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koop nú een bed en win uw aankoopbedrag terug!!
BLADEL - Goed slapen is belangrijk. Ton de Laat zit al ruim 25 jaar in het vak waarvan vier jaar in Bladel met
Dé Laat Slaapexpert. U vindt er nog de ouderwetse service tegen een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
Bij Dé Laat Slaapexpert treft u niet alleen boxsprings of slaapsystemen van diverse merken maar ook een
uitgebreide collectie bed- en badtextiel.
De eindejaarsactie met het Rad van Fortuin loopt nog tot 29 december: koop nu een bed of aanverwante
artikelen en maak gebruik van de spectaculaire kortingsactie…
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(door Erik Schippers)

Ton de Laat (49) runt de twee filialen van Dé Laat
Slaapexpert samen met zijn vrouw Simone. Simone is
het vertrouwde gezicht in de winkel in Diessen en houdt
zich verder o.a. met de administratie bezig. Ton is het
manusje van alles, die zowel in Diessen als Bladel de
klanten bedient. De klantenkring van Dé Laat Slaapexpert heeft zich in de loop van de jaren uitgebreid tot
heel de Kempen, waarbij Ton erg te spreken is over de
klandizie in de vijf dorpen van de gemeente Bladel:
Hoogeloon, Hapert, Casteren, Netersel en Bladel.
Private labels
Als u op zoek bent naar een nieuw bed zult u bij Dé Laat
Slaapexpert volgens Ton zeker slagen: ‘Wij hebben topmerken als Tempur en Auping maar scoren vooral uitstekend met onze eigen private labels: Optisleep, Altijd
goed slapen en Dé Laat Collectie. Het succesnummer
van onze eigen merken zit ‘m in de door ons zelf ontwik-

kelde zes matrassen. Het mooie
van deze matrassen is dat ze allemaal dezelfde prijs, hoogte en uitstraling hebben en binnen drie jaar
nog omgewisseld kunnen worden.
Zo kunnen klanten zonder hun
portemonnaie te trekken altijd
terugkomen om van matras te wisselen. Iemand stapt dan bijvoorbeeld over van een binnenveringsmatras naar een koudschuimmatras. Goed slapen is belangrijk en
met onze flexibele opstelling spelen we daar optimaal op in. Ook
ideaal als mensen van gewicht
veranderd zijn en met een nieuw
matras vervolgens weer lekker
kunnen slapen.’
Dé Laat Slaapexpert biedt daarnaast nog de ouderwetse service
en garantie: uw bed wordt bij u thuis keurig in elkaar
gezet en kent – naast de onderhoudsgarantie – standaard drie jaar garantie. ‘Naast onze specifieke uitleg
geven wij ook altijd twee testkussens mee’, vertelt Ton.
‘Na een weekje weet je pas wat het beste slaapt en
horen we graag hoe het bed bevalt. Ook nazorg staat bij
ons hoog in het vaandel.’
Laagdrempelig
Dé Laat Slaapexpert biedt ook een uitgebreide en complete collectie in bed- en badtextiel. Met de ruime collectie van slaapkameraccessoires en kasten kan uw slaapkamer geheel naar wens worden ingericht. Ook het tijdperk van Internet gaat niet aan de vooruitstrevende
zaak voorbij. De webshops Altijd goed slapen (bedden)
en VanDyck Webshop (textiel) draaien anno 2012 op
vervolg op pagina 2
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t/m 31 december m.u.v. zondagen en feestdagen

LA STRADA
Bleijenhoek 6A, 5531 BM Bladel

www.facebook.com/lastradabladel
Voor reservering bel:
0497-387537 of 380451

Iedere dag

p.st.

Pizza

€6.99

Alle vleesgerechten

€2.00 korting
Alle pasta’s
99

€6.

ALLEEN BIJ AFHALEN
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Iedere vrijdagavond met DJ

’’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

START
WINTEROPRUIMING
vrijdag 14-12-2012

3 halen = 2 betalen
Op de totale collectie
m.u.v. jeans
Goedkoopste artikel
gratis!
Markt 13 5531 BA Bladel
0497-384456

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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Beloon onze bezorgers!

volle toeren. Ton over het imago van Dé Laat Slaapexpert: ‘Wij willen vooral laagdrempelig zijn voor zowel
jong als oud. Wij staan zeker niet bekend als een dure
winkel maar ook niet als een goedkope dumpzaak.
Boxsprings zijn momenteel heel erg in. Ik kan een prima
kinderbed van € 150,— leveren en als iemand hier een
boxspring koopt van € 300,— weet ik zeker dat ie helemaal goed is. Je moet altijd eerlijk zijn maar ik weet
zeker dat iedereen die op zoek is naar een goed bed bij
ons prima zal slagen.’
Rad van Fortuin
Verder is Ton vooral een man van vernieuwende
ideeën, zoals de spectaculaire eindejaarsactie met het
Rad van Fortuin. Ton vertelt enthousiast: ‘Dat doen we
nu alweer zo’n jaar of vijf en de actie – die van 21 september tot en met 29 december loopt - is ieder jaar weer
een groot succes. Bij aankopen tot € 250,— mogen de
klanten twee dobbelstenen werpen, waardoor de korting dus op kan lopen tot 12 procent. Bij aankopen vanaf
€ 250,— mag er een draai worden gegeven aan ons
Rad van Fortuin en heeft de klant altijd korting! De kortingspercentages staan op het Rad vermeld en variëren
tussen de 2 en 5 procent, maar 10 procent extra in de

Volgende week verschijnt alweer de laatste Lantaarn
van dit jaar. Onze bezorgers zullen dan wellicht bij u
aanbellen om u alvast een heel gezond en Gelukkig
Nieuwjaar toe te wensen. De redactie van de Lantaarn
sluit zich hier helemaal bij aan en stelt het op prijs als u
onze bezorgers een klein
zakcentje meegeeft.
Het hele jaar staan ze
door weer en wind voor u
klaar, uw blijk van waardering stellen wij ten zeerste
op prijs.
Redactie en medewerkers
van De Lantaarn

vorm van waardecheques is ook mogelijk. Daarnaast
krijgen ze nog een mooie attentie en als klap op de
vuurpijl maken alle klanten kans op een waardecheque
waarmee ze het volledige aankoopbedrag (tot een
maximum van € 5.000,—) terug kunnen verdienen. De
prijsuitreiking vindt dit jaar op zaterdagmiddag 29
december in Diessen plaats. We nodigen dan altijd al
onze klanten uit en onder het genot van een hapje en
een drankje en wat entertainment is de
prijsuitreiking van de waardecheque
ieder jaar natuurlijk weer het hoogtepunt. Het is altijd een heel gezellige middag, we vinden het leuk om zo voor
onze trouwe klanten wat terug te doen.’
Internet
Dé Laat Slaapexpert is gevestigd in
Diessen en in Bladel aan de Markt 28
(tel. 0497-382433).
Internet:
www.delaatslaapexpert.nl
www.goedslapen.nl
www.vandyckshop.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.

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.

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

www.pefcnederland.nl
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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 47
15 december 2012

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
DeRDe zonDAg vAn De ADvent
(gaudete)
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 familieleden 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
DInSDAg 18 DeceMBeR: kerk hapert
(H. Mis in Steunpunt VERVALT)
10.00 uur: Boeteviering ism KBO-Hapert
Ad vd Boomen nms KBO-Hapert
Leny Luijten-Hoeks nms KBO-Hapert
Frans Dirks nms KBO-Hapert
woenSDAg 19 DeceMBeR:
Parochiecentrum casteren
09.00 uur Boeteviering
DonDeRDAg 20 DeceMBeR:
Steunpunt hoogeloon
09.00 uur: Boeteviering
Voor de overledenen vd Parochie

vRIjDAg 21 DeceMBeR: kerk hapert
09.00 uur: Boeteviering
vRIjDAg 21 DeceMBeR: Steunpunt hapert
19.00 uur: Mariagebedsdienst

vIeRDe zonDAg vAn De ADvent
zAteRDAg 22 DeceMBeR
17.30 uur: Kerk Hapert
19.00 uur: Kerk Hoogeloon
zonDAg 23 DeceMBeR
10.00 uur: Kerk Casteren
11.30 uur: Kerk Hapert
14.30 uur: Kerk Hoogeloon; Kerstconcert
16.00 uur: Kerk Hapert Kerstconcert mmv Kunst Adelt
en Medium.
casteren
Marie Louwers f
Frans v Rijthoven mndg
Annie Daemen-Craninckx
hapert
Riek Kox-Roest nms kinderen en kleink.
Overl. fam. Sterke-v Wetten
Overl. ouders Schilders
Ad en Harrie Schilders
Adrianus en Drieka Hoeks-v Gompel
Wim en An Spooren en dochter Tonnie
Bertha en Bertus Nijhof nms kinderen en kleink.
Overl. ouders v Kemenade en Jan v Kemenade
hoogeloon
Overl. fam. Pluijms-Timmermans
Overl. fam. Swaanen-Soetens

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

BEREIKBAARHEID PASTOOR EN PASTORIE

woenSDAg 26 DeceMBeR: tweede kerstdag
09.30 uur: Kerk Hoogeloon Eucharistieviering
11.30 uur: Kerk Hapert Eucharistieviering

De pastorie in Hapert is bereikbaar onder telefoonnummer 0497 – 360336, van maandag tot en met
vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Op dit nummer kunt u
ook een afspraak maken met de Pastoor.

MAAnDAg 31 DeceMBeR: oudjaarsdag
19.00 uur: Kerk Hapert Eucharistieviering
19.00 uur: Kerk Hoogeloon Eucharistieviering

Het parochiekantoor van Hoogeloon is open op donderdag in de even weken van 10.00 uur – 12.00 uur.
Telefoon 06-23932907

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
Twee aspecten staan centraal bij het ontwikkelen van het onderwijs aan de St.Theresa’s Girls School: verbetering
van de infrastructuur én van de onderwijskwaliteit. Dit laatste bijvoorbeeld door trainingen voor leraren, schoolleiding en andere betrokkenen. In 2002 is de school uitgebreid met de bouw van een schei- en natuurkundelokaal.
Deze is al enkele jaren succesvol in gebruik. In 2009 zijn twee extra klaslokalen gebouwd. Ook het nieuwe,
enthousiaste schoolhoofd Jane heeft nieuw elan op de school gebracht. Dat alles heeft geleid tot een grote toestroom van leerlingen: de meisjes zitten nu in klassen van zo’n 60 leerlingen, te veel om goed te kunnen presteren. Leraren worden door de overheid betaald, maar faciliteiten moeten worden gefinancierd door de scholen zelf.
Door de grote toestroom van leerlingen zijn er nieuwe uitbreidingen nodig geworden. De plaatselijke bevolking
draagt daaraan bij, ofwel in geld, ofwel door bijvoorbeeld bakstenen te maken of mee te werken aan de bouw.
Zoals aangekondigd kunt u uw bijdrage leveren via de collecte tijdens de Kerstvieringen. De opbrengst wordt
bestemd voor de uitbreiding van de meisjesschool in Kimilili in Kenia.
U kunt uw bijdrage ook overmaken naar Adventsactie Den Haag, rekening 653100000 of IBAN:
NL89INGB0653100000.
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Beautysalon Jennifer
Kapsalon - Nagelstudio - Visagie
Gediplomeerd
Knippen
Kleuren v.a.

