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Vrolijk Kerstfeest en
Zalig Nieuwjaar!!
BLADEL - Op 1 juli had Nederland Europees Kampioen voetbal moeten worden, maar op deze dag van de
finale was het André Kuipers die voor het hoogtepunt van het jaar zorgde. De Amsterdamse astronaut landde na een ruimtereis van 193 dagen om 10.14 uur ’s morgens in de steppe van Kazachstan en Nederland
hield zijn adem in. Ruim twee miljoen Nederlanders zaten aan de buis gekluisterd. Een terugblik op het jaar
2012, waarin ‘Project X-feest’ werd verkozen tot woord van het jaar.
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(door Erik Schippers)

Onze voetballers van Oranje
waren op de dag van de finale
al lang thuis, want na drie
nederlagen tegen Denemarken,
Duitsland en Portugal was duidelijk geworden dat Bert van
Marwijk teveel in het verleden
was blijven hangen en met zijn
defensieve spelwijze aan het
kortste eind trok. Spanje verpletterde Italië in de finale met
4-0. Toch kwam het op sportief
gebied voor Nederland nog
goed tijdens de Olympische
Spelen in Londen. Epke
Zonderland, Marianne Vos,
en
Kromowidjojo
Ranomi
Dorian van Rijsselberghe stalen
de show en behaalden allen
goud, net als de dames hockeyploeg.

Het Esso team
wenst u
een goed 2013!
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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
Draagvlak
Zaterdag 21 april leek voor velen een mooie dag te worden. Geert Wilders verliet na 31 dagen van onderhandelen tussen de regeringspartijen VVD en CDA en
gedoogpartij PVV het Catshuis. Het mislukken van het
Catshuisberaad zorgde voor een kabinetscrisis en het
einde van het kabinet Rutte, maar na de verkiezingen
werd binnen no time ‘Rutte II’ in elkaar getimmerd. De
twee uitersten VVD en PvdA waren de grote winnaars
van de verkiezingen en wilden zó graag samen regeren
dat ze er met het samenstellen van het regeringsakkoord wel heel snel uit waren. Binnen een paar dagen
sloeg de vlam al in de pan door het invoeren van de
inkomensafhankelijke zorgpremie. Premier Rutte ging
vervolg op pagina 2

Kado- Lekker in Bladel naar de sauna!
tip! Alleen huren sauna ook mogelijk!

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

Voor saunabouw: www.sauna-nederland.nl

Echtscheidingspraktijk

Gewijzigde openingstijden:
Kerstavond tot 21.00 uur
1e en 2e kerstdag van 09.00 tot 21.00 uur
Oudjaarsdag tot 20.00 uur
Nieuwjaarsdag van 10.00 tot 21.00 uur
BLADEL 24 UUR GEOPEND

· Kinderen staan centraal:
ook kinderbegeleiding mogelijk
· In goed overleg uit elkaar
· Complete begeleiding van uw scheiding

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

Gratis advies en
kennismaking:
30 minuten

START
WINTEROPRUIMING
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

Appartementen te koop v.a. € 119.600,- v.o.n.
ZEER GESCHIKT VOOR STARTERS EN SENIOREN.
TOPLOCATIE IN HET CENTRUM VAN BLADEL!
Smidseind bouwnummers: 3, 4, 5, 36 en 37
(zie www.desmis.nl). Of kijk op onze site:
Smidseind: huisnummers 37, 35, 33, 49 en 51.

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

0497-381775
info@vostersonroerendgoed.nl
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vervolg van pagina 1
diep door het stof, PvdA-leider Diederik Samsom (door
Willem van Hanegem Samsung genoemd) kwam er
ook niet zonder kleerscheuren van af toen staatssecretaris Co Verdaas (PvdA) al af moest treden vanwege ‘de
bonnetjesaffaire’. Of het nieuwe kabinet voldoende
draagvlak heeft, zal in het nieuwe jaar duidelijk worden.
Normale prijzen
De crisis treft ons inmiddels allemaal. Er moet keihard
bezuinigd worden en de werkloosheid in Nederland liep
dit jaar op tot boven het half miljoen. De huizenmarkt zit
in het slop en de huizenprijzen zullen ook in 2013 nog
verder dalen. Naar verwachting zullen eind 2013
800.000 huishoudens in Nederland een hypotheek hebben die hoger is dan de marktwaarde van hun huis.
Zolang mensen hun woning niet moeten verkopen,
hoeft dit geen probleem te zijn. Er gloort licht aan het
einde van de tunnel, in 2014 zou volgens diverse bronnen het einde van de prijsdalingen in zicht zijn. Als starters dan weer tegen normale prijzen kunnen kopen, zal
de doorstroming ook weer op gang komen en zullen de
prijzen weer langzaam gaan stijgen.
Carling
Persoonlijk was 2012 voor mij een jaar van heel veel
feesten en partijen. Veel leeftijdgenoten van mij zitten in

de fase van Abraham, Sara of – nog erger – 25 jaar
getrouwd. Mijn broer Jos en zijn vrouw Ine vallen zelfs in
alledrie de categoriën tegelijk. Toen ik zelf 50 werd
kreeg ik van mijn broer een reis met voetbalwedstrijd
naar Liverpool aangeboden, waar we samen mooie
momenten beleefden. Dit jaar was hij aan de beurt en
had ik hem al een soortgelijke trip beloofd naar één van
zíjn favoriete clubs, FC Eindhoven. Uiteindelijk toch
maar voor Aston Villa-Arsenal gekozen (met dank aan
Forza Voetbalreizen uit Bladel), waar we samen een
paar dagen de wereldproblematiek bespraken en onder
het genot van een pint of Carling meestal vrij snel tot
een passende oplossing kwamen…
Lachen
Het jaar 2012 werd aan het einde nog overschaduwd
door negatieve berichten over agressie in de voetballerij en pestgedrag op school. Momenten van bezinning
en praatsessies volgden, al dan niet met resultaat. Als
we in het nieuwe jaar met z’n allen gewoon een beetje
normaal tegen elkaar doen, kunnen we veel problemen
voorkomen. En een keer lachen mag ook in het nieuwe
jaar nog steeds en blijft ook bij het nieuwe kabinet (voorlopig?) gratis! Daarom wens ik u, namens alle medewerkers van De Lantaarn, vooral een vrolijk kerstfeest
toe en een zalig nieuwjaar

Directie en medewerkers
van de Lantaarn wensen u
hele fijne feestdagen
en veel leesgenot in 2013!
De eerstvolgende
Lantaarn
verschijnt op
12 januari 2013

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

www.pefcnederland.nl
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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.

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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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
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

hoogFeeSt geBooRte vAN
jezUS keRStMIS
Maandag 24 december
17.30 uur: Kerk Hapert Kindergezinsviering
(Gemengd Koor)
19.00 uur: Kerk Casteren Kindergezinsviering
20.00 uur: Kerk Hapert (Medium)
21.30 uur: Kerk Hoogeloon (Gemengd Koor)
00.00 uur: Kerk Hoogeloon Gebedsdienst (Tolad)

hoogeloon
Sjef en Lies Beerens-vd Boer f
Jan Beerens, overl. ouders Beerens-vd Ven en Jan
vd Ven f
Harrie en Dina Mollen-Meulenbroeks en Cees Brock
Jaan en Bert Willems
Jan v Gorp
Piet Swaanen
Fam. Copal-v Korven
Frans en Marie Waterschoot-Meulenbroeks en zoon
Henricus
Frits en Jans vd Huijgevoort-vd Ven
Overl. ouders v Mol-Bierens en zoon Sjaak
Marie v Beers-Wouters
Anna Jacobs-Verwimp
Henricus v Bladel en Johanna Naaykens en de
kinderen Corry en Jan
Jan Mijs, Jan en Mia Visser en dochter Mia
Piet Gooskens en Carla
Piet Beerens mndg
Dinsdag 25 december: eeRSte keRStDAg
09.30 uur: Kerk Hoogeloon Kindergezinsviering
(Notenkrakertjes)
10.00 uur: Kerk Casteren ()Klankbord)
11.30 uur: Kerk Hapert (Gemengd Koor)
Casteren
Johannes Klessens, Cornelia Swaans en overl. fam.
Leen Dirks-Hermans nms broers en zussen Dirks
Overl. fam. Teurlings-Wouters
Dolf en Kee Teurlings
Frans en Mina Wilborts
Jaan en Piet Jansen
Bert v Veghel
Marietje Jansen-vd Velden
Jan Castelijns nms bestuur Mariakapel Casteren
Cor vd Berk-Castelijns nms KBO-Casteren
Overl. leden-vrijwilligers Kerststalgroep Casteren
Cor Castelijns-Bruurs
Wilhelmus en Maria Catharina Castelijns-Castelijns
Willem van Gompel
Uit dankbaarheid

Casteren: ZIE EERSTE KERSTDAG
hapert:
Det Veron
Toon en Lies Castelijns-Hendriks
Nelly v Heck-Relouw nms de kinderen
Toon, Peter en Mieke Lavrijssen
Harrie Castelijns
Sjef Jansen
Overl. ouder Spooren-de Vroom en overl. familieleden
Theo de Kok nms Gerda en de kinderen
Cor Huybregts-vd Biggelaar nms broers en zussen
Huybregts
Jan v Dingenen nms KBO-Hapert
Coby Kox-Roos nms KBO-Hapert
Jos en Ronald v Gompel
Overl. ouders Wouters-Antonis en overl. kinderen
Overl. ouders Luijten-Kuijpers en alle overl.familieleden
Piet van den Hurk jgt.
Joke Hendriks-Wortelboer mndg
Overl. ouders van Bommel-Janssen en zoon Hennie

hapert
Dries en Petronella Lemmens-Schilders f
Overl. fam. v Dingenen-Kox en Lena mndg
Overl. ouders vd Ven-Karsmakers
Bertha, Cor en Harrie vd Ven
Jan vd Ven
Francien v Herk-Koolen
Overl. ouders Ansems-Hoeks, Wim de zoon en Joke
de dochter
Harrie Braken
Adrianus en Drieka Hoeks-v Gompel
Dielis en Maria Senders-Jansen
Jan vd Put
Frans Dirks nms Netty en de kinderen
Annie en Jan v Hout-v Schijndel nms fam. v Hout
Kees Mollen nms KBO-Hapert
Gerry Straatman-Beelen
Overl. ouders Geraerts-Wijnen
Overl. ouders Adriaanse-Tholen
Overl. fam. Michiels-v.d. Ven
Overl. fam. Sol
Overl. fam. van Eijndhoven

hoogeloon
Frans Rozijn en Jans v Antwerpen f
Fam. Maas-Gooskens f
Cor Castelijns f
Jan v Beers
Fam. Kees Gooskens-Jansen
Frans v Heijst (fam. Gooskens-Klaassen)
Antoon Beekman
Nel Craninckx-Timmermans
Ad en Miet v Huijkelom-vd Heuvel
Jan Couwenberg
woensdag 26 december: tweeDe keRStDAg
Feest vd h. Stephanus
09.30 uur: Kerk Hoogeloon Eucharistieviering
11.30 uur: Kerk Hapert Eucharistieviering
hapert
Overl. fam. v Dingenen-Kox en Lena
Piet Adams
Antoon en Lies Adriaanse-Hoeks
Pau en Dina Schilders-Jansen nms kinderen en
kleink.
Jan en Anna Snelders-Hoeks
Janus en Mien Schilders-Hoeks
Janus Huijbregts en alle overl. familieleden
hoogeloon
Fam. Castelijns-Gooskens f
Arnoldus en Goverdina vd Huijgevoort-Beijens
Fam. Frans Lemmens-Lepelaars, Jo, Jan en Piet
Overl. families Jacobs en v Breugel
Donderdag 27 december: Steunpunt hoogeloon
09.00 uur: H. Mis
vrijdag 28 december: kerk hapert
09.00 uur: Overl. familie Driessen

