
feeandggaarrden.c
den.
d om
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Markt 6A, Bladel, tel. 0497-369193

Huis & aanbod

Karakteristiek huis
Schoolstraat 9, Hapert

keuken

badkamer

hoofdgebouw

In het centrum van Hapert, op loopafstand van de
markt, staat dit karakteristieke huis, gebouwd in
1932. Rondom dit huis ligt een grote tuin (732 m2),
met grote bomen en veel privacy.
Het huis heeft een grote woonkamer met een vloer
van licht eikenhout. Door middel van een schuifpui
komt men in de serre, waar het zelfs in de winter, als
het zonnetje schijnt, goed toeven is.

aanzicht aanbouw

Boven zijn er 3 ruime slaapkamers en een moderne
badkamer, met grote doucheruimte en toilet.

woonkamer

In de bijbouw aan het huis is een toegangsdeur met
halletje (d’n achterom!) en een modern ruim toilet.
Men komt zo in de keuken of aan de andere zijde van
het halletje in de hobbyruimte waar wasmachine en
evt. droger geplaatst kunnen worden.
Boven deze bijbouw bevindt zich een grote opbergzolder die d.m.v. een vlizotrap bereikbaar is (ideale
speelruimte voor kinderen!)
In de tuin staat een grote schuur, waar tuingereedschap, fietsen, etc. gestald kunnen worden, of die als
hobbyruimte gebruikt kan worden.
achteraanzicht

De tuin met grote bomen, struiken en vijver, maakt
deze tot een prachtig en spannend speelterrein voor
kinderen. Ook tuinliefhebbers kunnen er hun hart
ophalen.

slaapkamer

Ondanks de centrale ligging in Hapert ligt het huis in
een rustige buurt en is er geen sprake van geluidsoverlast, noch van buren noch van verkeer.
De vraagprijs voor deze woning bedraagt € 395.000,-

bijgebouw

Mocht u belangstelling hebben voor dit bijzondere
huis neem dan contact op met Box Makelaardij,
Markt 6a Bladel, of kom langs en bekijk het huis met
eigen ogen (Schoolstraat 9, Hapert)

serre
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Markt 25 Bladel
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Tel 0497 381 281

10 december t/m 24 december 2012
Brood van de week

Fijn volkoren

1.70

2.45

Vlaai van de week

Kerstvlaai

14.50

10.15

Heerlijk december!
Broodjes

6 stuks 2.52

rond of lang

Serieus requestbroodje

1.75
5.00

Aanbiedingen gelden van ma. 10 dec. t/m za. 15 dec. 2012
Eigen parkeerplaatsen achter ons pand

6 4
45
569
Runder-schnitzels
1
4 3
Kerststerren

Filet Carré
halen
Magere Varkensrollade
heerlijk gekruid

6.70

halen

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

Slagerij Henk v. Limpt
Markt 25A - Bladel -

Chocoladetulband afgewerkt met callebautchocolade
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Voor ambachtelijk kwaliteitsvlees,
vleeswaren en maaltijden!

876584332130/78
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betalen

Gourmetschotel
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4.70

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

500 gram

100 gram

Hét 3FM SR-broodje is vanaf 6 december bij Bakkerij
van Heeswijk te koop voor € 5,00 per stuk, waarvan
€ 1,00 ten goede komt aan het goede doel. Het broodje
is rijk gevuld met cranberries en rozijnen en
afgewerkt met abrikozenmoes en suiker

Chocoladetulband

betalen

LA STRADA
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