€ 9,00
€ 16,00

Acryl/Gel nagels

v.a.

Featherlocks

v.a

Helleneind 18, Bladel. Op afspraak ook ‘s avonds

€ 30,00
€ 9,00

06-55573594

hoeve De Voo
n
e
t
r
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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

zIe ook onze weBSIte vooR
onRegeLMAtIge ActIvIteIten:
www. kBo-hAPeRt.nL

De Kloostertuin
Stichting Steunpunt ’De Kloostertuin’ Hapert

Agenda: maandag 17 december t/m vrijdag 21 december 2012
MAANDAG
08.30-10.00 uur: trombose- en bloedafname dienst Reg. Ehv.
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+

DONDERDAG
08.30-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Reg. Ehv.
08.30-12.30 uur: Zuidzorg consultatieburo
09.30-11.30 uur: dagopvang

Steunpunt gesloten wegens Kerstviering
vrijwilligers KBO

DINSDAG
08.30-10.00 uur: trombose- en bloedafname dienst Reg. Ehv.
09.00-10.00 uur: Zuidzorg inloopspreekuur OZK verpleegkundige
13.00-14.30 uur: overleg ZuidZorg teams Hapert

VRIJDAG
08.30-10.00 uur: trombose- en bloedafname dienst Reg. Ehv.
09.00-12.00 uur: biljarten
13.30-16.30 uur: bridgen, SOOS 50+, biljarten, kaarten
19.00-19.30 uur: Mariagebedsdienst

Steunpunt gesloten wegens
Kerst-boeteviering KBO

ActIvIteIten vAn MAAnDAg t/M vRIjDAg

WOENSDAG
08.30-10.00 uur: trombose- en bloedafname dienst Reg. Ehv.

Maandagmorgen:
Maandagmorgen:
Maandagmiddag:
Maandagavond:
Maandag:

Steunpunt gesloten wegens Kerstviering
vrijwilligers Kloostertuin

Koersbal
Bijbelgesoreksgroep
Nordic Walking
Ontspanningsavond
Zwemmen

Den Tref
De Kloostertuin
Henk Fleerakkers
De Kloostertuin
Albatros Eersel

Puzzelhoekje

(H)eerlijk uit eigen streek
Afgelopen week zijn er weer veel puzzels uit
de Lantaarn opgelost en ingeleverd bij de
Vershof in Bladel.
oPLoSSIng IS: SAAMhoRIgheID
Onder de goede inzendingen is een winnaar
getrokken. Voor deze week is dat:
eLLY DURAn, heLLeneInD 3-B,
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 15 december
kunnen de bonnen afgehaald worden bij
Visspeciaalzaak Timmers in de Vershof.
voor deze week weer een nieuwe puzzel.
De volledig ingevulde oplossing van deze
puzzel kunt u deponeren in de daarvoor
bestemde bus bij de vershof in Bladel.
Inleveren is mogelijk tot dinsdag 18 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.

1
11
16

Rondweg 26, Bladel (0497) 383 193
www.vdstappen-loonen.nl
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hoRIzontAAL: 1 beluurwerk; 6 blazen; 12 aanwijzend vnw.; 14 vochtig; 16 bevroren water; 18 titel; 19
beroep; 21 item; 22 klaar; 23 sloom; 24 schouderbelegsel; 27 insect; 28 verlichting; 29 stok; 30 compost; 32
getalletter; 33 dierengeluid; 35 rivier in Rusland; 37 oxidatie; 40 schicht; 42 soort heide; 44 de oudere; 45
nakroost; 46 drank; 47 rivier in Friesland; 48 houtsoort;
50 loot; 52 kruiderij; 55 oude maat; 58 vervoersmaatschappij; 59 dwarshout; 61 wang; 64 weekdier; 66
namelijk; 67 walvis; 68 bissectrice; 70 voorgevel; 71
paardenkracht; 72 persoonlijk vnw.; 73 bevel; 74 zangnoot; 76 kanaalpeil; 77 aardig; 79 bakmengsel; 81 laadblok; 82 neut.

Persoonlijk
Betrokken
Zorgzaam

2

53

46

30

60

66

28

64

11

16

40

5

37

veRtIcAAL: 2 en dergelijke; 3 toiletartikel; 4 schildpad;
5 daar; 7 dreumes; 8 bliksemstraal; 9 dandy; 10
Eminentie;
11 vogel;
13erbijwoord;
15 werelddeel; 17
Welk winwoord
komt
in het balkje?
goedzak; 19 uitgedorst graan; 20 luchtvaartmaatschappij; 22 zoogdier; 25 kookgerei; 26 voordat; 29 sluis; 31
insect; 33 Europese vrouw; 34 insect; 36 spoorwegligger; 38 plaats in Noord-Brabant; 39 vat; 40 voor; 41 stuk
hout; 42 gelofte; 43 weefseldeel; 48 werelddeel; 49
ieder; 51 thans; 53 visgerei; 54 ovaal; 56 koeiengeluid;
57 opgewekt; 60 woonboot; 62 reukwater; 63 plaats op
Ameland; 64 groente; 65 alternatief; 66 gril; 69 schooltype; 72 richtsnoer; 75 grondsoort; 77 zangnoot; 78 uitgeteld; 79 zangnoot; 80 persoonlijk vnw.

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 47 - 15 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

Maandag 17 december, 8.30 uur: geen intentie

PARochIeBeRIchten

Donderdag 20 december, 8.30 uur:
André Korthout (vanwege zijn sterfdag), de overleden
ouders van Gemert, Tiny Traa-van Gemert, Diny Niessen-van Gemert, Rob van Gemert, Dick Mulder

h. Petrus’Banden Bladel
Derde zondag van de Advent
zaterdag 15 december, 17.30 uur:
Jos Leijen (namens Gonnie, kinderen en kleinkinderen),
Frans van Rooij, Lies en de overleden familieleden
(namens Nico en de kinderen)
zondag 16 december, 11.00 uur:
Jan Coppens, Roel Willems en de overleden familie
Coppens en de overleden familie van de Moosdijk, de
overleden ouders Plasmans-Maandonks (namens hun
kinderen en kleinkinderen), bijzondere intentie, de overledenen van de familie Schoenmakers, Antonius de
Beijer en Wilhelmina de Beijer-van Beers, Frans Veron
en Jo Veron-van Beers en Det Veron, de overleden
ouders van de Vliet-Timmermans, Bernardus en Maria
Bontjer

vrijwilligers
vacature van de week

Mee zuidoost Brabant Vrijwilligster om erop uit te
trekken (1324)
Voor een man met autisme zoeken wij een vrouwelijk
maatje om (reis)ervaringen mee te delen. Ook geniet
hij van wandelen, knutselen, uit gaan (iets drinken) en
muziekconcerten. Dit kan 1x per week of per 2 weken.
Voor meer informatie Hanneke Blok tel. 06-3446666
of 040-2140373 of mail naar: pth@meezuidoostbrabant.nl
humanitas district zuid
Maatje (1447)
Educatieve en persoonlijke begeleiding van jongeren
in het basis- en voortgezet onderwijs zoals o.a. met de
leerling een plan van aanpak opstellen, vertrouwensrelatie met de leerling opbouwen, problemen signaleren, feedback geven aan medementoren, begeleidingsrelatie met leerling en onderwijsinstelling afronden en evalueren.
Dit is mogelijk op schooldagen 1 of 2 uur.
Voor info tel 040-2130711 of mail:
mentormaatjes@humanitas.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

Dinsdag 18 december, 8.30 uur: geen intentie

van 2 tot 3 uur ‘s middags:
Gelegenheid voor een persoonlijke biecht.
Pater A.Lavrijsen van de abdij van Postel zal daarvoor
aanwezig zijn.

19.00 uur: Boeteviering (m.m.v. het dameskoor)
PARochIeBeRIchten
woensdag 19 december, 19.00 uur:
Cornelis Hollebekkers en Johanna HollebekkersTijssen

vrijdag 21 december, 8.30 uur: geen intentie

h.h.Antonius en Brigida netersel
Derde zondag van de Advent
zondag 16 december, 9.30 uur:
do overl. ouders Michielse-Vissers en overleden familieleden, de overleden ouders Vermeulen-van Kemenade
Dindag 18 december, 19.00 uur:
Boeteviering in de parochiekerk van Bladel (m.m.v. het
dameskoor)

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.
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LICHTPUNTJES
kooP AAngeBoDen
Dé elektrische fietsspecialist van de Kempen. Kijk voor ons
totaal assortiment fietsen en occasions op www.bito.nl.
Profile Bito de fietsspecialist te Bladel, tel. 382141
Berkel weegschaal tot 100 kg, 1.70 m hoog € 50,00, fietsje
€ 5,00, landcruiser banden 4 st, 4 mm € 20,00, 06-46472133
Meisjesfiets 16 inch i.z.g.st., € 40,00, Bo-bike fietsst. incl.
schermpje € 20,00, nostalgisch speelgoed 4x € 25,00, tel. 0658977030
155 st. Swaroski kristal figuren, tel. 382599

te kooP geBRUIkte FIetSen

Graag telefonisch aanmelden:
ook vooR een InFo-geSPRek

CONTAINERS

DIveRSen

Nu ook 2m3 containers
Tevens levering ophoogzand

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

Op zoek naar een
leuk cadeau
voor de feestdagen? Drukbezochte

openingstijden:
maandag t/m vrijdag 10.00-16.00 uur
zaterdag van 10.00-13.00 uur
24 december geopend van 10.00-13.00 uur.
1e, 2e kerstdag & oudejaarsdag gesloten.
graag tot ziens en langs deze weg
wensen wij u hele fijne kerstdagen
en een goed 2013
namens medewerkers vvv Bladel

Gewichtsbeheersing
Meer energie
Gezond ouder worden

Welzijnscoach

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

voor puin, bouw/sloopafval, bedrijfsafval
snoeihout etc.

wat dacht u van “de cadeaubox”
al vanaf € 19,90 met de keus uit onder andere:
high tea, bar & bubbles, tijd voor jezelf,
passie voor wijn, out for lunch, tapas & sushi,
beauty & wellness, bios & diner,
een vvv cadeaubon eventueel ingepakt
met een streekproduct,
een nationale Dinercheque.
het zijn slechts enkele voorbeelden
van wat er verkrijgbaar is bij
vvv Bladel Markt 21a Bladel

NTENSIEVE DESKUNDIG

Bart van Helvoirt

Diverse merken, zowel dames als heren.
Rijwielhandel Arie v/d Meer,
oude Provincialeweg 63, hapert, tel. 385126

VERLOREN TUSSEN NETERSEL EN HAPERT: lade van
werkbank, groen incl. gereedschap, t.b.t.b., tel. 06-55375229

GoForFit

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

Open Dag
Heemkundige
Kring
Ruim driehonderd bezoekers waren
afgelopen zondag te gast bij de Open Dag van
Heemkundige Kring Pladella Villa. Jong en oud namen
een kijkje in het pand, met name ‘Bladel Cinema’ met
unieke beelden van Bladel uit de jaren zestig had veel
bekijks. Verder was er veel aandacht voor de expositie
met als thema ‘vrijetijdsbesteding van vroeger.’ Vooral
de demonstraties quilten, breien en origami trokken
volop de aandacht.
De expositie ‘vrijetijdsbesteding van vroeger’ is nog te
bezichtigen tot eind februari 2013 tijdens de openingsuren op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur en
woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. Het pand van
Pladella Villa is gevestigd aan de Bleijenhoek 57 in
Bladel.