FeeSt vAN De h. FAMILIe, jezUS,
MARIA eN jozeF
zaterdag 28 december
17.30 uur: Kerk Hapert
19.00 uur: Kerk Hoogeloon
zondag 29 december
10.00 uur: Kerk Casteren
11.30 uur: Kerk Hapert
Casteren
Herman en Nel Swaanen-v Gompel bgv verj. oma
Cornelis vd Sanden vanw. verjaardag
hapert
Overl. familie v Dingenen-Kox en Lena
Overl. ouders Plasmans-vd Aa en dochter Ans
Jan Peters nms Mia, kinderen en kleink.
Jan Schepens
Jo Meulenbroeks-Hermans
Zr Hyronima
Overl. ouders Floren-Verhees
Coleta Wouters nms de kinderen
hoogeloon
Johannes Bullens, Franciska Bullens-Verbaant en
zoon Jan
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Overl. ouders Waterschoot-vd Heuvel en dochter
Bets
Domien en Henrica Rademakers-Kemps
Johan Timmermans en grootouders
Gerda v Beers-Bartholomeus mndg
Maandag 31 december: oUDjAARSDAg
19.00 uur: Kerk Hapert
19.00 uur: Kerk Hoogeloon
Dinsdag 01 januari: kerk hoogeloon
10.00 uur: Eucharistieviering voor de Pastorale
Eenheid, waarna Nieuwjaarsreceptie in
d’n Anloop te Hoogeloon
hoogeloon
Cor Castelijns f
Truus vd Ven f
Frans Timmermans en Trees Timmermans-Deenen
jgt
Wim Beijsens
Simon en Nel vd Huygevoort-v Puyenbroek
MeDeDeLINg:
In de maand januari vervallen de Eucharistievieringen van 09.00 uur op woensdag en donderdag, resp.
in Casteren en Hoogeloon.
vrijdag 04 januari: kerk hapert
09.00 uur: Overl. ouders Bierens-vd Endert en overl.
zonen
vrijdag 04 januari: Steunpunt hapert
19.00 uur: Mariagebedsdienst.

hoogFeeSt opeNBARINg DeS
heReN, DRIekoNINgeN
zaterdag 05 januari
17.30 uur: Kerk Hapert (Gemengd Koor)
19.00 uur: Kerk Hoogeloon

NAAR eeN NIeUwe pARoChIe
RoND BLADeL
De besturen van de pastorale eenheid HapertHoogeloon-Casteren en van de parochies van Netersel
en Bladel zijn samen op weg naar de oprichting van een
nieuwe parochie in de gemeente Bladel.
Zij hopen dat de nieuwe parochie per 1 januari 2014
een feit is. De kerk van Bladel wordt de parochiekerk
van de nieuwe parochie en daarbij wordt ook het centrum van de nieuwe parochie gevestigd.
Het is de bedoeling dat, als de omstandigheden zich
niet wijzigen. ook de andere kerken in de gemeente
Bladel - de kerken van Hapert, Hoogeloon, Casteren en
Netersel - in de komende vijf jaren voor de eredienst
open zullen blijven. Over vijf jaar zal aan de hand van
de dan gegeven situatie bekeken worden op welke termijn kerken aan de eredienst onttrokken zullen worden.
Intussen achten de besturen het wel tot hun verantwoordelijkheid behoren om al vast om te zien naar
goede herbestemmings-mogelijkheden voor de toekomst, om zo eventuele leegstand straks te helpen
voorkomen.

Casteren
Jan v Gestel mndg
Johannes Klessens en Cornelia Swaans en alle
overl.familieleden
Cor vd Berk-Castelijns
Jan Castelijns nms Anny v Gompel

kerk Casteren
Zondag 23 december, aanvang 15.30 uur.
Leerlingenorkest en blaasorkest van muziekvereniging St. Willibrordus samen met het zangkoor “Het
Klankbord”. Na afloop sfeervol samenzijn in gemeenschapshuis “Den Aord”

Dinsdag 08 januari: Steunpunt hapert
09.00 uur: H. Mis
vrijdag 11 januari: kerk hapert
09.00 uur H. Mis
vrijdag 11 januari: Steunpunt hapert
19.00 uur: Mariagebedsdienst.

7 dagen per week geopend van 7:30 tot 21:30
U vindt ons aan
Klein Terkooyen 4, 5531 NR Bladel
Meer info op www.duisbladel.nl

SChoeNMAkeRIj
Cees Siemons
OPRUIMING
Alle Kipling en diverse Eastpack tassen

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

SKNS lid

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

kerk hapert:
Zondag 23 december, aanvang 16.00 uur, kerk open
vanaf 15.30 uur.
Opleidingsorkest Kunst Adelt samen met het zangkoor “Medium” en een Klarinet kwartet en Saxofoon
kwartet

zondag 06 januari
10.00 uur: Kerk Casteren
11.30 uur: Kerk Hapert

hoogeloon
Pastoor Scheepers f
Leo vd Borne en Maria v Gisbergen f
Jan en Lies v Beers-vd Heuvel
Frans v Heijst mndg
Overl. ouders Lemmens-v Ham
Cees Willems
Overl. familie vd Pas-Bierens
John Fleerakkers en Wim

10 eieren €1,20 - 30 eieren €3,50

keRStCoNCeRteN IN De
pAStoRALe eeNheID hApeRthoogeLooN-CASteReN

kerk hoogeloon:
Zondag 23 december, aanvang 14.30 uur, kerk open
vanaf 14.15 uur.
Percussiegroep en opleidingsorkest Fanfare Wilhelmina samen met het Parochieel Gemengd Koor.

hapert
Dries en Petronella Lemmens-Schildersb f
Harrie Braken
Cees Mollen en Maria Mollen-v Limpt nms kinderen
en kleink.
Fam. vd Heijden-Hermans
Fam. vd Put-Bleijs
Pau en Dina Schilders-Jansen nms kinderen en
kleink.
Piet Kennis vanw. verjaardag
Overl. ouders Lamers-Geraerts en Willy Lamers
Janus Hoeks vanwege sterfdag
Jac en Nellie Craninckx-van den Broek

Dagverse Scharreleieren
uit de eierautomaat

ADveNtSACtIe 2012 geeF ze De
toekoMSt IN hANDeN

De meeste mensen in en rond Kimilili redden zich
net met het eten dat ze zelf verbouwen. Er blijft
nauwelijks iets over om te verkopen en veel gezinnen leven op of onder de armoedegrens. Verder
trekken hiv en aids hun sporen in de gemeenschap; veel volwassenen hebben de zorg voor kinderen van overleden familie. Pastoor Peter
Makokha van de parochie St.Leo in Kimilili is nauw
betrokken bij de ontwikkeling van het onderwijs in
zijn dorp. Hij vindt goed onderwijs namelijk essentieel voor ‘zijn’ kinderen: “Het brengt mensen verder
en geeft hen hoop voor de toekomst. Zonder
onderwijs zijn deze kinderen reddeloos verloren.”
Het totale uitbreidingsplan van de school behelst
een gebouw met twee verdiepingen, dat in drie
fases wordt gebouwd. De Adventsactie wil bijdragen aan de tweede fase: de bouw van twee nieuwe
klaslokalen. In totaal is hiervoor € 42.000 nodig.
Ook de lokale gemeenschap draagt naar vermogen bij aan de uitbreiding van de school, in geld, in
arbeid en materialen. Adventsactie wil € 25.000 bijdragen. Met dit project wordt gevolg gegeven aan
millenniumdoel 2: “In 2015 gaan alle jongens en
meisjes naar school.”
De opbrengst van de collecte tijdens de kerstvieringen in onze parochie zal voor bovenstaand project
van de Adventsactie bestemd worden.
U kunt uw bijdrage ook overmaken naar Adventsactie Den Haag, rekening 653100000 of IBAN:
NL89INGB0653100000.

Persoonlijk
Betrokken
Zorgzaam
Rondweg 26, Bladel (0497) 383 193
www.vdstappen-loonen.nl
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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 48 - 22 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

pARoChIeBeRIChteN
h. petrus’Banden Bladel
vierde zondag van de Advent
zaterdag 22 december, 17.30 uur
Willem en Cato van Gerwen-Welling en Fia en An; Harrie en
Nel Tielemans-van Diepenbeek
zondag 23 december, 11.00 uur
Cornelia Dijkmans, bijzondere intentie, de overleden ouders
Heuveling-Baars en hun kinderen Annie, Riek, Henk en
Bernhard Frans en Miet Copal-van Limpt (namens hun
kinderen en kleinkinderen)
keRStMIS hoogfeest: geBooRte vAN ChRIStUS
(collecte voor de allerarmste mensen in onze wereld)
Maandag 24 december: keRStAvoND
18.00 uur: kindergezinsmis (m.m.v. het kinderkoor)
keRStNACht
24.00 uur: Nachtmis (m.m.v. plena Laetitia)
Pieter Fiers en overleden familie de overleden ouders DuisBaselmans (namens hun kinderen en kleinkinderen) Cees
van Sambeeck, de overleden ouders Gerard en Elisabeth
Berendsen-Worm, Piet Schellekens, Alexander Derksen en
Elisabeth Derksen-Gerritsen en hun overleden kinderen
Gerarda en Gerrit (namens Mieneke) de overleden ouders
Teurlings-Vosters en hun zoon en schoonzoon, Hein en Maria
Spliethof (namens hun kinderen en kleinkinderen) Koosje Tiemesen-Derksen (namens haar zus Mieneke) Kees Kox en
Helena Kox-van de Pas en hun kinderen Ad, Toon en Tonnie
en nichtjes Safia en Esther, An van den Broek-Beijsens
(namens haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen),
Adriana Hermans-Smets, Toon van Gompel, Frans en Drika
Kraaijvanger-Kwinten en hun schoonzoon Jo, Willem, Anna
en Hendrik Kraaijvanger, Antoon Jansen (namens zijn
echtgenote en kinderen), Frans en Drika KraaijvangerKwinten en hun schoonzoon Jo, Willem, Anna en Hendrik
Kraaijvanger, de overleden ouders Bröcheler-Habraken, de
overleden ouders van der Heijden-van de Pas en overleden
familieleden de overleden ouders van Dingenen-Hoeks en
overleden familieleden, Jo Adriaensen, Jos Seuntiëns
(namens Jo en de kinderen), Hubertus van Dijck en Petronella
van Dijck-Smets en hun dochter Corry, voor de genezing van
een zieke, Frans Vosters, uit dankbaarheid (namens Riet,
kinderen en kleinkinderen), Louis van Mill Jos en Miet
Hendriks (namens Thea en de kinderen)
Dinsdag 25 december: eeRSte keRStDAg
11.00 uur: eucharistieviering (m.m.v. zanggroep tolad)
Harrie Lavrijsen (namens zijn broers en zussen), Zus van
Steensel-Vermeer (namens de Bond van Ouderen)
Jan Adriaansen (namens de postduivenvereniging “De
Arkduif”) Harrij, Ben en Jan Keijsers, Jan en Nett DaniëlsLavrijsen en Jan van der Loo, de overleden familie AntoniseMeurs, Koos Adams (namens Lies en de kinderen), Annie van
de Laar-Kandelaars, Jos Meulenbroeks, Antonetta Meulenbroeks-Wouters en Arnold Meulenbroeks, René en Judith
Huijbregts (namens Nelly en de kinderen), Willem Mariën en
zijn zoon Jan (namens zijn echtgenote, kinderen en
kleinkinderen), Toon Fabrie, Frits van Avendonk (namens zijn
echtgenote en kinderen), Ria Verhagen-Hollebekkers, de
overleden ouders Schepens-Craninckx en hun overleden
kinderen (namens de familie Sanders-Schepens), Antoon
Jansen en Christina Jansen-Donkers en hun overleden kinderen en kleinkinderen (namens de kinderen Jansen), Jan
Antonise (namens de familie Antonise), Lies Spliethof-Adams
en Antoon Spliethof (namens de kinderen), Mies Cox-Hoskens (namens haar broers en schoonzussen), Kees Smets en
zijn zoon Paul, Wim Hendriks (namens Cor, kinderen en
kleinkinderen), Huub Wanders de overleden ouders