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

JAN HOOIJEN

TEL. 06 5734 7788
janhooijen@rktelektra.nl

15 december hebben we weer
een gezellige middag, maar in
2013 gaan we door met het
organiseren van
weer elke maand gezellige
zaterdagmiddagen en wel op
26 januari, 23 februari,
23 maart
in Grand Café ’t Huukske
te Hapert
Waar je mee kunt zingen, luisteren of dansen op
muziek waar je mee bent opgegroeid zoals
Wil Tura, Heikrekels, Corry Konings,
Zeemansliederen enz.,
teveel om op te noemen.
Voor de bezoeker is er een
leenliederenbundel beschikbaar
en dit allemaal gratis, voor een gezellige middag.
Neem je vrienden of vriendinnen mee.
De aanvang is van 14.00 t/m 17.00 uur.
Informatie bij Jo. 0497-385492

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

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

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

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

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

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

Alleen kleintjes van particulieren worden gratis geplaatst, mits deze duidelijk zijn ingevuld.
Inleveradressen: VVV Bladel, Markt 21A, 5531 BC Bladel
Aan de balie afgeven: Arie v.d. Meer Rijwielhandel, Provincialeweg 63, 5527 BN Hapert
opsturen naar: Localprint, Broekstraat 26, 5571 KK Bergeijk
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In verband met Kerstmis en Nieuwjaar is het GOW Welzijnswerk gesloten van
maandag 24 december 2012 tot en met woensdag 2 januari 2013. Vanaf donderdag 3 januari zijn wij weer geopend en graag bereid u van dienst te zijn.
Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en de allerbeste wensen voor een mooi
en gezond 2013.
Bestuur, en medewerkers van het GOW Welzijnswerk, Willibrorduslaan 12,
5521 KC Eersel

Gratis kinderopvang
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

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

VV Netersel
verlengt contract met
Toon Daniëls.
Wegens de treurige gebeurtenis afgelopen week met
de grensrechter zijn er geen wedstrijden gespeeld. Er is
wel een belangrijk nieuwsfeit binnen VV Netersel.
De contracten van het trainerskoppel Toon Daniëls en
Hans Bierens zijn afgelopen week met twee jaar verlengt tot medio 2015. Het harmonieus geheel van de
zeer jonge spelersgroep staat momenteel frivool aan
kop in de 5e klasse.
Het bestuur is van mening dat de technische staf en
spelersgroep uitstekend bij elkaar passen en heeft alle
vertrouwen in een prettig en succesvol vervolg van de
samenwerking. De onderhandelingen verliepen voorspoedig.
Ook assistent Adem Selimovic blijft langer verbonden
aan VV Netersel. Hij is verantwoordelijk voor het tweede elftal.

www.vandijckrenault.nl

v.v. Casteren
UItSLAgen
zondag 9 december
Casteren 1 - Terlo 1
afgelast*
Casteren 2 - Hoogeloon 6
afgelast*
Casteren 3 - Best V. 12
afgelast*
* Algehele afgelastng door KNVB vanwege het overlijden van de grensrechter, Richard Nieuwenhuizen.
PRogRAMMA
zondag 16 december
Casteren 2 - Marvilde 7
Terreinwacht: Bert Ansems

11.00 uur

winterstop

VC Bladel DS1 laat
kostbare punten liggen
tegen Phoenix DS1
Op 8 december reden de Bladelse dames naar
Zaltbommel, met de instelling vijf punten te gaan pakken tegen Phoenix DS1.

Beugelclub D’n Heuvel
Uitslagen
D’n Heuvel 3 - Baexem 1
D’n Heuvel 4 - Grefrath
D’n Heuvel 5 - Loosbroek 3
D’n Heuvel 6 - Liempde 3
Helden 1 - D’n Heuvel 1
Maasbree 2 - D’n Heuvel 2

4-1
4-1
3-2
2-3
3-2
2-3

Programma
vrijdag 14 december
Neer 2 - D’n Heuvel 4

20.00 uur

woensdag 19 december
D’n Heuvel 7 - Liempde 4
Heeze 4 - D’n Heuvel 8

13.30 uur
13.30 uur

Bezorgklachten?
BEL:

550200

Ford Mondeo

Platinum
1.8i 5-drs
108.000 km maart 2006
GARAGEBEDRIJF

DAnIËLS

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

VC Bladel DS1 kwam echter niet in de wedstrijd. Ze
kwamen meteen op een achterstand van negen punten. Dankzij een goede servicebeurt van Malou van
Gorp wist Trendylook/VC Bladel DS1 toch in hun spel te
komen en de schade te beperken tot 25-16.
In de tweede set lieten de Bladelse meiden wel degelijk
volleybal zien. Door goede combinaties met Karen van
Gompel, die de ballen prachtig op positie één sloeg,
kwam Bladel snel op voorsprong. De dames konden
deze echter niet vasthouden en Phoenix kwam heel
dichtbij. De spannende tweede set eindigde in 26-28 en
werd op karakter binnengehaald door Trendylook/VC
Bladel DS1. Bladel had van de overwinning geproefd en
dat smaakte naar meer. Door hard te werken en een
goede servicedruk maakte Bladel de set snel af met 1425. De vierde set begon VC Bladel DS1 wederom sterk
en bouwde een voorsprong op van vijf punten. Toch
konden de dames deze niet houden. Halverwege de
vierde set was de koek op. Het geloof in de overwinning
verdween en doordat de aanvalsters geen bal meer bij
Phoenix op de grond kregen, zonk de moed Bladel in de
schoenen. De set eindigde met 25-22 voor Phoenix
DS1. De vijfde set gaf VC Bladel DS1 tevens cadeau
aan Phoenix. Zelfs de dubbele wissels van coach Nick
de Wild mochten niet baten. De set werd verloren met
15-9, waarmee Phoenix de wedstrijd won met 3-2.
Na deze matige wedstrijd in Zaltbommel, kan VC Bladel
DS1 alle aanmoediging gebruiken voor 15 december.
De dames spelen dan om 18:00u in Sporthal ‘t Spanter
te Bladel tegen Hilver DS1 uit Diessen.

Stand Tapijt- en Gordijnland
Libre biljarttoernooi
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
PoULe A
1 Herman Wilting
2 Jan Poppeliers
3 Tonny Daniëls

brt.
680
680
680

car.
493
254
350

pnt.
37
37
31

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

600
600
560

298
172
254

31
28
27

PoULe c
1 Ruud Geboers
2 Ad Spooren
3 Bert Senders

520
560
520

232
180
205

28
27
25

PoULe D
1 Gerrit Hoorman
2 Theo Spooren
3 Jan Huijbers

560
560
560

205
282
191

29
25
24

Nagoya
sushi & grill restaurant

een aanrader
voor de fijnproever!

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 te zijn.
De redactie
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Kerstwandeling
over de
Cartierheide
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Vers Vlees
Boerderij
www.boerderijslager.nl

Ook dit jaar bent u weer van harte welkom voor de traditionele kerstwandeling van IVN Bergeijk-Eersel door
de mooie natuur rond de Cartierheide op woensdag 26
december (tweede kerstdag).

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

Het landschap, bomen en planten, vogels en dieren
laten zich in dit jaargetijde van een totaal andere kant
zien. De mooie kleuren aquarel van de zomer is een
sobere houtskoolschets geworden.
Tijdens de wandeling neemt u waar hoe in de natuur
alles geregeld is voor de winter, hoe vogels hun voedsel
zoeken en struiken hun knoppen beschermen tegen de
kou.
Lekker een frisse neus halen waarbij IVN gidsen vertellen dat ook de winter een spannend jaargetij is vol met
verbazingwekkende verschijnselen. Voor heel veel
planten en dieren begint het leven juist bij de winter.
De wandeling is op woensdag 2e Kersdag 26 december en start om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats van
Staats Bosbeheer aan de Postelseweg hoek
Bredasebaan in Eersel. De wandeling zal ca. 2 uur
duren.
Tip: trek stevige schoenen aan. Deelname is gratis en
na afloop van de wandeling schenken we nog een kop
koffie of thee.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Wil van
Herk, telefoon 0497-516402. Zie ook onze website
www.ivnbergeijkeersel.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

Compleet verzorgde gourmetschotel
voor maar € 11.00 per persoon
BOURGONDISCHE BUFFETTEN ZELF SAMEN TE STELLEN
Naast het reguliere vlees verkopen wij ook
biologisch runds-, varkens- en kippenvlees

Taxatiemiddag van oude boeken, bijbels en
ansichtkaarten in Brasserie Snieders in Bladel
Dinsdag 18 december van 13.00 – ca. 16.00 uur opent
Brasserie Snieders, Markt 2A in Bladel haar deuren
voor taxateur en veilinghouder Arie Molendijk uit
Rotterdam. Hij zal deze dag oude en zeldzame boeken,
handschriften, kloosterboeken en of oude bijbels voor
het publiek op hun waarde schatten.
Molendijk is vooral gespecialiseerd in oude geschiedenis, topografie, (staten)bijbels en theologie.
De heer Molendijk organiseert twee keer per jaar een
veiling van oude / antieke boeken en was organisator
van diverse boekenmarkten in den lande, zoals de
Veluwse boekenmarkten.
Verder kan advies worden gegeven tot verkoop of restauratie van oude boeken en bijbels.
Ook het opstellen van een taxatierapport voor de verzekering is mogelijk.
Taxatie gebeurd zo mogelijk aan de hand van bewijsmateriaal uit recent verschenen veilingcatalogi. Een
nauwkeurige vaststelling van de waarde van boeken is
afhankelijk van de druk en van de staat waarin het boek
verkeert. Met enige regelmaat komen er op dit soort

taxatiedagen uiterst zeldzame werken voor de dag en
soms duiken zelfs geheel onbekende boeken op.
Regelmatig taxeert Molendijk op uitnodiging in musea,
bibliotheken, kerken en op monumentendagen. De
belangstelling is overwegend groot op dergelijke dagen.
Inmiddels heeft Arie Molendijk meer dan 1000 taxatiedagen op zijn naam staan.
Er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving en
de koffie staat klaar.
Entree Euro 5,- aan de taxatietafel.
Plaats:
BLADEL, Brasserie Snieders, Markt 2A.
Tel. 0497 847444.
Datum en tijd:
Dinsdag 18 december van 13.00 - ca. 16.00 uur.
inlichtingen:
Antiquariaat A.C. Molendijk. Tel 010 4667164 of 06
51950097 info@molendijkboeken.nl (niet voor taxaties)
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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
Gindrapassage 6 • 5531 LP Bladel

MOBIEL: 06 - 41 97 89 78

Burolampjes
In halogeen en led, diverse uitvoeringen
Ook klem- en wanduitvoeringen
Diverse soorten led strips
Natuurlijk bij van den Berg Elektro

Jessie Menting zingt

Eftelingkaarten voor
Gi-Ga Gantisch in het winnares fotoprijsEftelingtheater
vraag Rabokalender

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

Bel ons voor een
gratis kennismaking
www.knegtmansadvocaten.nl

TTLE D

BA
wachten duurt lang
Ans vroeg of het lang duurde voordat ze op mocht. “Ja,
ik moest achter die gordijncoupliezen (red. coulissen)
heel lang wachten, maar eindelijk mocht ik ook opkomen.” De twee voorstellingen verliepen wel iets anders,
volgens Jessie.” De tweede keer heb ik meer gedanst
dan de eerste keer. De tweede keer zag ik namelijk
Maud, mijn klasgenootje, zitten.”
hoe kreeg jessie de rol van klein Duimpje?
Alle Rabobankklanten in de leeftijd van 6 t/m 14 jaar
maakten kans om een rolletje te krijgen in de nieuwe
Efteling musical. Vanaf 1 september konden kinderen
hun auditie insturen door middel van een video of een
motivatiebrief. Uit alle ingestuurde audities zijn zes kinderen uitgekozen die in de Efteling auditie mochten
doen. Jessie won één van de rollen en stond daarom 8
december op het podium.