Dijkmans-Cox en hun overleden kinderen, Victor Seels
(namens Toos, Jeroen en Stijn) jrgt. Maria van Eekert-Antonis,
Piet Smets, Jos Roijmans en Maria Roijmans-Schoondermark (namens hun kinderen en kleinkinderen)
woensdag 26 december: tweeDe keRStDAg
11 uur: eucharistieviering (m.m.v. Saffier)
Johan Maandonks, Jac Tinnemans, Adrianus Adams en Jo
Adams-Verdonschot en overige familieleden (namens
kinderen en kleinkinderen), Frans Maandonks en overleden
familieleden, Jan Maandonks, Maria Henrica Roijmans-van
den Borne en Hubertus Roijmans en hun overleden kinderen,
de overleden ouders Panken-Roijmans, Cees Lathouwers
(namens zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen), de
overleden ouders van de Zande-Wouters en hun schoondochter Miep, de overleden ouders Antoon en Marieke van de
Brande-Thijs, hun zoon Gust en schoondochter Tiny, Janus
en Jans Soontiëns-Lavrijsen (namens hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen) Betty en Jan Mariën, Jac
Hendriks (vanwege zijn verjaardag) en zijn zoon Toon
Hendriks, Frans Ahout (namens Leny en de kinderen), Antoon
van Beers (namens Toos en de kinderen) Nanny Bax-Jansen
uit dankbaarheid
Donderdag 27 december: 8.30 uur: geen intentie
vrijdag 28 december: 8.30 uur: geen intentie
Feest van de heilige Familie: jezus, Maria en jozef
zaterdag 29 december: 17.30 uur:
Piet Wouters en Hendrika Wouters-van Heeswijk en overige
familieleden Jan en Corrie van Kruijsdijk-Smeijers, Jan
Dekkers, Eddy Daniëls (vanwege zijn sterfdag)
zondag 30 december: 11.00 uur:
Hubertus Roijmans en Maria Henrica Roijmans-van de Borne
en hun overleden kinderen, de overleden ouders AntoniseWouters (namens hun kinderen en kleinkinderen), mgd.
Marietje Tielemans-de Veer en haar echtgenoot Harrij, uit
dankbaarheid
Feest van de heilige Moeder gods Maria
Maandag 31 december: oUDjAAR 2012
17.30 uur (m.m.v. het dameskoor):
Martien Claassen (vanwege zijn verjaardag namens Ria,
kinderen en klein kinderen)
Dinsdag 1 januari: NIeUwjAAR 2013
11.00 uur (m.m.v. het herenkoor)
alle overleden weldoeners van de parochie Harry Botram
(namens zijn echtgenote en kinderen) Jan Maandonks (nms
zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen)
woensdag 2 januari: 19.00 uur: geen intentie
Donderdag 3 januari : 8.30 uur: geen intentie
vrijdag 4 januari: 8.30 uur: geen intentie
hoogfeest: opeNBARINg vAN De heeR (Driekoningen)
(de totale opbrengst van de collecte is bestemd voor onze
bladelse missionaris: pater Frank willemsen)
zaterdag 5 januari, 17.30 uur:
de overleden ouders van de Vliet-Timmermans
zondag 6 januari, 11.00 uur (m.m.v. plena Laetitia):
Stannie en Lies Daniëls-van Gompel en hun overleden
kinderen en kleinzoon de overleden ouders van den EndeVosters en Richard en Corry van den Ende de overleden
familie Vermeulen-Verspeek
Maandag 7 januari, 8.30 uur: de overleden ouders CornelisSwaans en hun overleden kinderen
Dinsdag 8 januari, 8.30 uur: geen intentie
woensdag 9 januari, 19.00 uur: geen intentie
Donderdag 10 januari, 8.30 uur: geen intentie
vrijdag 11 januari, 8.30 uur: geen intentie

pARoChIeBeRIChteN
h.h.Antonius en Brigida Netersel
vierde zondag van de Advent
zondag 23 december: 9.30 uur
keRStMIS hoogfeest: geBooRte ChRIStUS
(collecte voor de allerarmste in onze wereld)
Maandag 24 december: keRStAvoND
20.00 uur: gezinsviering (m.m.v. Capella)
Dinsdag 25 december: eeRSte keRStDAg
9.30 uur: eucharistieviering
de overleden ouders Bleijs-Baijens (namens de kinderen
Bleijs), Wim Vissers, Antoon Roijmans en Anna Roijmans-Bel,
Petrus Geerts en Henrica Geerts-Hems Petrus Josephus van
den Hout, zijn echtgenote Maria, Riek, Cato en René, Harrie
en Ton, Peter Timmermans (namens zijn ouders), de
overleden ouders van de Heijden-Couwenberg en hun zoon
Thom, Frans Lambregts en Ellie Hageman, Joannes van
Hoof, zijn echtgenote Johanna en hun zoon Jan, Jana van
Hoof-Vissers en Piet van Hoof, Jo Hendriks en zijn dochter
Karien, Ted van Hoof-Koopmans (namens de volksdansgroep
“‘De Brinkdansers”), Jan en Adriana van de Ven-Michiels en
hun zoon Janus, Cornelis en Cato Waalen (namens hun
kinderen en kleinkinderen), Sjef Hooijen en zijn zoon Jos, Jan
en Maria Couwenberg-Soontiëns, hun zoon Cees, Harrie en
Marietje, Toon en Toos (namens kinderen en kleinkinderen),
Ria van der Heijden-Lavrijsen (namens buurtvereniging
Blasch), Jan Veraa, Jan Wouters, Toon Verhees, de overleden
familie Beijens-Bel, Jan van de Zande en zijn dochter Anneke,
de overleden familie van de Zande-Antonius, Hein Hendriks,
Toon Fiers (namens de Processie naar Scherpenheuvel), Jac
Broeckx en Toon en Lies Castelijns-Hendriks, Janus Meulemans (namens zijn echtgenote en kinderen) Jan van Dooren
(namens Cor, kinderen en kleinkinderen), Nico van de Ven
(namens zijn echtgenote kinderen en kleinkinderen), Toos van
der Heijden-van Hoof (namens Kees, kinderen en kleinkinderen)
woensdag 26 december : tweeDe keRStDAg
9. 30 uur: (op tweede kerstdag zullen dezelfde intenties
worden vermeld als die van kerstavond en eerste
kerstdag)
zondag 29 december: 17. 30 uur:
Marieke Maas-Krekels (namens de buurt Mariahof)
Feest van de heilige Familie: jezus, Maria en jozef
zondag 30 december: 9. 30 uur:
AIda Alemans-Michielse (namens Marie Rossenberg-van
Teeffelen)
Feest van de heilige Moeder gods Maria
Dinsdag 1 januari: NIeUwjAAR 2013: 9.30 uur:
de overleden weldoeners van de parochie
hoogfeest: openbaring van de heeR (Driekoningen) (de
totale opbrengst van de collecte is bestemd voor onze
Neterselse missionaris: pater harrie van hoof)
zondag 6 januari: 9.30 uur:
Jo de Graaf-van Dijck (namens haar echtgenoot, kinderen en
kleinkinderen vanwege haar overlijden in 2002), jrgt. Jan van
Dooren (namens Cor, kinderen en kleinkinderen)

eeRSte CoMMUNIe
Het gaat in dit berichtje om kinderen, die tot onze
parochie behoren, maar niet op de Franciscusschool, de Maria- school of op de Toermalijn zitten.
Ouders daarvan, die in het komende jaar 2013 hun
kind de Eerste Heilige Communie willen laten doen,
kunnen daarvoor naar Pastoor Bertens bellen:
381234.
Werkgroep Eerste Communie.
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LICHTPUNTJES

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

koop AANgeBoDeN
Dé elektrische fietsspecialist van de Kempen. Kijk voor ons
totaal assortiment fietsen en occasions op www.bito.nl.
Profile Bito de fietsspecialist te Bladel, tel. 382141
15 stuks Swaroski kristal miniatuur figuren, tel. 382599
46 gebruikte en goede cilindersloten, ook lange modellen
€ 55,00, wel in 1 koop, tel. 386034
Peugeot 106 klein, zuinig, nieuwe APK, 1994, redelijke staat,
200.000 km, € 650,00, tel. 06-51462462 (na 16.30 uur)

te koop geBRUIkte FIetSeN
Diverse merken, zowel dames als heren.
Rijwielhandel Arie v/d Meer,
oude provincialeweg 63, hapert, tel. 385126

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

Graag telefonisch aanmelden:
ook vooR eeN INFo-geSpRek

zaalaccommodatie ”De Schop” van de Blaalse Hoeve

Voor het zelf organiseren van uw:
- Feesten
- Reunies
- Jubilea

- Exposities
- Workshops
- Cursussen

- Vergaderingen
- Verjaardagen
- Promoting

Bets en Phil Cleven, Hofstad 62, 5531 GD Bladel
tel. 0497-382139 / fax 0497-382729
E-mail: info@schopblaalsehoeve.nl - Website: www.schopblaalsehoeve.nl

gRAtIS BIjLeS

voor basisschool leerlingen in de omgeving
van Bladel (aan huis).
gespecialiseerde leerkracht (vrouw) met
15 jaar onderwijs-ervaring.
Begeleiding bij huiswerk en voorbereiding
studievaardigheden hAvo/vwo is mogelijk.
voor meer informatie:

0497-385380

Op zoek naar een
leuk cadeau
voor de feestdagen?
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
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

JOVI

VOOR UW COMPLETE VERBOUWING

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

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

TE HUUR

KARWEI SERVICE

Nu ook 2m3 containers
Tevens levering ophoogzand

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

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

jELjKLkKLk'JPANJAP
Dynamische Websites
CMS, WordPress, Joomla
Zoekmachine Marketing
Copywriting

Social Media (advies & begeleiding)
Hosting, domeinnamen

ZZZNDKORQO

Bob: de populairste feestgast op ieder feest!
Met de feestdagen voor de deur
zal regelmatig de vraag gesteld
worden: BOB jij of BOB ik?
Een belangrijke vraag, want alcohol in het verkeer eist nog altijd
honderden onnodige slachtoffers
per jaar. Dus of je nu naar de
kroeg gaat of je samen met je
familie kerst viert, spreek altijd af
wie de BOB is en dus nuchter
blijft. Zo kom je allemaal weer
veilig thuis en houden we het
gezellig!
Kijk voor meer info
www.nederlandveilig.nl/bob/.

gRAtIS LIChtpUNtje
(GRATIS kleintjes voor particulieren, NiEt voor handelaren, NiEt voor commerciële doeleinden,
GÉÉN personeelsadvertenties en GÉÉN huizenverkoop of verhuur, ALLÉÉN voor inwoners van de gemeente Bladel.)

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

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

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

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

SCHOENREPARATIE
SLEUTELSERVICE
LEDERWAREN
KOFFERS

Prettige feestdagen

Boerderij
www.boerderijslager.nl

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

6 worstenbroodjes voor € 4.50
36 worstenbroodjes voor maar € 25.00

en een

goedlopend nieuwjaar

Compleet verzorgde gourmetschotel
voor maar € 11.00 per persoon
gesloten van 24 december 2012
t/m 2 januari 2013
v.a. 3 januari opeN
Maandag gesloten
Di.-Vr. 09.00-18.00 uur / Za. 09.00-16.00 uur
Lunchpauze van 12.30-13.00 uur
Charel Baelemanshof 16, BLADEL - 0497-386347
(tegenover de Wereldwinkel en kapsalon Face2Face)

Koopzondag Bladel
Op zondag 23 december aanstaande organiseren wij
de tweede Kerstkoopzondag van dit jaar. De Bladelse
ondernemers trakteren u dan als klant weer op het jaarlijkse worstenbroodje en een glaasje glühwein of chocomelk. U ontvangt daarvoor bij de deelnemende winkeliers een speciale consumptiebon die u bij de kraam in
de Sniederslaan kunt inwisselen voor deze overheerlijke versnaperingen.
Natuurlijk is er ook een koor en zijn de winkels in kerstsfeer omgetoverd. En om de kerstsfeer compleet te
maken, zal de Kerstman zich door het koopcentrum
begeven. Voor de kinderen heeft hij nog een lekkere
traktatie! De winkels zijn deze middag van 13.00 tot
17.00 uur geopend!

BOURGONDISCHE BUFFETTEN ZELF SAMEN TE STELLEN
Naast het reguliere vlees verkopen wij ook
biologisch runds-, varkens- en kippenvlees

Huldiging jubilarissen 2012 Muziekvereniging
Kunst Adelt
Afgelopen weekend zijn door muziekvereniging Kunst Adelt haar jubilarissen van 2012 gehuldigd tijdens het
ledenfeest. De volgende leden werden door de voorzitter Jan Kerkhofs en een afgevaardigde van de KNFM in
het zonnetje gezet: Wouter Verhoeven, Dennis van de Brekel, Anneli Verhees en Susanne van Hoppe, allen
12,5 jaar lid en Kim van de Berg – de Jong viert haar 25 jarig jubileum.
Speciale aandacht was er voor 3 leden met een uitzonderlijk jubileum.
Louis Faes is 50 jaar lid en was actief als tamboer en is nog steeds actief om de vereniging te ondersteunen
met hand- en spandiensten.
Antoon Poppeliers, eveneens 50 jaar lid en is ruim 40 jaar bestuurslid geweest van de muziekvereniging en is
nog steeds penningmeester van de Stichting Kunst Adelt waarin de opleiding van de bijna 60 leerling-muzikanten is ondergebracht.
Frans Hoeks viert zijn 60 jarig jubileum. Hij was tamboer en heeft jaren de overslagtrom bij het tamboerkorps
en de grote trom bij de harmonie geslagen.
De voorzitter bedankt deze leden voor hun inzet en energie, die ze elk op zijn of haar eigen wijze heeft gebruikt
ten gunste van de vereniging. Zonder actieve leden heeft een ruim 90-jarige muziekvereniging geen bestaansrecht.

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 een van de 160 prijzen van
€10,00 of een 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.
De directe prijzen kunnen bij de aan deze actie deelnemende ondernemers direct besteed worden. De drie
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!

Beleef de Kerstdagen
dit jaar wel heel
ontspannen.
Stel uw eigen
welnessdag
samen!
Zie advertentie

Op de foto staan van links naar rechts: Anneli Verhees, Kim van de Berg-de Jong, Susanne van Hoppe,
Dennis van de Brekel, Wouter Verhoeven, Antoon Poppeliers, Louis Faes en Frans Hoeks.
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KLEIN, MAAR
GROOTS IN SERVICE
Industrieweg 13
5527 AJ Hapert
Telefoon 0497-382942

Netersel 1 - hoogeloon 1 2-1

www.vandijckrenault.nl

Scoreverloop
Anel Selimovic
Anel Selimovic
-Rust2-1
Tom de Laat

VC Bladel/VC Ovoco
Heren wint!

De wedstrijd
Netersel klopt Hoogeloon in oefenwedstrijd
Als laatste wedstrijd voor de winterstop stond er voor
Netersel een oefenwedstrijd tegen het vaandelelftal van
Hoogeloon gepland. Omdat Netersel de ambitie heeft
om volgend seizoen in de 4e klasse mee te strijden,
was een wedstrijd tegen 4e klasser Hoogeloon een
goede graatmeter.
Netersel begon gretig aan de wedstrijd en was vastbesloten om het spel niet zo maar te laten dicteren door
Hoogeloon. Dit wierp ook direct zijn vruchten af na tien
minuten had het al 1-0 kunnen staan. Het schot van
Martijn Michiels stuitte onderkant lat het doel weer uit.
Netersel bleef hierna goed voetballen en Hoogeloon
wist hier moeilijk mee om te gaan. Halverwege de eerste helft kwam Netersel alsnog op voorsprong. Na een
goede actie van Martijn Michiels kon Anel Selimovic de
bal in de verre hoek binnen schieten. Hierna zakte
Netersel iets meer in. De verdediging van Netersel
stond goed en gaf weinig weg en voorin bleef Netersel
gevaarlijk. Dit leidde vlak voor rust tot de 2-0 door
wederom Anel Selimovic. Het schot van Anel werd nog
beroerd door een verdediger van Hoogeloon waardoor
de keeper kansloos was.
De 2e helft was beduidend minder interessant dan de
eerste. Netersel liet het spel aan Hoogeloon, maar
Hoogeloon was niet bij machte om goede kansen te
creëren. Netersel kwam er nog een paar keer goed uit,
maar slaagde er niet in om nog vaker tot scoren te
komen. Tien minuten voor tijd deed Hoogeloon nog iets
terug. Een afgeslagen corner werd knap in de lange
hoek binnen geschoten door Tom de Laat. Hierna kwam
Netersel niet meer in de problemen en bleef de eindstand staan op 2-1.

Met Notariskantoor van voskuijlen & koekkoek uit
Bladel als partner van het eerste heren team, werd
in Bladel afgelopen zaterdag door de Bladelse
heren weer een overwinning binnen gesleept. De
twee teams waren erg aan elkaar gewaagd.
De eerste set gingen de eerste paar punten gelijk op.
Waarna Ovoco na een paar service fouten en Bladel
met wat goeie aanvallen en tactische ballen op een
voorsprong kwam. Ook Bladel was niet helemaal op
scherp waardoor ze niet meteen de set af konden
maken. Maar Ovoco kon het geslagen gat niet meer op
tijd herstellen en won Bladel de set met 25-18.
De tweede set werd bij Bladel zoals wel vaker gebeurd,
iets te onbesuisd gespeeld. Door de service druk van
Ovoco kregen de passers van Bladel het lastig en werd
het moeilijk om een goeie aanval neer te zetten. Dit
gefrommel leverde niet veel resultaat op en Ovoco
kwam hierdoor ook meer in hun spel. Ovoco had gedurende de set een tamelijk grote voorsprong, toch wist
Bladel het niveau weer op te pikken. Dit was helaas niet
voldoende. De set ging naar Ovoco 21-25.
De derde set ging het andersom. Dit keer had Bladel
een ijzersterke start en was er een zeer goeie service
reeks waardoor ze op een grote voorsprong kwamen. In
tegenstelling tot vorige set wist Bladel de druk op de
ketel te houden en het af te maken met een score van
25-11.
In de laatste set waren er aan beide kanten veel persoonlijke fouten. Het was enigszins rommelig in het
veld. Met het wisselvallige volleybal ging ook de score
gedurende de hele set gelijk op. Bladel wist aan het eind
de set nog af te maken met 25-23.

Al met al een verdiende overwinning voor Netersel door
met name een uitstekende eerste helft. Met deze overwinning op Hoogeloon kan Netersel terugkijken op een
zeer geslaagde eerste seizoenshelft en kan het zich vol
vertrouwen gaan voorbereiden op de rest van de competitie.

Beugelclub D’n Heuvel

v.v. Casteren
UItSLAgeN
zondag 16 december
Casteren 2 - Marvilde 7
winterstop

1-2

Uitslagen
D’n Heuvel 1 - Ell 1
D’n Heuvel 2 - Helden 5
D’n Heuvel 8 - D’n Heuvel 7
D’n Heuvel 5 - Schijndel 2
Neer 2 - D’n Heuvel 4

3-2
2-3
5-1
3-2
2-3

VC Bladel DS1 haalt 5
punten binnen tegen
de nummer 11, de
dames van Hilver
Het doel van Trendy Look/VC Bladel DS1 was om alle 4
de sets binnen te halen en dat lukte. Na de eerste set
gewonnen te hebben werd het doel nog is even opgehoogd om de dames van Hilver niet meer dan 10 punten te laten halen. Dat is echter niet gelukt omdat het
tempo van de wedstrijd vertraagde en het maken van
punten verliep minder soepel. Trendy Look/VC Bladel
DS1 maakt het nog eventjes spannend voor het publiek
en er kwam twijfel over de set. Maar doordat onze spelverdelers Lisanne van Ham en Jessie de Wild meer
gingen variëren met de aanvallers hadden de dames
van de Hilver geen schijn van kans meer en haalde
Bladel mooi 5 punten binnen. De volgende wedstrijd
van Bladel dames 1 wordt gespeeld tegen de nummer
1 in de poule. Dat belooft een spannende wedstrijd te
worden. Alle aanmoediging is welkom in de Martinihal in
Vught om 12.30.

Bezorgklachten?
BEL:

550200

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 Harrie Vissers

brt.
720
720
720

car.
527
264
227

pnt.
40
37
33

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

640
640
640

325
290
182

34
33
28

poULe C
1 Ruud Geboers
2 Ad Spooren
3 Bert Senders

560
560
560

242
180
226

30
27
26

poULe D
1 Gerrit Hoorman
2 Theo Spooren
3 Jan Huijbers

560
560
560

205
282
191

29
25
24
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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

W i j he b b e n v o or Ke r s t l e uk e k a do - ar t i k e l e n

Groot assortiment scheerapparaten
Draagbare radio’s
Koopzondag
Vele merken stofzuigers
23 december
geopend van
Nog volop gloeilampen
uur
13.00-17.00
en nog veel meer…

voor natuurlijk
gezond hertenvlees
• vrijdag en zaterdag van
10.00u tot 18.00u geopend
óók maandag 24 december
• 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

Natuurlijk bij van den Berg Elektro

(H)eerlijk uit eigen streek

Inbreker…
is nooit welkom

Voorkom bezoek van ongenode gasten
Laat licht branden
EĂƚƵƵƌůŝũŬůĞƚĚĞƉŽůŝƟĞŽƉǀƌĞĞŵĚĞ
ĞŶǀĞƌĚĂĐŚƚĞƐŝƚƵĂƟĞƐŝŶƵǁǁŝũŬ͘
Daar kunnen wij úw ogen en oren
goed bij gebruiken. Ziet u iets wat
ŶŝĞƚŝŶĚĞŚĂĂŬŝƐ͘͘͘ŽĨůŝũŬƚ͍DĞůĚ
ĚŝƚĚŝƌĞĐƚďŝũĚĞƉŽůŝƟĞ͘

DĞůĚŝŶŐĚŽĞŶǀĂŶŝŶďƌĂĂŬŽĨǀĞƌĚĂĐŚͲ
ƚĞƐŝƚƵĂƟĞ͍ĞůϭϭϮďŝũŚĞƚĞƌĚĂĂĚĞŶ
ϬϵϬϬͲϴϴϰϰĂĐŚƚĞƌĂĨ͘
>ĞƚŽŽŬĞǆƚƌĂŽƉŚĞƚ
ŚƵŝƐǀĂŶƵǁďƵƌĞŶ͊

www.samentegeninbrekers.nl

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

Geldig tot en met 30 december 2012

✃ ✃
✃
✃

Dünya Hamam

WTAeAgReDnEiBnO
leNvW
erAin
AgRDvEaBnON
WAAdReDzEeBOwaard
N WAAeRbDoEn
BON
WAARDEBO
N WAARDE
BON
WAARDEBO
N WAARDE
BON
WAARDEBO
N WAARDE
BON
W
A
A
op aRllDeEBbOeN W
hanAdAeRlDinEBgON
en
WAeAnRa
DErrBaOnNgWeAm
nEtBen
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N
i
WAeAtRgDeEldBiOg in co
b
met ande N WAm
A
RiDnEaBtiOeN
r
e
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b
i
edingen
WAARDEoBfOs
NpeW
ciA
alAsRDEBO
N

10 euro
KORTING

Tongelresestraat 152 • Eindhoven • t 040-7874171 •

www.dunya-hamam.nl
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zIe ook oNze weBSIte vooR
oNRegeLMAtIge ACtIvIteIteN:
www. kBo-hApeRt.NL

De Kloostertuin

Stichting Steunpunt ’De Kloostertuin’ Hapert

Agenda: maandag 24 december t/m vrijdag 28 december 2012

MAANDAG
ZZZ]RHWZLWKORYHQO
08.30-10.00 uur: trombose- en bloedafname dienst Reg. Ehv.

DINSDAG

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 kerstmis

ACtIvIteIteN vAN MAANDAg t/M vRIjDAg

Steunpunt gesloten

Maandagmorgen:
Maandagmorgen:
Maandagmiddag:
Maandagavond:
Maandag:
Dinsdag:
Dinsdagmorgen:
Dinsdagmiddag:
Dinsdagmiddag:
Woensdagmorgen:
Donderdagmorgen:
Donderdagmorgen:

WOENSDAG

Steunpunt gesloten wegens kerstmis
Markt 35, Bladel, 0497-384040
www.brasserieklavertje4.nl

Wij wensen u

Sfeervolle Kerstdagen

DONDERDAG
08.30-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Reg. Ehv.
08.30-12.30 uur: Zuidzorg consultatieburo
09.00-12.00 uur: biljarten
09.30-11.30 uur: dagopvang
10.30-12.00 uur: spreekuur Zuidzorg wijkzuster Carol Iding
13.30-16.00 uur: jeu de boules
13.30-16.30 uur: bridgem, soos 50+, biljarten, kaarten

Koersbal
Bijbelgesoreksgroep
Nordic Walking
Ontspanningsavond
Zwemmen
Zwemmen
Yoga
Jeu de Boules
Wandelen
Tai Chi
Gymnastiek
Volksdansen

Den Tref
De Kloostertuin
Henk Fleerakkers
De Kloostertuin
Albatros Eersel
Albatros Eersel
Den Tref
De Kloostertuin
Piet Leermakers
Den Tref
Den Tref
Den Tref

en een

Smaakvol Nieuwjaar

ZONDAG OPEN

OPRUIMING

25%
50%

STICKER

KORTING
Wij wensen u prettige feestdagen
en een goedlopend nieuwjaar!