ANTEN

Plekkiemuis mee het podium op
“Ik vond het best spannend en kon niet wachten tot het
zover was”, gaf Jessie aan. “Ik heb zelfs gedroomd dat
mijn bedknuffel ‘Plekkiemuis’ mee mocht spelen.” Ans
Huijbregts, ambassadeur van Rabobank De KempenWest voor Hapert, vond de voorstelling superleuk en
was best een beetje trots om haar plaatsgenoot op het
podium te zien staan. Ze sprak de jonge musicalster
direct na afloop van de voorstelling.

G I TA A R

IG

Klein Duimpje in Sprookjesboom de Musical kwam
zaterdag 8 december uit Hapert. De 6-jarige Jessie
Menting vertolkte het liedje Gi-Ga Gantisch voor een uitverkochte zaal tijdens twee speciale Rabobankvoorstellingen.

R

G

E

Onlangs overhandigde Rabobankambassadeur Ans
Huijbregts op het gemeentehuis van Eersel een
cadeaucheque aan de winnares van de Rabokalender
fotoprijsvraag.

Uw zaak is onze zorg

Gitaristen gezocht voor
Gitaargigant
Raad de locatie van de foto
Hoewel Liesbeth Duffhues-van Vugt in Hapert woont,
herkende ze meteen de locatie van de foto in week 45
van de Rabokalender. Ze werkt in het gemeentehuis
van Eersel en vanaf haar werkplek kijkt ze uit op het
plantsoen waar ook het monument staat. Op de website van de bank vulde ze het antwoord in en tot haar
grote verrassing kwam ze als winnaar uit de bus.
Misschien een idee om naar de Winter Efteling te gaan
met de gewonnen kaarten?
wat vindt u van de Rabokalender?
Heeft u een Rabokalender voor 2013 opgehaald bij een
van onze kantoren? Wij zijn heel benieuwd wat u daarvan vindt. Daarom vragen we u om mee te doen aan
een evaluatie. In de week vóór kerst vindt u op
www.rabobank.nl/dekempenwest een link naar een
korte vragenlijst. Vult u de vragen in? Met uw reactie
kunnen we de kalender voor 2014 nog beter en mooier
maken.

Vakgarage
Mink
Dé winterbandenspecialist!

op zondag 20 januari staat Podium10 in Bladel
weer in het teken van gitaren en gitaarspelen tijdens gitaargigant 2013. elke gitarist onder de
achttien die het leuk vindt om mee te doen is
welkom. Inschrijven kan vanaf nu.
Als je graag mee wilt doen zorg er voor dat je iets
kunt spelen van ongeveer twee minuten. Alles is
mogelijk: zowel elektrisch gitaar als akoestisch
gitaar en van hardrock tot rustige luisterliedjes. Lol
in muziek maken staat centraal en elke deelnemer
krijgt na afloop een leuke herinnering.
Er zijn dit jaar drie categorieën:
• beginnende gitarist zonder ervaring zowel elektrisch als akoestisch gitaar,
• gitarist met enige ervaring, elektrisch gitaar
• samenspel, hierbij mogen meerdere gitaristen
samenspelen eventueel aangevuld met zang
Deze laatste categorie is nieuw. De organisatie
hoopt dat in deze categorie duo’s of kleine groepjes
gitaristen samen een klein nummertje spelen.
Samenspel van beginnende gitaristen met meer
ervaren gitaristen wordt in deze categorie erg op
prijs gesteld. Per categorie wordt een winnaar uitgeroepen.
Inschrijven kan door naar de site van
WWW/Podium10.nl te gaan en je gegevens daar
achter te laten.
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Het team van de Vershof
wenst u
prettige feestdagen!
Zondag 23 december zijn wij open van 10.00 tot 17.00 uur
Maandag 24 december zijn wij open van 7.30 tot 17.00 uur
Maandag 31 december van 8.00 tot 16.00 uur
keRStRoLLADeS (wij hebben de touwtjes in handen)
vele soorten: rund, kalkoen, kalfs, varkens en gevulde
500 gram

gevulde varkensrollade
eendenborstfilet 100 gram
kalfsfricandeau 100 gram
Biefstukreepjes noël 100 gram
caprese al forno 100 gram

8.
2.95
3.69
2.65
2.45
95

(kogelbief, mozzarella, basilicum, tomaat)
vanaf 22-12-12 goURMet à LA cARte
Wij hebben alles voor een feestelijke gourmet. Volop keuze in
schotels en losse schaaltjes. U hoeft niet te bestellen vooraf.

5.
3 hele broden naar eigen keuze
90
van 2.80 nu 1.
Schellens donker
95
kersttaart Ø 24 cm van 24.60 nu 14.
99
van 6.20 nu 3.
4 worstenbroodjes
95
van 6.55 nu 5.
kerstbrood 500 gram
65

LET OP! wanneer u uw kerstbestelling plaatst op onze
webshop ontvangt u 5% KORTING. www.schellens.nl

Tel. 0497-360640

Tel. 0497-381277

1.50
Al jaren als beste gekozen!
1.20
kaasfondue
Diverse soorten we raspen deze vers voor u!
1.99
kaas met geduld
Brie van het huis

100 gram

per 100 gram vanaf

100 gram

3 jaar gerijpte Ruurhoeve kaas.
Tip! overheerlijk met onze truffelhoning
Versgebrande noten uit eigen keuken

Alle soorten en maten om uw kerstgerecht compleet te maken.

Italia notenmix

100 gram

1.

500 gram

truffel aardappel gratin 400 gram
witlof 500 gram
Ananas per stuk
cherry potatoes per kilo NIEUW

Bladel

GRATIS SAUS

Kibbeling
van kabeljauw
per bakje

4.00 3 10.00
bakjes

Tel. 0497-360630
www.ruurhoeve.nl

Tel. 0497-360630

OP VRIJDAG
BIJ LEKKERBEK EN KIBBELING
VAN KABELJAUW

1.49
1.49
1.99
0.99
1.99
2.99

Een overheerlijk nieuw rood krielaardappeltje. Deze kunt u met
schil eten, dus er smakelijk en de voedingsstoffen blijven bewaard!

kaassp
e

alzaak
cia

60

Portobello per 2 stuks
gieser wildeman stoofperen

PRIJSKNALLER

kabeljauwfilet
kabeljauwhaas
gerookte makreel

per stuk

1.70
2.40
3.00

100 gram

1.75

100 gram
100 gram

SALADE VAN DE WEEK

king-krabsalade

AANBIEDINGEN geldig t/m maandag 31 december

Tel. 0497-360670
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De marktkooplieden
van de Bladelse
markt wensen u
een gezond en
gelukkig 2013!
Dekbedden • tafelmode
huishoudtextiel

groenteman
v.d. heijden
vis
groenteman
v. hooijdonk
Loempia’s
Bloemen

a.s. woensdag Dream Fashion
GRATIS
erwtensoep,
kaas
chocomel en
glühwein
vrijetijds
kleding
Boeken
en cD’s
specialist in grote maten tot maat 64

Aanstaande woensdag is de laatste
marktdag van dit jaar. Een goede
gewoonte is dan dat de marktkooplieden
iets doen voor hun klanten. Dit jaar zal
er in samenwerking met brasserie ”de
Verwennerij” een eindejaarsactie zijn.
Vanwege de verwachte koude zal er
glühwein en chocolademelk zijn.
Natuurlijk gratis voor de klanten
op de markt. Ook zal brasserie ”de
Verwennerij” erwtensoep schenken.
Zo kunnen de klanten op de markt zich
zowel inwendig als uitwendig verwarmen
aan diverse dranken.
Tevens hebben diverse kooplieden
aangekondigd leuke prijzenacties te
houden op de markt zodat er voor de
klanten na aankoop van hun producten
nog voldoende geld overblijft voor de
oliebollen en het vuurwerk.
Wij hopen u volgend jaar weer te zien.

Bakkerij
’t Stoepje
Beenmode

ondermode
nachtmode

Sieraden

Snoep

kleinvak
artikelen

kip aan ’t spit

kappersbenodigdheden

ook voor broodjes
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The Ritmo
op zaterdag 15 december is het weer zover. jeugddisco the RItMo in
Den tref in hapert is dan weer geopend voor iedereen vanaf groep 8 t/m 14 jaar.
De entree bedraagt € 1,- als je een pasje hebt en € 2,- als je geen pasje hebt.
voor het gratis laten maken van een pasje, moet een recente pasfoto meegebracht worden.

DAg
zon en
oP

)LQDOH
RSKHIÀQJV
XLWYHUNRRS
KRJHNRUWLQJHQ
DOOHVPRHWZHJ

De disco begint om 19.00 uur en om 22.00 uur is het afgelopen. er is toezicht
aanwezig en er worden geen alcoholische dranken geschonken.
Bezoekers krijgen ook een gratis stempelkaart waarmee er gespaard kan worden voor gratis entree en een leuk cadeautje van the Ritmo.
kijk ook eens een keer op www.theritmo.swingt.nl voor bijvoorbeeld de foto’s
van alle voorgaande disco-avonden.
op 12 januari vindt de eerste the Ritmo van het nieuwe jaar plaats. De volgende zijn op: 2 februari 2012 en 2 maart 2013.
Met vriendelijke groet, organisatie jeugddisco the Ritmo

Reusels Gemengd Koor voert Gloria uit

..........................................................
SRZHUHGE\9DON-XZHOLHUV

0DUNW%&%ODGHO
MXZHOLHUVRXWOHWVWRUHQOLQIR#MXZHOLHUVRXWOHWVWRUHQO

Meddo - Achtjarige Meddo verblijft in het asiel sinds 22 augustus
2012. Deze rustige dame is graag alleen met de baas.

Op zondag 23 december voert het Reusels Gemengd Koor in de kerk te Reusel het
Gloria uit van Antonio Vivaldi. Naast de Vier Jaargetijden (Le Quattro Staggioni) is Gloria
in D groot het bekendste werk van deze Italiaanse componist. Hij begon al op jonge
leeftijd met het bespelen van de viool en werd aanvankelijk priester, maar zijn gezondheid noopte hem hiermee te stoppen. Daarop kreeg hij een baan bij het Ospedale delle
Pietà, een meisjesschool en tevens conservatorium voor wees- en buitenechtelijke
kinderen. Vivaldi schreef het Gloria tijdens zijn aanstelling hier voor een kerkelijk feest.
Het is een stuk voor twee vrouwenstemmen en een koor, bestaande uit twaalf stukken
die contrasteren in tempo, toonsoort, instrumentatie en stijl. Het Gloria is traditioneel een
onderdeel van de mis, een jubelzang van de engelen die de geboorte van Jezus
aankondigen: Gloria in excelsis deo.
Aan dit concert nemen Iris Giel (sopraan) en Myra Kroese (alt) de rollen van de twee
solisten op zich. Zij worden begeleid door Tannie Muijsenberg van Loon en zullen vooraf
enkele stukken ten gehore brengen. Tijdens het Gloria wordt het koor begeleid door een
strijkersensemble onder leiding van Taetske Stroucken. Verder werkt het koperensemble onder leiding van Sjeng Hermans mee aan dit concert. Het Reusels Gemengd Koor
staat onder leiding van Wim van Zantvoort. U bent van harte welkom in de kerk van
Reusel op zondag 23 december. De aanvang is om 14.30 uur, de entree is gratis.

30%

Meddo trekt veel tijd uit voor haar schoonheidsslaapje. Zoekt u een rustige,
oudere poes om u gezelschap te houden? De verzorgers van Meddo nodigen u
van harte uit om een keer kennis met haar te maken.

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

VO O RK O O P
KORTING

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

BEKIJK EN BESTEL OP VUURWERKBLADEL.
VUURWERKBLADEL.NL
NNLL
IN
INDUSTRIEWEG
DUSTRIEWEG 3

5531AD
5531AD BLADEL

0497-381795
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Gemeente Bladel
Bereikbaarheid
gemeentehuis
18 december
Bladel
Casteren
Hapert

Op dinsdag 18 december is het
gemeentehuis open van 9.00 –
12.00 uur. Telefonisch contact is
mogelijk van 09.00 – 15.00 uur.

Feestelijke bijeenkomst gouden bruidsparen
Op 6 december ontvingen burgemeester en wethouders in het gemeentehuis de echtparen uit de gemeente die dit jaar vijftig jaar getrouwd zijn. Dit jaar vierden maar liefst
70 paren hun gouden bruiloft. Zij waren niet allemaal in de gelegenheid te komen,
maar vorige week donderdag kwamen 35 gouden paren voor de feestelijke bijeenkomst naar het gemeentehuis. Samen met het gemeentebestuur hebben zij nog even
stilgestaan bij hun huwelijksjubileum. Het werd een gezellige middag met een film over
Bladel, een drankje, hapje en muziek.

Hoogeloon
Netersel

opruimen bladbakken
Nu de meeste bomen hun bladeren verloren hebben, kunnen de gemeentelijke
bladbakken weer opgeruimd worden.
Dit vindt plaats vanaf maandag
17 december 2012.

verkeersmaatregelen
Bladel
Uit een oogpunt van veiligheid en in het
belang van een ordelijk verloop van de
koopzondagen wordt op 16 en 23 december 2012 van 10.00 tot 17.00 uur de
Sniederslaan tussen de Marktstraat en
Victor de Bucklaan afgesloten voor alle
verkeer met uitzondering van voetgangers.

De gouden bruidsparen met burgemeester B. Swachten in het gemeentehuis
Fotografie: Gerard Bruggenwirth

indrukwekkende verzameling

natuurfoto’s ernest kox in gemeentehuis
De komende maanden zijn in het gemeentehuis foto’s te bewonderen van de hapertse
fotograaf ernest kox. het is een indrukwekkende verzameling foto’s van paddenstoelen en insecten tot de opgaande zon op de cartierheide.
Ernest Kox (1958), DTP-er uit Hapert, stapte jaren geleden over van smalfilm op fotografie en
legde zich in het begin vooral toe op paddenstoelen. Meer dan tien jaar reisde hij stad en land
af om de enorme variëteit van deze schimmelsoort in beeld te brengen. Toen hij alle paddenstoelen die in de lage landen te vinden zijn zo ongeveer verzameld had, ging hij insecten, (tuin-) vogels en landschappen fotograferen.
Tegenwoordig fotografeert hij digitaal en voornamelijk in de eigen regio. Hij ontdekte dat de Kempische natuur veel omvangrijker is dan hij
altijd had gedacht. Soms besteedt Kox wel twee dagen in de week aan zijn passie. Met zwaar beladen tassen fietst hij naar de
Neterselsche Heide, de vennen tussen Bladel en Postel, de Plateaux, de Cartierheide, de Kleine Beerze tussen Duizel en Vessem en zoekt
hij de plekken op waar je met de auto nauwelijks kunt komen. Al zijn apparatuur sjouwt hij mee. ‘Want ik vergeef het me nooit als ik toevallig
nèt niet de goede lens bij me heb.’
De verzameling foto’s van Ernest Kox is indrukwekkend. Honderden insecten. Van libelles
met hun vliesdunne vleugels vol waterparels en torren met rode schildjes tot groene sabelsprinkhanen. Maar ook andere dieren zoals rupsen en eekhoorntjes. En dan zijn er nog de
landschappen. De opgaande zon op de Cartierheide, berkenbomen onder een dikke laag rijp
met een helblauwe hemel als achtergrond, maar ook de kleurenpracht van de esdoorn in de
herfst.
openingstijden
De foto’s zijn te zien tot en met februari 2013 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis:
maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
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taxbus tijdens kerst en
jaarwisseling en
tarieven 2013
Net zoals het reguliere openbaar vervoer
stopt het Taxbusvervoer op oudejaarsavond eerder. De laatste ritten starten om
21.30 uur, waarmee wordt aangesloten op
de aankomsttijden van de laatste treinen
en bussen.
Er is echter een uitzondering voor rolstoelgebruikers, omdat zij geen mogelijkheden
hebben om via familie, vrienden of reguliere taxi vervoer te regelen. Zij worden, op
verzoek, in de nieuwjaarsnacht wel door
Taxbus vervoerd. Daarbij gelden de volgende regels:
• Een rolstoelrit voor nieuwjaarsnacht
kan tot en met vrijdag 28 december
16.00 uur worden geboekt via de
reserveringslijn van Taxbus.
• De ophaaltijden liggen tussen 0.30 en
1.30 uur. Vanwege de beperkte beschikbaarheid op nieuwjaarsnacht kan het
voorkomen dat klanten niet helemaal op
het gewenste tijdstip worden vervoerd.
• In de nieuwjaarsnacht kan maximaal één
sociaal of medisch begeleider meereizen.
Aanpassing tarieven taxbus
Per 1 januari 2013 wordt het reizigerstarief
van de Taxbus verhoogd. Het basistarief
voor een zone stijgt van € 0,55 naar € 0,60
per zone.
Reserveren taxbusritten kerstdagen
De kerstdagen zijn drukke dagen voor
Taxbus. Om het vervoer in goede banen te
leiden, wordt klanten verzocht ritten al
vóór maandag 24 december te reserveren.
De vervoerder kan dan alvast een passende ritplanning maken. Ritten die later worden geboekt, lopen meer kans op vertraging.

Een ramp komt
altijd onverwacht.
U kunt zich nu
voorbereiden.
Typ uw postcode in op
www.crisis.nl

Locatievereniging hoogeloon bouwt in plan
Meuleneind
Er wordt een plan voorbereid voor de bouw van woningen voor vooral starters in het plan
Meuleneind in Hoogeloon. De gemeente heeft de uitgifte van de starterkavels in handen
gegeven van de Locatievereniging in Hoogeloon. Deze vereniging heeft eerder het plan
Bieshof en het plan Coppens tot stand gebracht.
In het plan Meuleneind zijn 9 starter- en 3 vrije sector kavels beschikbaar, te weten
3 tussen- en 6 hoekwoningen. Starters moeten echter wel voldoen aan de uitgiftevoorwaarden van de gemeente Bladel (minimaal 18 jaar en geen woonruimte in eigendom hebben
of hebben gehad).
Om voor een starterkavel of -woning in aanmerking te komen, moet u lid worden van de
Locatievereniging. De lidmaatschapskosten bedragen een waarborgsom van
€ 500,00 en een jaarlijkse contributie. Daarnaast kan de vereniging nadere voorwaarden
stellen aan de uitgifte.
De vrije sector kavels zijn bedoeld voor vrijstaande- of twee-onder-een-kap-woningen.
Hiervoor gelden geen specifieke voorwaarden. Om in aanmerking te komen voor deze
kavels kunt u contact opnemen met de gemeente Bladel (Anton van der Staak,
telefoon 0497-361695).
De uitwerking van het project is een gezamenlijke aangelegenheid van de leden en komt
democratisch en flexibel tot stand. Van de leden wordt een actieve inbreng
verwacht. Belangstellenden, die nog geen lid zijn van de vereniging, kunnen zich
schriftelijk aanmelden bij: Locatievereniging, p.a. Linda van Beers, Hoofdstraat 44, 5528
AK Hoogeloon.
De inschrijving sluit op 21 december 2012 om 18.00 uur. Dinsdag 8 januari 2013 om
19.00 uur zal de loting worden gehouden in den Aonloop te Hoogeloon.

openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders heeft in de vergadering van 4 december 2012 de volgende openbare besluiten genomen:
Beleidsplan Schuldhulpverlening
2012-2015
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld
om het Beleidsplan Schuldhulpverlening
2012-2015 vast te stellen.
verordening verrekening bestuurlijke
boete bij recidive 2013
Het college stelt aan de raad voor om de
Verordening verrekening bestuurlijke
boete bij recidive 2013 vast te stellen.
Tevens wordt voorgesteld om het wijzigen
van de ‘Verordening maatregelen en
handhaving IOAW/IOAZ’ en de
‘Verordening afstemming en handhaving
WWB 2007’ uit te stellen en eventuele
aanpassing van deze verordening in 2013
opnieuw te bezien.
Startnotitie Actieplan Industrie
2014-2018
Het college stemt in met de startnotitie
“Actieplan Industrie 2014-2018” en legt
deze ter vaststelling aan de gemeenteraad voor.
verzoek Bladelse comité nationale
ziekendag om garant te staan voor
kosten ziekendag 2013
Het college verstrekt een garantie aan het
Bladelse Comité Nationale Ziekendag van
maximaal € 500,00 voor de mogelijk niet

door sponsors gedekte kosten van de ziekendag 2013.
wijziging legesverordening 2013
Wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.
Bestemmingsplan De Biezen noord
Bladel
Het college stemt in met de behandelingsnota zienswijzen. Het bestemmingsplan
wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.
vaststellen bestemmingsplan ‘Landrop
2 hoogeloon’
Wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.
Bestemmingsplan motorcrossterrein De
ketelberg te hapert
Het college stemt in met de behandelingsnota zienswijzen. Aan de ingediende zienswijzen wordt niet tegemoet gekomen. Het
bestemmingsplan wordt voorgelegd aan de
gemeenteraad.
wet revitalisering generiek toezicht (wet
Rgt)
Wordt voor kennisgeving aangenomen.
verslag werkzaamheden van de stagemakelaar/vrijwilligersondersteuner van
het schooljaar 2011-2012
Wordt voor kennisgeving aangenomen.

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).