Puzzelhoekje
Afgelopen week zijn er weer veel puzzels uit
de Lantaarn opgelost en ingeleverd bij de
Vershof in Bladel.
opLoSSINg IS: DIAMANtSLIjpeR
Onder de goede inzendingen is een winnaar
getrokken. Voor deze week is dat:
LIeS gRoeNeN,
ANtooN SChILDeRSStR. 11, hApeRt
De gewonnen prijs zijn wAARDeBoNNeN
t.w.v. € 25,00 verdeeld in 5 bonnen van elk
€ 5,00. Deze zijn te besteden bij de ondernemers van de Vershof. Zaterdag 22 december
kunnen de bonnen afgehaald worden bij
Kaasspeciaalzaak de Ruurhoeve 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 8 januari
2013 tot 18.00 uur, na deze tijd kunnen geen
oplossingen meer ingeleverd worden. Uit de
goede oplossingen wordt een winnaar
getrokken. De winnaar wordt in de Lantaarn
bekend gemaakt.
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veRtICAAL: 2 persoonlijk vnw.; 3 machine; 4 schijf; 5
boom; 7 schudkorf; 8 delfstof; 9 Europese taal; 10 voegwoord;
11 kleurkrijt;komt
14 openbaar;
trawlnet; 18 kleiWelk winwoord
er in het 16
balkje?
aarde; 19 emmer; 20 noemen; 22 grondsoort; 24 pronkziek; 26 nakroost; 28 hoofdstad van Birma; 29 jurist; 32
familielid; 33 numero; 36 berg; 38 monddeel; 44 plaats
in Zuid-Holland; 45 Nederlandse rivier; 47 rubidium; 48
overwinning; 50 niet even; 51 vertering; 52 ruimtelijk; 54
stap; 56 vluchtheuvel; 57 tocht; 58 zwin; 60 zin; 62 dik
touw; 64 zuivelproduct; 66 bevlieging; 69 ik; 71 haarpluk; 73 van af; 75 nikkel.

Kruiswoordpuzzel

S.v.p. duidelijk in blokletters invullen
Naam: ...............................................................................................................................................................

O

P

U

hoRIzoNtAAL: 1 nooit; 6 Europees land; 12 hok; 13
soort palm; 15 ad vocem; 17 Indonesisch winkeltje; 19
hoekpilaar; 20 uitroep; 21 greppel; 23 zicht; 25 roofvis;
27 fijn; 28 scheepsbevrachter; 30 computerterm; 31
voordat; 32 zich verweren; 34 loop; 35 militair; 36 voorzetsel; 37 bergpas; 39 neodymium; 40 centiliter; 41
Greenwichtijd; 42 aarzeling; 43 dierengeluid; 44 lage
kant; 46 voor; 49 punt; 51 Gedeputeerde Staten; 53
boom; 55 klikken; 58 voorschrift; 59 rivier in Duitsland;
61 kleurling; 62 onbegroeide; 63 gistmiddel; 65 koor; 66
peilapparatuur; 67 oude maat; 68 beenvis; 70 morsdoek; 72 persoonlijk vnw.; 73 rijwielonderdeel; 74 kijken;
76 uitbouw; 77 naar.

48

R

I

M

I

N

G

S

T

I

C

K

E

R

K

O

R

T

I

N

G

John Wouters
en medewerkers

-ARKT  s  %. (APert s 4   
info@vleuten.nl s WWW.vleuten.nl
sinds 1903

Adres: ................................................................................................................................................................
Woonplaats: .......................................................................................................................................................
Telefoonnummer: ...............................................................................................................................................
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WSZ start met bouw CPO project
Kempenland Bladel

Op maandag 17 december is het officiële startsein gegeven voor de bouw van
negen woningen in het CPO project Kempenland Bladel. Het startsein werd
gegeven door wethouder Arjan van der Hout. Hij heeft onder toeziend oog van
de kopers en betrokken partijen letterlijk de eerste schop in de grond gezet.
Naar verwachting worden de woningen in het vierde kwartaal van 2013 opgeleverd.
Collectief particulier opdrachtgeverschap
Bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) staat niet de projectontwikkelaar aan het roer maar de toekomstige bewoners. Zij bepalen en beslissen over elke stap in het bouwproces. Begin dit jaar zijn de toekomstige bewoners enthousiast aan de slag gegaan met de realisatie van hun woning in het
project Kempenland Bladel. Samen met GeWOON architecten hebben zij de
woningen ontwikkeld en ontworpen, waardoor ze hun eigen wensen ver hebben doorgevoerd. Vervolgens hebben ze enkele bouwbedrijven een prijsopgave voor de bouw uit laten brengen. Bouwbedrijf W. van Santvoort heeft de
opdracht gekregen en zal deze maand starten met de eerste bouwwerkzaamheden. Van het begin tot het eind van het project worden de toekomstige
bewoners begeleid door een projectmanager van Woningstichting de Zaligheden (WSZ).
Nog één woning beschikbaar!
Droom jij er ook van om samen met jouw toekomstige buren je eigen woning
te realiseren? Dan is dit je kans! In het CPO project Kempenland Bladel is nog
één hoekwoning beschikbaar. Het perceelsoppervlakte bedraagt 228 m2. Je
hebt nog alle vrijheid om zelf de woning aan de binnenzijde vorm te geven. Wil
je meer informatie over het CPO project Kempenland Bladel? Kijk dan op de
website www.wsz.nl of neem vrijblijvend contact op met WSZ, (0497) 517 835.

Geachte gast



 





De Kloostertuin
Stichting Steunpunt ’De Kloostertuin’ Hapert

Kerst-en Nieuwjaarsluiting
openstelling en sluiting van Steunpunt De kloostertuin met
kerstmis en Nieuwjaar.
Maandag 17 december is de Kloostertuin open ( geen biljartcompetitie ).

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

€ 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.

Vanaf dinsdag 18 december t/m donderdag 20 december is de Kloostertuin gesloten.
Vrijdag 21 december is de Kloostertuin open
Maandag 24 december t/m 26 december is de Kloostertuin gesloten.
Donderdag 27 december en vrijdag 28 december is de Kloostertuin open.
Maandag 31 december is de Kloostertuin na de middag gesloten.
Op woensdag 2 januari 2013 is de Kloostertuin gesloten
Vanaf donderdag 3 januari 2013 is de Kloostertuin weer normaal open.
Voor het bloedprikken is de Kloostertuin alle dagen normaal geopend van
08.30 uur -10.00 uur, behalve op 1e en 2e Kerstdag.
Bestuur Steunpunt de Kloostertuin Hapert
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Markt 6 • Bladel • Tel. 0497-380140
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P re t t i g e K e r s t d a g e n
en een

Gezond en Sportief 2013
Fijne
feestdagen

SNIEDERSLAAN 63
BLADEL

gezond 2013

www.bito.nl

+

en een

G
DA
N
ZO PEN
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0497-382141

Wees gewaarschuwd voor phishing
(fishing)
Er zijn in deze dagen mensen actief die zich uitgeven
voor medewerkers van Microsoft en ze proberen je software op je computer te laten installeren, zodat zij over
deze computer kunnen beschikken voor niet bonafide
praktijken.

Sniederslaan 17a Bladel | Tel. 0497 38 79 36

info@edelsmidsebladel.nl | www.edelsmidsebladel.nl

De benadering van deze lieden gaat als volgt:
Je wordt opgebeld door een dame, in goed Engels, met
de mededeling:
“Ik ben van Microsoft service center in Stockholm en
ons hoofdkantoor in de USA heeft mij het volgende
meegedeeld”:
Your computer is in a dangerous situation and it has to
be repaired immediately etc etc.
Ze vertelt dat iedere hacker toegang heeft tot je computer en dat zij je nu zal begeleiden door een proces om dit
te voorkomen en te repareren.
Ze geeft hierbij ook aan dat de firewall, anti-spyware en
virusscanner niet voldoende zijn om je te beschermen.
Als je hier niet op in gaat en het gesprek afkapt gaat het
volgende gebeuren:
Na twee uur wordt er weer gebeld maar nu door een
andere medewerker van het “Microsoft service center
in Stockholm”.
Hij stelt zich voor als de senior engineer van het service
centrum en hij heeft begrepen dat er een serieus probleem is met de computer etc etc. en dat het contact
met zijn collega niet naar wens is verlopen.
Hij steekt het zelfde verhaal af en stelt eveneens voor
de computer te starten en naar windows te gaan. Ik zal
u nu even door het proces begeleiden en uw computer
is gered.
Het komt allemaal zeer betrouwbaar over en als je geen
of weinig kennis hebt van deze techniek ga je hierin
mee met als gevolg:
Dat er een hoeveelheid software op je computer geïnstalleerd wordt, die hun de mogelijkheid geeft om over

je computer te beschikken en over alle zaken die op
deze computer geregeld worden.
Daar het vreemd overkomt, dat Microsoft in je computer
kan kijken, is naar zijn personalia gevraagd.
Deze zijn zo algemeen dat het op zijn zachts gezegd
twijfel oproepen.
Voor een Nederlander zou het bij voorbeeld zijn “de
Vries en ik werk in Haarlem” en verder geen adres etc.
Na enige discussie heb ik de zaak afgekapt.
Zijn laatste vraag was: Wilt u de computer laten repareren of niet. Het antwoord moge duidelijk zijn: Nooit of
te nimmer.
Contact met Microsoft leerde dat dit:
Geen activiteit van microsoft is, maar dat het hier phishing /fishing gaat en dat ze een programma op je harde
schijf willen zetten en zodat zij later over je computer
kunnen beschikken.
Microsoft geeft aan dat: Zij niet kunnen zien wat er
mis is met je computer noch dat zij dit soort activiteiten bedrijven!
Over het algemeen geldt dat deze lieden zeer professioneel overkomen en dat ze perfect Engels spreken. De
neiging om mee te gaan is groot.
Ze komen voornamelijk uit West Afrika of zoals in dit
geval op basis van hun stem interpretatie uit Pakistan of
India en niet zoals ze deden voorkomen uit Stockholm.
Mocht u contact met deze lieden gehad hebben , dan
raad ik u aan, met uw computer leverancier contact op
te nemen zodat de malware verwijderd kan worden.
Om te voorkomen dat deze lieden noch meer kans
maken op slachtoffers ook dit probleem te melden bij
Tros radar.
Om aan te geven dat dit een serieus probleem is, vertel
ik u dat in mijn directe omgeving drie gevallen bekend
zijn.

Swissflex® en ik.
Eén tijdens het slapen.
Het slaapconcept met synchroon-precisie®.
• Perfecte aanpassing aan alle bewegingen.
•

In elke houding perfect in balans.

•

Goede ondersteuning van top tot teen.

•

Anatomisch correct en tegelijk ontspannen, drukvrij liggen.

Heuvelstraat 5
Veldhoven - 040 254 33 45

www.houseofbedding.nl

Uw Swissflex® Dealer voor de Kempen
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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

8.95
2.95
3.69
2.65
2.45

(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.

3 hele broden naar eigen keuze
t/m 24 december 2012:

kersttaart Ø 24 cm van 24.60 nu
van 6.20 nu
4 worstenbroodjes
van 6.55 nu
kerstbrood 500 gram
van 27-12 t/m 31-12 2012:

10 oliebollen 7. rozijnen-appel 7.
00

50

Nieuwjaarsvlaai + vuurwerkfontein12.

95

Tel. 0497-360640

Tel. 0497-381277

vele lekkere kazen
en tapas
staan voor u klaar,
zodat u smakelijk
het nieuwe jaar
in kunt gaan.

Rode goudreinetten
Lekkere appelbeignets maken!
per kilo

Lychees
100 gram

Mineola’s
per kilo

GRATIS SAUS

Kibbeling
van kabeljauw
per bakje

4.00 3 10.00
bakjes

1.49
0.59
1.99

Namens het team De Ruurhoeve
een smakelijk en gezond nieuw jaar gewenst
Tel. 0497-360630
www.ruurhoeve.nl

Tel. 0497-360630

OP VRIJDAG
BIJ LEKKERBEK EN KIBBELING
VAN KABELJAUW

5.65
14.95
3.99
5.95

Div. soorten gourmets
vanaf 100 gram

zalmbonbon

per bakje

Sushi

per bakje

zalm-spinazie quiche

p.st.

1.80
7.95
9.00
7.95

AANBIEDINGEN geldig t/m maandag 31 december

Tel. 0497-360670
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Voor diverse acties loop vrijblijvend bij ons binnen!
Wij wensen u

Prettige feestdagen en een Gezond 2013!