Bladel
Casteren
Hapert
Hoogeloon
Netersel

De Lantaarn nr. 47 - pagina 16

De Lantaarn nr. 2 - pagina 9

Gemeente Bladel
Bekendmakingen

omgevingsvergunningen
Aanvragen

Bladel
Casteren
Hapert
Hoogeloon
Netersel

Diverse vergunningen
Burgemeester en wethouders van Bladel
maken bekend dat:
Bladel
• Op 4 december 2012 aan Den Herd
een vergunning is verzonden voor ontheffing van het sluitingsuur voor de
nacht van:
Zaterdag 29 op zondag 30 december
2012
Zaterdag 26 op zondag 27 januari 2013
Zaterdag 2 op zondag 3 februari 2013
Zaterdag 27 op zondag 28 april 2013
Het sluitingsuur voor Den Herd wordt
hiermee voor bovengenoemde nachten
03.00 uur.
hoogeloon
• Op 7 december 2012 aan
Carnavalsvereniging De Lappelekkurs
een vergunning is verzonden voor het
organiseren van een carnavalsoptocht
op zondag 10 februari 2013 van 14.00
tot 17.00 uur. De optocht loopt de
volgende route: Hoofdstraat,
Heuvelseweg, Volderstraat, Bogerd,
Torenstraat, Hoofdstraat.
Deze besluiten liggen vanaf 17 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 én het
bezwaarschrift ondertekenen.
Indiening van een bezwaarschrift houdt
niet in dat de werking van het besluit
wordt uitgesteld. Daarom kunt u aan de
voorzieningenrechter vragen een
voorlopige voorziening te treffen.
Zo’n verzoek kunt u alleen indienen als u
ook bezwaar hebt gemaakt.
De rechter bepaalt dan of er een
voorlopige regeling moet worden getroffen, omdat onmiddellijke uitvoering van
het besluit voor u onherstelbare gevolgen
kan hebben.
U moet het verzoek sturen naar: de voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘sHertogenbosch, 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.

De volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
nummer
omschrijving en locatie
hapert
BLA-2012-0659 het bouwen van een
berging, De Pan 17
(ontv.05-12-2012)
BLA-2012-0661 het uitbreiden van een
bedrijfshal, Industrieweg
1B (ontv.05-12-2012)
Aanvragen om vergunning liggen niet ter
inzage. Tegen aanvragen om vergunning
bestaan geen bezwaarmogelijkheden.

vergunningen
De volgende omgevingsvergunningen zijn
verleend:
nummer
omschrijving en locatie
Bladel
BLA-2012-0571 het bouwen van een
veldschuur, Het Bosch 14
(verz.05-12-2012)
BLA-2012-0589 het verbouwen van een
recreatiewoning,
Park de Tipmast 5
(verz.07-12-2012)
BLA-2012-0642 het aanleggen van een
uitrit, Beukenbos 13
(verz.11-12-2012)
hapert
BLA-2012-0612 het oprichten van een
bedrijfspand met kantoor
en het plaatsen van
reclame, Diamantweg
ongenummerd
(verz.05-12-2012)
BLA-2012-0610 het verbouwen van
een winkelpand (Lidl),
Markt 66
(verz.05-12-2012)
BLA-2012-0611 het vervangen van
een stikstoftank,
Handelsweg 21
(verz.11-12-2012)
hoogeloon
BLA-2012-0556 het veranderen van
een voorgevel,
Hoofdstraat 53
(verz.06-12-2012)
netersel
BLA-2012-0624 het vergroten van een
woonhuis, De Blikken 1
(verz.05-12-2012)
De besluiten en bijbehorende stukken liggen van 17 december 2012 tot 28 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 én het bezwaarschrift ondertekenen.
Indiening van een bezwaarschrift houdt
niet in dat de werking van het besluit
wordt uitgesteld. Daarom kunt u aan de
voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Zo’n verzoek
kunt u alleen indienen als u ook bezwaar
hebt gemaakt.
De rechter bepaalt dan of er een voorlopige regeling moet worden getroffen, omdat
onmiddellijke uitvoering van het besluit
voor u onherstelbare gevolgen kan hebben. U moet het verzoek sturen naar: de
voorzieningenrechter van de Rechtbank
‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht,
Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.
U moet een kopie van het bezwaarschrift
meesturen. U kunt het verzoekschrift om
een voorlopige voorziening ook digitaal
indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Op de
genoemde site vindt u meer informatie.
Voor deze procedure bij de rechtbank bent
u griffierecht verschuldigd.

Sloopmeldingen
Met de volgende sloopmeldingen is
ingestemd:
nummer
omschrijving en locatie
netersel
BLA-2012-0658 het slopen van abcbeplating, Beemke 30
(verz.11-12-2012)

Gemeente Bladel

Bladel
Casteren
Hapert
Hoogeloon
Netersel
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ontwerpbesluit
omgevingsvergunning

de ontwerpbeschikking van gedachten
worden gewisseld en kunnen mondeling
zienswijzen naar voren worden gebracht.
U kunt hiervoor een afspraak maken met
mevrouw S. Torres, afdeling VROM (telefoon 0497-361614).

Burgemeester en wethouders van Bladel
maken, gelet op de bepalingen van de
Wet algemene www.burgernet.nl
bepalingen omgevingsrecht, bekend dat naar aanleiding van een
op 26 juli 2012 ontvangen aanvraag voor
een omgevingsvergunning voor de activiBladel, 15 december 2012
teiten milieu, zij voornemens zijn om aan
Beijsens, een vergunning als bedoeld in
artikel 2.1 van de Wet algemene bepalinBurgemeester en wethouders voornoemd,
gen omgevingsrecht te verlenen in verband met het veranderen van een varDe secretaris,
kenshouderij aan De Uitgang 25 te Bladel.
mr. P.S.M. Perriëns
Hierbij wordt o.a. een nieuwe stal gerealiseerd, de indeling van de bestaande wijDe burgemeester,
zigt en er wordt een kaderverkoeling
mr. A.H.J.M. Swachten.
geplaatst. Het aantal dieren neemt toe ten
opzichte van de vigerende vergunning van
16 april 1998.
Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen van 17 december 2012 tot en
www.burgernet.nl
met 11 februari 2013 (zes weken) ter inzage in het gemeentehuis in Bladel. U kunt
daar terecht van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Als u niet in de
gelegenheid bent om tijdens deze uren
naar het gemeentehuis te komen, kunt u
een afspraak maken voor een ander tijdstip (telefoon 0497-361636).

Bladel
Casteren
Hapert
Hoogeloon
Netersel

www.burgernet.nl

Weten welke vergunningen
bij u in de buurt
zijn verleend?
Ga naar
www.bladel.nl

Zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking
kunnen tot en met 11 februari 2013 door
een ieder schriftelijk naar voren worden
gebracht bij burgemeester en wethouders
(Postbus 11, 5530 AA Bladel). Ook kan in
die periode, na telefonische afspraak, over

Benefietconcert Maaike Hermans
op zaterdagavond 15 december geeft zangeres en muziekdocent
Maaike hermans een benefietconcert voor Podium10. het beloofd
een sfeervol concert te worden waarin zij met haar leerlingen en met
professionele muzikanten optreedt. voor de pauze staan haar leerlingen centraal met zelf uitgekozen liedjes. jeroen Molenschot, vaste
gitaardocent bij Podium10, zorgt dan voor de nodige muzikale ondersteuning. na de pauze vertolkt Maaike haar eigen repertoire zoals dat
ook op haar cD te vinden is. zij wordt daarbij op piano begeleid door Bart de win, ex De vaste Mannen van
gerard van Maasakkers.
voor het avontuur. Ze noemt zichzelf een zwever, durft
telkens weer nieuwe muzikale afslagen te nemen, maar
blijft altijd zichzelf. Zo is ze kortgeleden naar New York
geweest om kleine optredens te verzorgen en om haar
internationale muzikale netwerk te versterken.

Maaike Hermans is een professionele zangeres die
veel plaatselijk bekendheid geniet en definitief haar weg
in de muziekwereld heeft gevonden. Als zangdocent
weet ze met veel technische bagage als geen ander
jong zangtalent op een hoger plan te brengen. Op de
juiste wijze mensen motiveren om verder te komen
maar ook het aanbrengen van realistische doelen zijn
de pijlers waarop zij dit doet. Als zangeres kiest ze vaak

Maaike heeft een belangrijke rol gespeeld bij het tot
stand komen en de ontwikkeling van Podium10. Zo
nam zij, nog voor de opening, een centrale vocale rol in
bij het maken van een muziekclip ter promotie van
Podium10. Ook was zij een van de eerste docenten die
gebruik ging maken van Podium10 om zangles en lessen songwriting te geven. Voor Maaike voelt Podium10
als een vertrouwd nest dat haar aan het hart gaat. Op
eigen initiatief geeft zij een benefietconcert waarbij de
opbrengsten voor Podium10 zijn. Maaike beschouwt
Podium10 als een voor de hand liggend goed doel: ‘Ik
weet dat Podium10 zonder subsidie werkt en dat er hier
op een eerlijke manier veel georganiseerd wordt op het
gebied van muziek en muzieklessen. Door dit benefietconcert kan ik op mijn manier een bijdrage leveren aan
het onderhoud en de aanschaf van nieuwe apparatuur.
Dat is heel belangrijk voor goede repetities en voelt voor
mij heel goed’ vertelt Maaike heel enthousiast.
Benefietconcert Maaike Hermans. Zaterdag 15 december in Podium10 Biezeveld 10 te Bladel. Deur open
20.00 uur, aanvang concert 20.30 Entree vijf euro. Voor
meer info zie www.podium10.nl

Op zondag 16 december
aanstaande organiseert
de OVB de eerste Kerstkoopzondag van dit jaar
Zanggroep TOLAD verhoogt de kerstsfeer tijdens het
kerstshoppen op deze koopzondag en zijn de winkels in
kerstsfeer omgetoverd. De winkels zijn deze middag
van 13.00 tot 17.00 uur geopend!
Tot en met 23 december aanstaande loopt ook de
eindejaarsactie 2012. U ontvangt natuurlijk ook op
deze koopzondag 1 kraskaart voor elke besteedde
€ 15,00 bij de aan deze actie deelnemende ondernemers (maximaal 4 kraskaarten per klant per besteding!).
U maakt daarbij direct kans op één van de 160 prijzen
van € 10,00 of één van de 570 prijzen van
€ 5,00. Daarnaast zijn er nog eens ruim 15.000 prijzen
die de winkeliers en horeca beschikbaar stellen.
Van een waardebon van €2.50 tot een gratis versnapering en/of consumptie bij verschillende horecaondernemers.
Geen directe prijs gewonnen? Lever dan uw kraskaart
in bij de speciale bakken bij Albert Heijn of Jumbo en
ding mee naar één van de 6 hoofdprijzen: een 1e prijs
van € 450,00 en een 2e t/m 6e prijs van € 100,00 elk.
De directe prijzen kunnen bij de aan deze actie deelnemende ondernemers direct besteed worden. De zes
hoofdprijzen worden in Bladelbonnen uitgekeerd. Voor
meer informatie over deze actie (en andere zaken) verwijzen wij u naar onze website www.koopcentrumbladel.nl.
Doe uw kerstinkopen in Bladel en kras mee voor leuke
prijzen!
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Dünya Hamam

Dünya Hamam

ontspannend reinigingsritueel ten top!
Eind 2008 opende Dünya Hamam haar deuren aan de Tongelresestraat 152 in
Eindhoven. Sinds de opening komen mensen van heinde en verre naar deze Hamam
om zich te laten verwennen. Dünya hamam is één van de vier hamams in nederland,
die zich volledig concentreren op het Turkse reinigingsritueel.
Wilma Timmermans is manager bij Dünya Hamam en weet te vertellen waarom Dünya
Hamam nu zo bijzonder is.
“Mensen komen
vaak gespannen
binnen
lopen,
maar komen totaal ontspannen,
met een glimlach
naar buiten. De
kracht van de
hamam zit niet
alleen in de lichamelijke reiniging,
maar ook zeker in
de geestelijke reiniging.” Bij Dünya
Hamam worden
de gasten allemaal persoonlijk
welkom geheten.
Na een kopje Turkse koffie of thee in de gezellige en
knusse ontspanningsruimte, kun je je omkleden.
Badkleding is wegens hygiëne voorschriften verplicht.
Handdoek, badjas en slippers worden door Dünya
Hamam verzorgd. “Wij leggen dan uit wat er voor die
dag op de planning staat, zodat mensen precies weten
wat ze te wachten staat en wanneer. Omdat wij een
relatief kleine hamam zijn, hebben wij altijd een beperkt
aantal gasten.
Zo kunnen wij de gasten altijd persoonlijk begeleiden en
staan we altijd klaar voor vragen.”

Reinigingsritueel
Wilma legt het ritueel uit: “Na een korte douche gaat
men in de hamam. In de hamam staat een grote, verwarmde buiksteen, waar mensen op gaan liggen.
Door de relatief hoge luchtvochtigheid wordt de huid
zacht, zodat na ongeveer een kwartier op de steen te
hebben gelegen, de huid gemakkelijk gescrubt kan worden. Er zijn ook gasten die het liggen op deze steen
alleen al erg ontspannend vinden en in slaap vallen.
Heerlijk toch?” Het scrubben zorgt ervoor dat alle dode
huidcellen verwijdert worden. Wilma verklaart het optimale ontspanningsgevoel: “Mensen zeggen wel eens
dat ze het gevoel hebben, dat bij verwijdering van elke
huidcel ook een stuk spanning, zorg of onrust weggehaald wordt. De warmte, de zorg voor het lichaam en de
rustige sfeer zorgen ervoor dat mensen zich optimaal
kunnen ontspannen.” Na elke scrubhandeling wordt de
gast met warm water afgespoeld.
inzepen
Wanneer men wenst, is het ook mogelijk om zich te
laten inzepen. Door middel van een grote linnen zak
wordt schuim gecreëerd, dat op het lichaam gelegd
wordt. Wanneer het lichaam vol schuim ligt, wordt met
zachte, haast fluwelen handen, het lichaam gewassen.
Ook de haren worden gewassen, wanneer het hoofd
gemasseerd wordt. Wilma legt uit: “Het scrubben en
inzepen gebeurt door speciaal opgeleide mensen, die
de traditie van de Turkse badrituelen in ere houden.

Alleen wanneer een ervaren en zorgvuldige masseur
het lichaam behandelt, kan de gast zich optimaal ontspannen.”
Made in Turkey
De hamam is een grote, ronde ruimte, belegd met marmer uit Turkse steengroeven. Ook de buiksteen is
gemaakt in Turkije. In het midden van de hamam staat
de buiksteen, met een doorsnede van ongeveer vijf
meter. Daar omheen zijn nissen gebouwd met waterbakken, waar men zich kan wassen en afspoelen.
Wanneer de badgang beëindigd is, kun je je terugtrekken in één van de twee ontspanningsruimten met een
drankje of hapje naar wens. Alle ruimten zijn met oog
voor detail afgewerkt, waarbij zoveel mogelijk met
natuurlijke, warme materialen gewerkt is.
Andere culturen
Na de reiniging is het mogelijk om een oliemassage of
schoonheidsbehandeling te ondergaan. “We bieden
niet alleen de badgang, maar ook van alles daarom
heen. Zo is er een schoonheidsspecialiste en zijn er
professionele Turkse masseurs. Regelmatig hebben
we zogenaamde ‘specials’, waarbij we het reinigingsritueel uit andere culturen overzetten naar moderne,
westerse maatstaven. Zo hebben we bijvoorbeeld een
Tibetaanse reiniging met speciale zouten en een
honingscrub arrangement in de winter”, aldus Wilma.
Authentiek Turks,
met Brabantse gezelligheid
Jong, oud, man, vrouw. Iedereen is welkom. Het is wel
verstandig om van te voren een afspraak te maken,
zodat de arrangementen en massages goed in te plannen zijn. “Dinsdag is voor ‘ladies only’. We zien steeds
vaker dat groepen komen om te ontspannen. Vaak vrijgezellendagen, bedrijfsuitjes, maar ook vrienden.
Ze willen allemaal genieten van de Turkse authentieke
badgang, met een vleug westerse comfort.”
Aanbieding
10 euro korting op alle behandelingen arrangementen tot 31 dec. 2012. zie advertentie op pagina 19.
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Natuurlijk staat
de koffie klaar!
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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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Wellness / Beauty
Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw op de weekmarkt in Bladel: Kappersgerei
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Ontwerp zelf je eigen ring

Ring-Ding
+

Vanaf de tweede week in december is de markt in
Bladel uitgebreid met een verkoopwagen, waarin u
alle benodigdheden aantreft voor het professionele
kappersvak.
Adrie Basten heeft al enkele jaren een groeiende
belangstelling voor deze branche met de bijbehorende kappersproducten.

KiM’S
HAiRSTyLE
Dames en heren salon
voor jong en oud
Bleijenhoek 11 • Bladel
De nieuwe prijzen zijn:
Knippen..................................€
Kinder knippen.....................€
Tondeuse.................................€
Kleuren vanaf........................€
High/Low lights vanaf..........€
Föhnen....................................€
Permanent..............................€
Permanent & Knippen.........€
Permanent & Föhnen...........€
Permanent All-in...................€
Epileren ..................................€
Opsteken vanaf......................€
Watergolven...........................€

15,00
10,00
9,00
21,50
17,50
16,00
25,00
35,00
36,50
47,50
3,00
12,50
20,00

Altijd alles zonder afspraak!
Maandag 24 dec. van 9.00-15.00 uur
Maandag 31 dec. van 9.00-15.00 uur
1 en 2 januari GESLOTEN
Maandag: 12.00 tot 18.00 uur
Dinsdag:
9.00 tot 20.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 18.00 uur

Donderdag: 9.00 tot 20.00 uur
Vrijdag:
9.00 tot 18.00 uur
Zaterdag: 9.00 tot 16.00 uur

Telefoon 0497-843343

Zijn verkoopwagen is dan ook compleet voor deze
artikelen ingericht en u vindt er alle haarverzorgingsproducten van de grote merken zoals o.a.:
Schwarzkopf, L’Oreal, Goldwell, Wella, Indola, Tigi
en nog veel meer.
Alle topmerken onder één dak, daardoor kan hij dan
ook het totale pakket haarverzorgingsproducten aanbieden.
De producten zijn zeer uiteenlopend van föhns en
stijltangen tot shampoo’s, conditioners en haarverf.
Ook alle toebehoren zoals borstels, kammen en wikkels behoren tot het assortiment.

+

Kortom: alle producten voor (thuis)kapsters én particulieren.

=
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D
N
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O

Omdat hij u graag als klant verwelkomt, zal hij er
alles aan doen om de service op een hoog niveau te
houden.
Wij zien u graag als klant op de woensdagmarkt in
Bladel van 11.00 uur tot 16.00 uur.

Sniederslaan 17a Bladel | Tel. 0497 38 79 36

info@edelsmidsebladel.nl | www.edelsmidsebladel.nl

Dünya Hamam
Voor behandelingen en
arrangementen zie:
www.dunya-hamam.nl

Geldig tot en met 30 december 2012

✃
✃
✃
✃

Een nieuwe aanwinst voor de weekmarkt in Bladel:
Kappersbenodigdheden.

+
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10 euro
KORTING

Tongelresestraat 152 • Eindhoven • t 040-7874171 •

www.dunya-hamam.nl
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TOPSHOP

Topmerken Topprijzen

1e prijs is de wacht gesleept!
Slagwerkgroep van muziekvereniging St.-Willibrordus behaalt 1e prijs op concours in Etten-Leur.

het meest complete assortiment
g
zonDA
n
e
oP

Skibroeken,
ski-jassen,
skibrillen, mutsen,
handschoenen

g
zonDA
oPen

van o.a. ziener, Spyder,
Rehall en halti

Skihelmen
van o.a. Uvex, Alpina,
Sinner en oSBe

Ook voor schaatsen
en slijpen!
Tot ziens!
op de Sniederslaan 20A Bladel, tel. 0497-385633
voor het verspreiden van folders
(op vrijdag en zaterdag) in Bladel, hapert,
casteren, netersel, hoogeloon, hulsel, hooge
en Lage Mierde en Reusel (ook buitengebied).

Info tel.:

550200

Op zaterdag 8 december om 15:15 uur stond het dan
eindelijk te gebeuren. De slagwerkgroep van Muziekvereniging St.-Willibrordus ging in cultureel centrum de
Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur op podiumconcours. Na
maanden van intensief repeteren werd het resultaat ten
gehore gebracht voor een deskundige jury die de
muziekwerken waardeerden met 82,67 punten, een
ruime 1e prijs. Hiermee bevestigd de slagwerkgroep
eens te meer dat ze op het hoogste niveau (Ere-Divisie)
thuis horen.
Bij deze willen we alle mensen bedanken die zich in de
aanloop naar dit concours, in welke vorm dan ook, hebben ingezet voor onze slagwerkgroep. Mede dankzij
hen hebben we dit mooie resultaat kunnen behalen.

VAKGARAGE
MINK

Verder willen we ook alle supporters bedanken die mee
zijn afgereisd naar Etten-Leur.
En als laatste willen we uiteraard ook het slagwerkensemble van Muziekvereniging Concordia uit Reusel van
harte feliciteren met het behaalde resultaat. Ook hopen
we u in de nabije toekomst muzikaal te mogen begroeten.
Voor nadere informatie betreffende onze vereniging verwijzen we u naar: www.st-willibrordus.nl Daar vindt u
eveneens de opnamen van de muziekwerken welke
gespeeld zijn op het concours.
Met muzikale groet,
Muziekvereniging St.-Willibrordus.
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✔ Overstaps

Reparatie, onderhoud en APK keuring voor

alle merken
personenwagens, lichte bedrijfswagens en campers

Heeft u een auto met fabrieksgarantie?
Ook dan bent u bij Vakgarage Mink aan het juiste adres!
Als u de bezitter bent van een auto
die nog fabrieksgarantie heeft, dan
kunt u uw auto gewoon door
Vakgarage laten onderhouden.
Want bij Vakgarage blijft de
fabriekgarantie op uw auto
gewoon van kracht.
Dat is wettelijk vastgelegd.
Vakgarage onderhoudt uw auto
volgens de voorgeschreven eisen
van de fabrikant.

NE
D
N
A
B
WINTER LIST
SPECIA

Maar uiteindelijk bent u bij
Vakgarage altijd voordeliger uit!