De ko
ff
staat ie
klaar
!

Kerkstraat 47 • Hapert
• Tel. 0497-387744 • Fax 0497-369800
• website: www.tapijtlandhapert.nl
• e-mail: info@tapijtlandhapert.nl

KOOPZONDAG
HAPERT
23 december

Alzheimecafé
donderdag 10 januari 2013

a.s. winkels open
vanaf 13.00-17.00 uur

Start leesgroep 50-plussers in Bladel
Op maandagmiddag 14 januari a.s. komen in de bibliotheek van Bladel belangstellenden bij elkaar die willen
meedoen aan een leesgroep. Het is een initiatief van Senia Literair. Deze stichting richt voor actieve senioren
leesgroepen Nederlands op als ook Geschiedenis, Frans, Engels, Duits en in de toekomst Filosofie.
De informatiebijeenkomst in Bladel is bedoeld voor iedereen die interesse heeft. Leesgroepen die bij Senia zijn
aangesloten kiezen jaarlijks zes à zeven boeken uit een uitgebreide literatuurlijst. Ze ontvangen daarbij ‘leeswijzers’ aan de hand waarvan men tot boeiende gesprekken komt. Op de informatiebijeenkomst kan men kennis
maken met de werkwijze van Senia en met andere belangstellenden. Deelname aan deze middag is vrijblijvend.
Aan het eind van de bijeenkomst wordt er met de mensen die willen deelnemen een leesgroep gevormd.
Als u belangstelling heeft, of eens wilt horen wat zo’n leesgroep inhoudt, bent u welkom op maandag 14 januari om 14.00 uur in bibliotheek de kempen,
Markt 4 in Bladel. Heeft u wel belangstelling,
maar bent u verhinderd, meld dit dan bij stichting Senia, tel. 0570-562656 of stuur een mail
aan: info@senia.nl. Op www.senia.nl vindt u
informatie over onze formule.
Voor nadere inlichtingen kunt u ook bellen met
Magda Versteegen tel. 0032.11401740.

De Kempen

Fijne feestdagen
en een

Sportief 2013

Locatie: De Eikenburg, Eikenburg 10 te Eersel.
Zaal open vanaf uur aanvang programma uur.
Toegang is gratis, voor consumpties wordt een
bescheiden bijdrage gevraagd.
Het omgaan met dementie heeft grote gevolgen voor
de persoon die het treft en de naastbetrokkenen.
Hoe kun je als familie hiermee omgaan en contact
houden?
“Wat kan ik doen als vader me niet meer herkent?”
deze vraag stelde een zoon die zich afvraagt of hij
vader nog wel moet opzoeken.
Hoe de veranderingen ten gevolge van dementie
doorwerken in de onderlinge contacten en hoe je
hierover met elkaar in gesprek kunt blijven wordt het
onderwerp van gesprek in het Alzheimer café op
donderdag 10-januari.
Het is van groot belang hoe je het best kunt reageren
op vergeetachtigheid. In gezinnen wordt er vaak verschillend gekeken naar hun familielid met dementie.
Voor de een kan het nogal meevallen terwijl een
ander juist veel last ervaart. Hoe ga je om met deze
verschillen en op welke wijze je het contact kunt
behouden zijn onderwerpen die we met een relatieen gezinstherapeut bespreken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen tijdens
kantooruren met mevrouw C. van der Heijden,
Stichting Welzijn Ouderen Veldhoven,
telefoon 040-2540066

Wij wensen u Prettige feestdagen
en veel kijk- en luistergenot in 2013!

ROS

tV-ViDEO-Hifi

Voorsprong door vakkennis
provincialeweg 63, 5527 BN hApeRt

Oude Provincialeweg 68-70
Hapert -Tel. 0497-381187
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Winterwandeling
NWV de Witrijt organiseert haar eerste winterwandeling
alweer op zondag 6 januari. Er worden 2 verschillende
routes uitgezet van ca. 8 km., waardoor u 8 of 16 km.
kunt wandelen. De routes gaan voornamelijk over zand/bospaden. Natuurliefhebbers kunnen tijdens deze winterwandeling hun hart ophalen. Het startpunt is ons
clublokaal “De Kneup” bij SBP Outdoor aan de
Witrijtseweg 15, 5571 XJ Bergeijk. Na de wandeling
kunt u lekker uitpuffen en gezellig nakletsen in ons clubgebouw. Vertrektijd: tussen 9.00 en 10.00 uur voor 16
km. en van 9.00 tot 11.00 uur voor de 8 km.
Inschrijfgeld: € 1,00.

BEZORGKLACHTEN? BEL: 550200

Meer informatie treft u aan op onze website
www.nwvdewitrijt.nl. Wilt u graag wandelen onder leiding van een wandelbegeleider meldt u dan om 10.30
uur bij onze inschrijftafel; een ervaren wandelbegeleider
start dan met een groep wandelliefhebbers die het fijn
vinden om te wandelen onder begeleiding. Ook wanneer u een lichte beperking heeft bent u van harte welkom.
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Gemeente Bladel
Nieuwjaarsontmoeting

Bladel
Casteren

Het gemeentebestuur van
Bladel nodigt alle inwoners uit
voor een gezellige
Nieuwjaarsontmoeting op
maandag 7 januari 2013 in
het gemeentehuis.

Laaggeletterdheid: maak het bespreekbaar
wist u dat in Nederland zo’n anderhalf miljoen volwassenen grote moeite hebben met
lezen en schrijven? ook in de gemeente Bladel wonen mensen die dagelijks worstelen
met onze taal. en dat laatste is niet nodig. zeker niet nu de gemeente laaggeletterdheid
vanaf 2013 nadrukkelijk op de kaart zet.
signalen zijn lang niet altijd duidelijk. Maar
vraagt de ander je altijd iets namens hem of
haar te ondertekenen? Of om formulieren in
te vullen? Wellicht zit daar dan meer achter.
Probeer het bespreekbaar te maken. Want
er is een oplossing.”

Hapert
Hoogeloon
Netersel

Wij hopen u daar te
ontmoeten tussen
19.00 en 20.00 uur.
wij wensen u fijne
kerstdagen en een
goed 2013

Hoe bijvoorbeeld, laat de WVK-groep inmiddels zien. Het bedrijf voor sociale werkvoorziening ging onlangs aan de slag met het
cursusaanbod van het Eindhovense
Stercollege om laaggeletterdheid aan te pakken. Met als resultaat dat meer dan twintig
werknemers er inmiddels werken aan het
verbeteren van hun taal- en schrijfvaardigheid.

Rondom feestdagen

gewijzigde openingstijden gemeentehuis
In verband met de kerstdagen is het
gemeentehuis op maandag 24,
dinsdag 25 en woensdag 26 december
gesloten. Ook op maandag 31 december
en dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) is
het gemeentehuis gesloten.
Op woensdagochtend 2 januari is het
gemeentehuis later open dan gebruikelijk.
U kunt op deze dag van 10.30 tot 16.00
uur in het gemeentehuis terecht.

Waarschijnlijk kostte het u niet zoveel moeite
om de bovenstaande regels te lezen. Maar
stelt u zich eens voor dat dit wel het geval
zou zijn. Dat u bijvoorbeeld formulieren niet
kunt invullen. Of een belangrijk document
niet kunt ondertekenen, simpelweg doordat
u niet goed weet wat er staat. Stelt u zich
eens voor wat voor impact dat heeft op uw
dagelijkse leven.
Makelaar
De gemeente Bladel zet de komende tijd
dan ook in op het terugdringen van laaggeletterdheid. Bijvoorbeeld door het onderwerp
op de agenda te zetten van het lokale
Ondernemerscafé. Maar met name door een
makelaarsfunctie vrij te maken, als schakel
tussen gemeenten en organisaties. Aan
Marjo Leijten, die binnen de gemeente al
actief is als stagemakelaar en vrijwilligersondersteuner, de taak die rol op zich te nemen.
Dankzij haar functies komt Leijten bij veel
organisaties over de vloer. Haar netwerk is
groot, waarbij veel draait om samenwerking
en bovenal vertrouwen. “En juist dat laatste
is enorm belangrijk wanneer het gaat om
laaggeletterdheid”, stelt Leijten. “Moeilijk
lezen of schrijven gaat vaak gepaard met
schaamte. Mensen lopen er niet mee te
koop, ook niet richting hun naaste omgeving.”
Signalen herkennen
Het is dan ook niet gemakkelijk om laaggeletterdheid te herkennen, vertelt Leijten. “De

Bank voor 100-jarige
mevrouw van den Bosch
Op 15 december jl. werd mevrouw J.M. van
den Bosch-Willemen uit Bladel 100 jaar.
Als herinnering hieraan plaatste de
gemeente een bank op het terrein van de
Floriaan in Bladel.
De bank werd op zaterdag 15 december
onthuld door burgemeester Swachten in
aanwezigheid van mevrouw Van den Bosch
en haar familie.
Door de bereidwillige medewerking van
de eigenaar van de grond (Regionale
Stichting Zorgcentra de Kempen) kon de
bank geplaatst worden in de binnentuin van
de afdeling Iepenlaan.
Mevrouw Van den Bosch kan dan bij lekker
weer van haar bank genieten.

zelfredzaamheid
Wethouder Dick Zumker juicht zo’n cursus
van harte toe. “Laaggeletterdheid gaat ten
koste van iemands zelfredzaamheid. En dat
is niet nodig. Laat van je horen, zou ik haast
willen zeggen. Richting elkaar, richting Marjo
Leijten. Het is niet makkelijk om elkaar aan
te spreken, de signalen zijn lang niet altijd
even duidelijk. Maar probeer het onder de
aandacht te brengen. We hebben als
gemeente de mogelijkheid er mee aan de
slag te gaan. Laten we er dan ook gebruik
van maken.”
Wilt u laaggeletterdheid bespreekbaar
maken? Voor een ander?
Of misschien voor uzelf?
Neem dan gerust contact op met
Marjo Leijten, tel. 06-19917067 of
m.leijten@bladel.nl
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informatie voor de inwoners van de Gemeente Bladel
Afvalinzameling 2013

geef inbrekers ook
tijdens kerst en oud &
Nieuw geen kans
In de laatste weken van het oude jaar en in
het begin van het nieuwe jaar, zien wij altijd
een aanzienlijke stijging van het aantal
inbraken. Buurtpreventie doet er samen met
de politie en de gemeente alles aan om deze
vorm van criminaliteit zoveel mogelijk te
voorkomen. De politie surveilleert regelmatig
in uw buurt om inbraken en diefstallen tegen
te gaan en daders op te sporen. Het is echter ook belangrijk dat u zelf de kans op een
inbraak zo klein mogelijk maakt.
U sluit natuurlijk uw huis goed af als u weggaat of gaat slapen, maar er zijn nog veel
meer manieren om inbraak in uw woning te
voorkomen.
tips voor de kerst en oud & nieuw periode
• Veel mensen vieren hun kerstdagen bij
familie of kennissen; vraag uw buren om
tijdens uw afwezigheid uw huis extra in de
gaten te houden
• Geef aan waar en hoe u te bereiken bent
• Zorg er voor dat ze in geval van nood uw
woning in kunnen (reservesleutel)
• Geef uw woning een bewoonde indruk: laat
vooral de verlichting in huis branden /
gebruik o.a. tijdschakelaars
• Sluit ramen en deuren zorgvuldig, draai de
deur altijd op het nachtslot, gebruik andere
evt. aanwezige sloten en sluit de ramen af
met een (of meerdere) afsluitbare raamboompjes
• Zorg voor goede verlichting aan de voor(schemerschakelaar) én achterzijde
(schrikschakelaar) van uw huis; inbrekers
houden niet van verlichting
• Sluit de poort en uw schuur goed af
• Laat geen onbekenden met u de flat of het
trappenhuis inlopen. Open de centrale toegangsdeur van uw huis niet voor onbekenden
• Wees uiterst voorzichtig met het afsteken
van vuurwerk en zorg dat er tijdens het
afsteken niemand ongemerkt uw huis in
kan glippen
wees alert en bel de politie
Ziet u een misdrijf gebeuren of een verdachte situatie? U vertrouwt het niet?
Blijf dan kalm, denk aan uw eigen veiligheid
en neem geen onnodige risico’s.
Bel direct het alarmnummer 112.
Is er geen spoed, bel dan de politie op
0900-8844 of bel Meld Misdaad Anoniem
0800-7000.
Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op de volgende interessante websites:
- www.bladel.nl
(Wonen & Leven / Buurtpreventie)
- www.politie.nl
- www.politiekeurmerk.nl
- www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.html
- www.hetccv.nl
Buurtpreventie
gemeente
Bladel wenst
u veilige en
prettige
feestdagen!

Afvalwijzer 2013
Tegelijkertijd met deze Lantaarn wordt bij
u de nieuwe afvalwijzer 2013 bezorgd.
De afvalwijzer is ook terug te vinden op
de gemeentelijke website www.bladel.nl.
Hebt u geen nieuwe afvalwijzer ontvangen, neem dan contact op met de
centrale balie van het gemeentehuis
(tel. 0497-361636). In de afvalwijzer vindt
u weer veel informatie over de afvalinzameling in de gemeente Bladel.
De belangrijkste wijzigingen
afvalinzameling 2013
Bij de milieustraat Bladel moet u voortaan
met uw pinpas betalen.
Harde kunststoffen kunt u voortaan gratis
bij de milieustraat inleveren.

verkeersmaatregelen
Uit een oogpunt van veiligheid en in het
belang van een ordelijk verloop van de nightshopavond wordt op 28 december 2012 van
18.00 tot 22.00 uur de Sniederslaan tussen
de Marktstraat en Victor de Bucklaan afgesloten voor alle verkeer met uitzondering van
voetgangers.

Inzameling kerstbomen
2013
Evenals voorgaande jaren worden de kerstbomen in hapert, hoogeloon en Netersel
weer centraal ingezameld, afgevoerd, versnipperd en gecomposteerd. De inwoners
van deze dorpen kunnen hun kerstboom
gratis inleveren op donderdag 10 januari
vanaf 12.00 uur en op vrijdag 11 januari tot
12.00 uur. Hierna worden de bomen afgevoerd door de WVK. Zorg dus dat u uw
boom op tijd inlevert. Op de volgende plaatsen worden dranghekken geplaatst waar de
kerstbomen worden ingezameld:
• Markt te Hapert
• Valensplein te Hoogeloon
• Carolus Simplexplein (tegenover café
“PeerEls Driesprong”) te Netersel.
In de bebouwde kom en het buitengebied
van Casteren worden de kerstbomen op
zaterdag 5 januari tussen 10.00 en 17.00 uur
aan huis opgehaald door CV “de Lollebollen”. Zij vragen daarvoor een vergoeding
van € 1,00 per boom. Voor de inwoners die
daar geen gebruik van willen/kunnen maken,
bestaat de mogelijkheid om de kerstboom
gratis in te leveren op het pleintje voor café
“d’n Bels” (tegenover de kerk) op donderdag
10 januari vanaf 12.00 uur en op vrijdag
10 januari 2013 tot 12.00 uur.
In Bladel organiseert Scouting St. Willibrord
een kerstboomverbranding op zaterdag
12 januari 2013 om 19.00 uur op het ponyterrein aan de Beemdstraat in Bladel. Op die
dag kunnen de kerstbomen gratis ingeleverd
worden tussen 10.00 uur en 16.00 uur op
het ponyterrein. Om 18.30 uur start een lampionnenoptocht vanaf de Markt, waarna de
kerstboomverbranding op genoemd terrein
zal plaatsvinden vanaf 19.00 uur.

openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders heeft in de vergadering van 11 december 2012 de volgende openbare besluiten genomen:
Aanwijzing belastingdeurwaarders
Medewerkers van Mandaat BV, handelend onder de naam Cannock Chase,
worden aangesteld als onbezoldigd ambtenaar gemeentelijke belastingen en als
belastingdeurwaarder.
protestantse kerk Bladel aanwijzen als
trouwlocatie
Het college wijst de Protestantse Kerk
Bladel aan als trouwlocatie op 8 mei
2013. Tevens wordt besloten om voor
onbepaalde tijd mandaat te verlenen aan
het hoofd van de afdeling Centrale Balie
om bij volgende aanvragen de
Protestantse Kerk Bladel te mogen aanwijzen als trouwlocatie.
herbenoeming lid cliëntenplatform ISD
Mevrouw J. Houbraken wordt met ingang
van 1 januari 2013 voor een periode van
drie jaar herbenoemd als lid van het cliëntenplatform ISD de Kempen.

vaste geldlening
Het college stemt in met het afsluiten van
een vaste geldlening van € 5.000.000,bij de BNG tegen een rentevergoeding
2,41%.
Beperking borging waarborgfonds
Sociale woningbouw
Wordt voor kennisgeving aangenomen.
wet herziening gerechtelijke kaart
Het college neemt de herziening gerechtelijke kaart voor kennisgeving aan.
parafenbesluit 6 december 2012 inzake
vNF Ledenraadpleging over
verpakkingenakkoord 2013-2022
Het eerder ingenomen standpunt van
9 oktober 2012 wordt nog eens bevestigd
en er wordt niet ingestemd met het
akkoord en bijbehorende addendum.
Het parafenbesluit van 6 december 2012
wordt bekrachtigd.

www.burgernet.nl

Bladel
Casteren
Hapert
Hoogeloon
Netersel
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Gemeente Bladel
werk in uitvoering
79

door of in opdracht van de afdeling Openbare Werken
Bladel

Nr. werk

plaats

periode

Uitvoering

Casteren

1. Asfalteren Dalem - De Pan

Hapert

t/m week 51

Heijmans

Hapert

2. Renovatie Valensplein

Hoogeloon

t/m week 3 2013

Heijmans

Hoogeloon

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

Netersel

Bekendmakingen
Aanwijzing belastingdeurwaarder en aanstellen onbezoldigd ambtenaar gemeentelijke
belastingen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Bladel maken bekend dat zij op
4 december 2012 hebben besloten om de
medewerkers van Cannock Chase welke
worden genoemd op de lijst
“Deurwaarders Cannock Chase (1 oktober
2012)” per 24 december 2012 aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar gemeentelijke belastingen en aan te wijzen als
belastingdeurwaarder in de zin van artikel
231 lid 2 sub e van de Gemeentewet.
Het besluit ligt van donderdag 27 december 2012 tot en met donderdag 7 februari
2013 ter inzage bij de Centrale Balie in het
gemeentehuis. Het gemeentehuis is
geopend op maandag van 09.00 tot
19.00 uur, van dinsdag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 12.00 uur en ’s middags na
afspraak.

voorbereidingsbesluit
buitengebied Bladel
De gemeenteraad heeft op 13 december
2012 besloten dat voor alle ontwikkelingen
in het buitengebied een herziening van het
bestemmingsplan wordt voorbereid voor
het gehele buitengebied van de gemeente
Bladel. Het gebied waarvoor dit voorbereidingsbesluit geldt, is aangegeven op de bij
het besluit behorende verbeelding met het
kenmerk NL.IMRO.1728.BPG0009vbbbuiteng-VAST.
In het voorbereidingsbesluit is een verbod
opgenomen om op bouwvlakken in het
“intensief recreatief gebied” het bestaande
gebruik te veranderen naar een gebruik
ten behoeve van een recreatieve functie.
Het voorbereidingsbesluit treedt in werking
op 14 december 2012.
Het voorbereidingsbesluit ligt, samen met
bijbehorende verbeelding, vanaf 14
december 2012 ter inzage bij de Centrale
Balie van het gemeentehuis. Het gemeentehuis is geopend op maandag van 09.00
tot 19.00 uur, van dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en ’s middags
na afspraak. De stukken zijn ook in te zien
via www.bladel.nl/bestemmingsplannen.
Op basis van de Wet ruimtelijke ordening
en art. 8.5 van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit geen bezwaar
of beroep worden ingesteld.

Aanhoudingsbesluit wet
geurhinder en veehouderij gemeente Bladel

2012 tot 16 januari 2013 voor de Open
Sportweek bij Fitfactory te Eersel
van 31 december 2012 tot en met
14 januari 2013.

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv)
vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor inrichtingen, als het gaat
om geurhinder vanwege dierenverblijven
van veehouderijen. De wet geeft normen
voor de geurbelasting die een veehouderij
mag veroorzaken op een geurgevoelig
object (bijvoorbeeld een woning). De wet
biedt de gemeente tevens de mogelijkheid
binnen de daarin genoemde bandbreedte
andere normen te hanteren, zodat ze een
instrument in handen krijgt om de gewenste ruimtelijke ontwikkeling in haar gebied
te sturen. Deze normen kunnen strenger
zijn in reeds overbelaste gebieden of juist
ruimer in onderbelaste gebieden. Hoe de
gemeente daarvan gebruik gaat maken
moet zij vastleggen in een verordening.
Deze verordening moet door de gemeenteraad worden vastgesteld.

• Op 18 december 2012 is aan Carnavalsvereniging de Muggezifters een vergunning verzonden voor het maken van
reclame voor verschillende activiteiten
van de Muggezifters rondom carnaval
2013:
• • Van 27 december 2012 t/m 6 januari
2013 plaatsing van de aankondigingborden voor de prins-verkiezing en
bonte muggeparty
• • Van 18 januari t/m 2 februari 2013
plaatsing van de aankondigingborden
voor de zittingsavonden
• • Van 2 februari t/m 12 februari 2013
plaatsing aankondiging carnavalsavonden

Vooruitlopende daarop biedt de wet de
mogelijkheid om een aanhoudingsbesluit
te nemen zodat de gemeente later niet
geconfronteerd wordt met ontwikkelingen
die indruisen tegen het beleid dat deze
verordening wil voorstaan.
In de gemeente Bladel geldt een
Geurverordening. Overwogen wordt om de
normstelling aan te passen. Dit heeft te
maken met de in voorbereiding zijnde
Plattelandsnota waarin het beleid voor de
ruimtelijke inrichting van het buitengebied
wordt vastgelegd. Als gevolg daarvan
heeft de Raad op 13 december 2012
besloten om een aanhoudingsbesluit te
nemen op grond van voornoemde wet. Dit
aanhoudingsbesluit is ingegaan op
14 december 2012 en vervalt na één jaar
tenzij voor die tijd een ontwerp bij de
gemeenteraad aanhangig is gemaakt.
Het aanhoudingsbesluit ligt, samen met
bijbehorende verbeelding, met ingang van
14 december 2012 voor iedereen ter
inzage bij de Centrale Balie van het
gemeentehuis. Het gemeentehuis is
geopend op maandag van 09.00 tot 19.00
uur, van dinsdag tot en met vrijdag van
09.00 tot 12.00 uur en ’s middags na
afspraak. De stukken zijn ook in te zien op
www.bladel.nl.

Bladel
• Op 11 december 2012 is aan Scouting
Bladel een vergunning verzonden voor
het bakken en verkopen van oliebollen
op 31 december 2012 van 10.30 tot
17.00 uur op de stoep bij de ingang van
de Jumbo.
• Op 17 december 2012 is aan
Feesttempel Ambiani een vergunning is
verzonden voor ontheffing van het sluitingsuur in de nacht van zaterdag 19 op
zondag 20 januari, zaterdag 9 op zondag
10 maart en vrijdag 22 op zaterdag 23
maart 2013. Het sluitingsuur voor
Feesttempel Ambiani wordt hiermee voor
voornoemde nachten 03.00 uur.
• Op 17 december 2012 is aan de heer en
mevrouw Ye een aanwezigheidsvergunning verzonden voor twee kansspelautomaten in Cafetaria De Troubadour,
Bleijenhoek 6 te Bladel, voor de periode
van 1 januari 2013 tot 1 januari 2014.
hapert
• Op 17 december 2012 is aan de familie
Lemmens een aanwezigheidsvergunning
verzonden voor twee kansspelautomaten
in Café ’t Huukske, Kerkstraat 76 te
Hapert, voor de periode van 1 januari
2013 tot 1 januari 2014.
• Op 17 december 2012 is aan mevrouw
M. Swinkels een aanwezigheidsvergunning verleend voor twee kansspelautomaten in Café De Herberg, Markt 7 te
Hapert, voor de periode van 1 januari
2013 tot 1 januari 2014.

Burgemeester en wethouders van Bladel
maken bekend dat:

Deze besluiten liggen vanaf 27 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.