Autobedrijf Mink sluit zich aan bij
de succes formule Vakgarage
Waarvoor kunt u bij Vakgarage Mink terecht:

✔
✔

Aankoop van uw nieuwe of gebruikte auto
Nu in de aanbieding Chevrolet Spark BiFuel met duizenden euro's voordeel! (informeer bij ons naar de beschikbare uitvoeringen en de prijzen)

✔

Onderhoud, reparatie, schadeherstel en APK keuring
van alle merken personen- en bestelwagens

✔

Nu APK keuring voor benzine auto's € 19,95 en
Diesel € 29,95 (incl. 4gas, roetmeting en afmeldkosten)

✔
✔

Kijk voor alle acties op www.vakgaragemink.nl
Wij zorgen dat u mobiel blijft, wij verwelkomen u
graag!

A Industrieweg 3 • 5527 AJ Hapert • T 0497 - 38 24 54 • E info@vakgaragemink.nl • W www.autobedrijfmink.nl
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ELEKTRISCH VERSTELBARE BOXSPRING
SVEN 160 x 200 CM

VAN 2659,- NU VOOR EINDE

1999,
ur
va n 13 -17 u

NU VOOR 2935,

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!

ELK JAA
GROOT R EEN
SUCCES
!

NU VOOR 2395,

WIN UW
AANKOO
PB

SVEN ELEKTRISCH DE LUXE
160 x 200 CM

MEER DAN

50%

* Kijk op onze website naar de voorwaarden.

IN BLADEL
A.S. ZONDAG
OPEN!

SVEN ELEKTRISCH EXTRA
160 x 200 CM

JAARS
ACTIE

VOOR 1 EDRAG
00%
TERUG*

EINDE
JAARS
ACTIE

VOORDEEL

LILY HOOFDKUSSENS
NORMAAL ` 45,- NU VOOR

2 STUKS

39,

EINDE
JAARS
ACTIE

ACTIE

KIJK OOK EENS
OP ONZE NIEUWE
WEBSITE
DELAATSLAAPEXPERT.NL

DIVERSE GROTE MERKEN OVERTREKSETS

ERKEND DEALER
* VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

delaatslaapexpert.nl

KOOP
ZONDAG
BLADEL
16 december
van 13 -17 uur

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

delaatslaapexpert.nl
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Voor perfect
passende lingerie
en ’n eerlijk advies
ga naar
Carmen Lingerie
in Hapert

Expositie
In december exposeert Petra Smetsers uit Bladel in
gemeenschapshuis D’n Aanloop te Hoogeloon. Deze
49 jarige kunstenares maakt kleurrijke olieverfschilderijen op linnen en MDF. Petra genoot haar opleiding aan
de Academie voor de Schone Kunsten in Arendonk
(België). Zij bereikte daar de hogere graad voor de
schilderkunst en wist zich te specialiseren in abstracte
werken met een link naar de werkelijkheid. In
Hoogeloon hangen enkele clownsportretten, die mooie
kleurschakeringen hebben en verschillende gelaatsuitdrukkingen ten toon spreiden. De clowns zijn met olieverf vooral expressief op doek gezet zijn.

3 clownsportretten, die in Hoogeloon te zien zijn.
Daarnaast springen enkele abstracte werken in het
oog. Zo exposeert ze met het schilderij “Zuid-Frankrijk”.
Tijdens een vakantie in Lorques vond zij palmboomschors, zeezand en andere natuurlijke materialen en
liet zij zich inspireren door de prachtige natuur . Petra
Smetsers beheerst verschillende technieken. In het
schilderij “Brief van Piet Mondriaan” heeft zij gewerkt op
MDF en een gemengde techniek toegepast. Zo heeft zij
gebruik gemaakt van papier, zand, bladgoud, jute en
olieverf. Het abstracte schilderij The Desert bevat veel
zandtinten en verwijst naar een zandstorm in de woestijn. Schitterend is ook het doek Blue Emotions, waarin
ze met prachtige blauwe, witte en zilveren tonen heeft
emoties heeft willen uitdrukken. Er hangt ook nog een
fraai tweeluik. Dit is een studieopdracht van de academie Arendonk. Mocht u geïnteresseerd zijn in haar werken dan kunt u contact opnemen met Petra tel.
0622610636.
Ook heeft ze een website: www.peetsmetsers.nl.

Nieuwe voorstelling in
de lift

Kerstconcert De Goede Hoop en Con Amore
Het traditionele kerstconcert van muziekvereniging De Goede Hoop en zangvereniging Con Amore et Anima zal dit
jaar plaats vinden op zondag 16 december in de Willibrorduskerk. De uitvoering begint om 15.30 uur.
Naast een aantal samenzangnummers zullen de harmonie en het koor weer een aantal, ook nieuwe, nummers ten
gehore brengen. Het programma blijft dit jaar een verrassing,
maar de beide dirigenten kenende, zal het ook dit jaar een concert worden dat je niet snel vergeet. Jos Kuipers en Ton Bosch
zorgen immers jaarlijks voor een onvergetelijk uurtje in onze
dorpskerk met hun blazers en zangers Zoals gebruikelijk zullen
De Goede Hoop en Con Amore et Anima ook enkele nummers
gezamenlijk ten gehore brengen. Graag verwelkomen De
Goede Hoop en Con Amore et Anima u op hun gezamenlijk
kerstconcert in onze Eerselse parochiekerk.
Namens beide verenigingen wensen wij u prettige feestdagen
en een voorspoedig begin van het nieuwe jaar !!

Op zaterdag 15 december om 20.30 uur staat
Silvester Zwaneveld met zijn nieuwe programma In de
lift in cultureel centrum Den herd te Bladel. Dit is het
derde soloprogramma van Silvester Zwaneveld dat op
vrijdag 30 november in Apeldoorn in première ging.
De titel slaat op een hachelijk avontuur dat hij in de lift
van zijn voormalig kantoor beleefde. “ Op een snikhete
donderdagmiddag kwam ik volledig vast te zitten in de
lift van een verder verlaten kantoorgebouw. Ik had mijn
vriendin gemeld die avond niet op mij te hoeven rekenen , want ik wilde langer doorwerken. Zij zou dus niet
eerder dan vrijdag aan de bel hangen om te kijken waar
ik was. Dan zou de politie ook eerst nog eens 24 uur
wachten, want dat doen ze meestal bij vermissingen.
In de lift is cabaret 2.0. Al voor de show kan het publiek
een gratis App downloaden. Silvester biedt een kijkje in
de kleedkamer en vraagt om actieve deelname van het
publiek tijdens de voorstelling, door middel van bijvoorbeeld polls te gebruiken die beantwoord kunnen worden met de smartphone. Na afloop van In de lift is de
App een digitaal programmaboekje.
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Roijmans
makelaardij
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Markt 49, Bladel, tel. 0497-380103

Huis & aanbod

Vrijstaande woning
Schuttersweg 8, Netersel

Deze zeer degelijk gebouwde ruime vrijstaande woning
met garage is gelegen in een rustige wijk welke een
zeer rustige en kindvriendelijke woonomgeving biedt
met alleen bestemmingsverkeer!
Na binnenkomst via de hal met garderobe voelt u zich
direct thuis in de sfeervolle L-vormige woonkamer met
veel grote en hoge ramen.
De gesloten woonkeuken is uitgevoerd met inbouwkeuken welke is voorzien van alle apparatuur. De woonkeuken biedt volop ruimte voor het creëren van een gezellige eethoek met schitterend tuinzicht!
Via het praktische achterportaal met toegang tot het volledig betegelde toilet met fonteintje komt u in de garage.
De garage is o.a. uitgevoerd met aansluitingen voor
wasapparatuur, meterkast, bergkast, stortbak en toegang tot de achtertuin. Via de elektrische garagedeur
rijdt u uw auto gemakkelijk binnen. De garage is natuurlijk ook eenvoudig in te richten als hobbyruimte of om te
bouwen tot slaap/- badkamer begane grond!
Via het achterportaal kunt u ook naar de tuin. De tuin is
prachtig gesitueerd op het zonnige zuiden! Er is een
ruim terras en fraai aangelegd grasveld met rondom
diverse beplantingen. Ook is er een eigen achterom via
de linkerzijde van de woning.
De begane grond is volledig uitgevoerd met een fraaie
tegelvloer en vloerverwarming, de wanden en plafond
zijn strak gestuukt. De vloerverwarming in combinatie
met de grote ramen bieden veel licht en wooncomfort.
De 1e verdieping bevindt zich een ruime ouderslaapkamer met aparte walk-in garderoberuimte. Twee extra
slaapkamers aan de voorzijde. Er is een apart toilet op
de ruime overloop. De badkamer is uitgevoerd met een
douchecabine, ligbad en wandmeubel. Via een vaste
trap komt u op de 2e verdieping, hier hangt de CV ketel.
Het bijmaken van extra (slaap)kamers is eenvoudig
mogelijk!!
om een lang verhaal kort te maken:
Deze fraaie vrijstaande woning biedt u veel ruimte en
wooncomfort, is gelegen op prachtige locatie in een
mooi dorp in een natuurlijke omgeving van heide en
bossen. De vraagprijs is verlaagd naar € 369.000,- k.k.
Als u dit jaar beslist kunt u profiteren van gunstige financieringen!
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Markt 25 Bladel
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Kogelbiefstuk

Tel 0497 381 281

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

Fijn volkoren

2.45

Vlaai van de week

Kerstvlaai

14.50

1.70

10.15

Heerlijk december!
Broodjes

6 stuks 2.52

rond of lang

Serieus requestbroodje

1.75
5.00

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

6.70

Aanbiedingen gelden van ma. 17 dec. t/m ma. 31 dec. 2012
Eigen parkeerplaatsen achter ons pand

met gratis kruidenboter

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

2

Bij aankoop van 500 gram

Rundvlees- of kippenragout
uit eigen keuken

4 pasteibakjes
Varkenshaas

GRATIS

1
Soeprollade
35
1
Slagersworstenbroodje
6 4

in champignonroomsaus

75

100 gram

heerlijk gekruid

voor een lekkere bouillon

100 gram

halen

betalen

Wij wensen u prettige kerstdagen en een gelukkig en gezond 2013!
AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN:
Zondag 23 dec. van 10.00 tot 17.00 uur
Maandag 24 dec. van 8.00 tot 16.00 uur
Maandag 31 dec. van 8.00 tot 16.00 uur

4.70

Chocoladetulband afgewerkt met callebautchocolade

100 gram

25

Slagerij Henk v. Limpt
) 386359
Voor ambachtelijk kwaliteitsvlees,
vleeswaren en maaltijden!
Markt 25A - Bladel -

AANBIEDING
Alleen bij afhalen of ter plaatse eten NIET BIJ BEZORGING. Geldig de hele maand december

U kunt bij ons ook in het
restaurant plaats nemen.
Wij hebben 40 zitplaatsen.
maandag, dinsdag, donderdag

KERST SPECIAL

maandag, dinsdag, woensdag

Op elke

1e zitting: 14.00 - 16.30 uur

PIZZA

2e zitting: 17.00 - 19.30 uur

€2.
korting

3e zitting: 20.00 - 22.30 uur

€ 29,80 p.p.

00

Grote schotels
+ blikje fris
o.a. shoarma, kip döner, kebab en kip

ook kapsalon
Grote schotel + blikje fris
50
van € 11.
voor

00

€9.

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

KINDEREN VAN 4 T/M 11 JAAR: € 13,80

RESERVERING GEWENST
reserveren@restaurantnagoya.nl

Markt 33A • 5531 BC Bladel
Tel.

0497-387184 of 0497-369329