Algemeen
• Op 10 december 2012 is aan Omotion
een vergunning verzonden voor het
maken van reclame van 17 december

Bezwaar
Als u door bovenstaand besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt
u een gemotiveerd bezwaarschrift indie-

Diverse vergunningen
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informatie voor de inwoners van de Gemeente Bladel
nen bij het college van burgemeester en
wethouders van Bladel (Postbus 11, 5530
AA Bladel). Dat kan tot zes weken na de
dag van verzending van het besluit. In uw
bezwaarschrift moet staan tegen welk
besluit u bezwaar maakt en waarom.
Verder moet u uw naam, adres, telefoonnummer en de datum vermelden én het
bezwaarschrift ondertekenen.
Indiening van een bezwaarschrift houdt
niet in dat de werking van het besluit wordt
uitgesteld. Daarom kunt u aan de voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Zo’n verzoek kunt u
alleen indienen als u ook bezwaar hebt
gemaakt.
De rechter bepaalt dan of er een voorlopige regeling moet worden getroffen, omdat
onmiddellijke uitvoering van het besluit
voor u onherstelbare gevolgen kan hebben. U moet het verzoek sturen naar: de
voorzieningenrechter van de Rechtbank
‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht,
Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. U moet een kopie van het
bezwaarschrift meesturen. Voor deze procedure bij de rechtbank bent u griffierecht
verschuldigd.
U kunt het verzoekschrift om een
voorlopige voorziening ook digitaal
indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD).
U kunt op de genoemde site kijken voor de
precieze voorwaarden.

omgevingsvergunningen
Aanvragen
De volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
Nummer
omschrijving en locatie
Bladel
BLA-2012-0664 het oprichten van een
torenkraan voor opleidingsdoeleinden t.n.v.
V-Tas Bladel,
Nijverheidsstraat 2
(ontv.12-12-2012)
BLA-2012-0670 het plaatsen van 4 lichtmasten, Rond Deel 12
(ontv.15-12-2012)
BLA-2012-0673 het kappen van 1 den,
Sniederslaan 67
(ontv.13-12-2012)
hapert
BLA-2012-0662 het oprichten van een
woning, Holsteinerpad
ongenummerd
(ontv.10-12-2012)
Netersel
BLA-2012-0665 het herbouwen van een
schuur (afwijking bestemmingsplan), De Hoeve 23
(ontv.11-12-2012)
Aanvragen om vergunning liggen niet ter
inzage. Tegen aanvragen om vergunning
bestaan geen bezwaarmogelijkheden.

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.

Sloopmelding
vergunningen
De volgende omgevingsvergunningen zijn
verleend:

Gemeente Bladel

Bladel
Casteren
Hapert
Hoogeloon
Netersel

Nummer
omschrijving en locatie
Bladel
BLA-2012-0640 het opmetselen van toilet
en entree voor het
vergroten van een badkamer, Kalverekker 30
(verz.11-12-2012)
BLA-2012-0639 het verbouwen van een
woonhuis, Kalverekker 34
(verz.11-12-2012)
BLA-2012-0469 het ophogen van een
ventilatieschacht,
Marktstaete
ongenummerd
(verz.13-12-2012)
BLA-2012-0616 het verbouwen van een
woonhuis, Stokekker 63
(verz.13-12-2012)
hapert
BLA-2012-0652 het kappen van
15 leilinden, 23 platanen,
1 tulpenboom en
7 lindebomen,
Oude Provincialeweg,
Markt en Kerkstraat
(verz.19-12-2012)
De besluiten en bijbehorende stukken liggen van 24 december 2012 tot 4 februari
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

Met de volgende sloopmelding is
ingestemd:
Nummer
omschrijving en locatie
Bladel
BLA-2012-0651 het slopen van een
aanbouw (keuken,
serre en magazijn),
Sniederslaan 69
(verz.14-12-2012)

Intrekking
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Bladel
maken, gelet op de bepalingen van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht,
bekend dat zij overgegaan zijn tot gehele
intrekking van de omgevingsvergunning
(activiteit milieu), Revisievergunning d.d.
31 oktober 2007 voor het oprichten van
een agrarisch bedrijf aan de Latestraat
ongenummerd te Netersel.
Deze intrekking geschiedt op verzoek van
vergunninghouder op basis van artikel
2.33, lid 2, sub b van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht.
Het intrekkingbesluit en de relevante stukken liggen van 27 december 2012 tot en
met 12 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 die uren naar
het gemeentehuis te komen, kunt u een
afspraak maken voor een ander tijdstip
(telefoon 0497-361636).
Als u het niet eens bent met dit besluit
kunt u een beroepschrift indienen bij de
Rechtbank, sector Bestuursrecht

Bladel
Casteren
Hapert
Hoogeloon
Netersel
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Gemeente
(Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Dat kan tot zes weken na de dag
van de ter inzage legging. In uw beroepschrift moet staan tegen welk besluit u
beroep aantekent en waarom. Verder
moet u uw naam, adres en de datum vermelden én het beroepschrift ondertekenen.
Indiening van een beroepschrift houdt niet
in dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Daarom kunt u aan de voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen (verzoek om schorsing van
het besluit). Zo’n verzoek kunt u alleen
indienen als u ook beroep hebt ingesteld.
Voor het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om een voorlopige
voorziening bent u griffiegeld verschuldigd.

Bladel
Casteren
Hapert
Hoogeloon
Netersel

ontwerpbesluit
weigering omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Bladel
maken, gelet op de bepalingen van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht,
bekend dat zij naar aanleiding van een op
14 oktober 2011 ontvangen aanvraag voor
een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, mede aangemerkt als een
aanvraag voor het gebruiken van gronden
of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, voornemens zijn om de vergunning als bedoeld in artikel 2.1 van de
Wet algemene bepalingen omgevings-

recht, aangevraagd door Castelijns VOF,
te weigeren. De aanvraag gaat over het
plaatsen van een bedrijfsruimte aan de
Dalem 24a. Het betreft een stal voor 35
paarden en een opslagruimte.
Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen van 27 december 2012 tot en
met 12 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).
Zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking
kunnen tot en met 12 februari 2013 door
iedereen schriftelijk naar voren worden
gebracht bij burgemeester en wethouders
(Postbus 11, 5530 AA Bladel). Ook kan in
die periode, na telefonische afspraak, over
de 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).
Bladel, 22 december 2012
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris,
mr. P.S.M. Perriëns
De burgemeester,
mr. A.H.J.M. Swachten.

Lezer v.d. maand
Lezer van de maand december:
Kris van der Heijden

20
20 kg
kg PLAK
PLAK
slechts
slechts

75.00

2 liter
CARNAVALSTEX
diverse
diverse kleuren
kleuren

slechts
slechts

14.50

De Kempen

Spannend een interview, op de foto, maar Kris is een
echt “ Leesbeest “. Ze is 7, bijna 8 jaar. Natuurlijk
heeft Kris ook nog andere hobby’s, zoals tekenen en
handvaardigheid. Ook spelen is fijn, tikkertje, pakkertje, voetje van de vloer, ballonnen gooien.
Tja Sinterklaas is dan wel net vertrokken, maar dit
boek staat bij Kris in de Top 10 nl. op 1. Waar is het
paard van Sinterklaas? van Tamara Bos. In het boek
valt Winky van het paard, het paard valt ook om en
dan…… Dat moet je zelf maar verder lezen.
Top 2. Dolfje Weerwolfje van Paul van Loon
Top 3. Heksje Lilly van Knister
Top 4. De gekke weerwolf van Bat Pat
Top 5. Sneeuwwitje van Marianne Busser
Kris zit nu nog in groep 4 van de Toermalijn met 3
JUFFEN: juf Eva, juf Mandy en juf Eefje, maar na de
Kerstvakantie gaat ze naar de Piramide school
groep O 2. De pen geschonken door BOEKHANDEL
PAPIERELIER kan daar dan goed van pas komen!

Oude Provincialeweg 33

Wil jij de rest van Kris’ boeken Top 10 zien kom dan
naar de Bibliotheek van Bladel, daar staan ze alle 10
tentoongesteld.
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Inmiddels is duidelijk dat de nieuwe platte landsnota en het nieuwe bestemmingsplan
niet vóór 2 februari 2013 gereed kunnen
zijn. Er is een nieuw voorbereidings- en
aanhoudingsbesluit vastgesteld, waarmee
de gemeenteraad de periode dat in het
b u i t e n g e b i e d g e e n g r o e i o f o n t w i k ke l i n g m o g e l i j k i s , m e t é é n j a a r ve r l e n g t .
Aanvragen voor omgevingsvergunningen

voor bouw- en geur veroorzakende milieuactiviteiten worden in die periode aangehouden, wat wil zeggen dat niet nu, maar ná dat
jaar de aanvraag opnieuw bekeken wordt.
Besluitvorming in beslotenheid
Uit prak tische over wegingen was geheimhouding rondom de besluiten noodzakelijk,
iets dat maar een enkele keer per jaar voorkomt. Om te voorkomen dat op de valreep
nog vergunningaanvragen voor uitbreiding zouden worden ingediend, heef t de
b e s l u i t vo r m i n g r o n d o m d i t o n d e r w e r p
i n b e s l o t e n h e i d p l a a t s g e vo n d e n . B e i d e
besluiten zijn op 14 december in werking
getreden en gelden maximaal één jaar. Dit
geef t de gemeente voldoende tijd om de

B l a d e l

De raad nodigt uit
Een volledig overzicht van de genomen besluiten tijdens de raadsvergadering van 13 december vindt u
op www.bladel.nl. De volgende vergadering is op donderdag 7 februari
2013 om 19.30 uur. De agenda staat
vanaf maandag 28 januari 2013 op
onze website.

Op 2 februari 2012 besloot de gemeenteraad om met de vaststelling van een
voorbereidingsbesluit de bestaande situatie in het buitengebied van Bladel voor
één jaar te bevriezen. De bedoeling was om vóór 2 februari 2013 een plattelandsnota
op te stellen waarin de ontwikkelingsmogelijkheden voor het buitengebied zijn
beschreven en deze ook te vertalen in een nieuw bestemmingsplan buitengebied.
Al voor de zomer gaf de gemeenteraad een
eerste richting aan de ontwikkeling van
het Bladels buitengebied. De raad sprak uit
d e u i t b r e i d i n g s m o g e l i j k h e d e n vo o r ve e houderijbedrijven te willen beperken om
milieuhinder, vooral geurhinder, terug te
dr in g e n .

v a n

Voorafgaand aan de raadsvergadering
v i n d e n d e a d v i s e r e n d e co m m i s s i e vergaderingen plaats. De commissies
bespreken de onder werpen die later
in de raadsvergadering worden behandeld. De eerst volgende commissievergaderingen zijn:
• 14 januari Commissie Grondgebied
• 15 januari Commissie Inwoners
p l a t te l a n d s n o t a e n h e t n i e u w e b e s te m mingsplan voor het Bladelse buitengebied
te ontwikkelen en de regels daarop aan te
passen.

Woord & daad

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

Wat
Wat doet…
doet… de
de rekenreken-

kamercommissie?
kamercommissie?
De rekenkamercommissie houdt zich
met name bezig met het versterken
van de gemeenteraad in zijn contro lerende taak. Door onderzoek wordt
g e ke ke n n a a r d o e l m a t i g h e i d , d o e l tref fendheid en rechtmatigheid van
h e t g e vo e r d e g e m e e n te b e l e i d . D e
onderzoek srappor ten van de rekenkamercommissie zijn openbaar en worden in de gemeenteraad behandeld.
Als inwoner kunt u onder werpen voor
onderzoek aandragen bij de commissie. Het is de bedoeling dat de onderzoeken bijdragen aan verbetering en

Bewoners
Bewoners D
De
eB
Biezen-Noord
iezen-Noord p
pleiten
leiten v
voor
oor g
groter
roter sspeelveld
peelveld
Voor De Biezen- Noord, de wijk in het noordwesten van Bladel, is voorgesteld het
bestemmingsplan te wijzigen. In af wachting van bebouwing werd een terrein diverse
jaren als speelveld gebruik t. Voorstel is nu om dit deels te blijven bestemmen voor
woningbouw, maar beter afgestemd op de huidige woningbehoef ten, en om het
andere deel als ‘gebruik sgroen’ in te delen. Bewoners zien graag een kleiner aantal
woningen, zodat een groter deel blijvend als speelveld in tact blijf t. De commissie
Grondgebied bespreek t dit onder werp14 januari.

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

www.bladel.nl
www.bladel.nl

Effe buurten
Ef
Ieke
Iek de Pooter
Lid
Lid rrekenkamercommissie

Bondig Bladel
Terugblik
P
rovincie stemt
stemt in
in met
met Bladelse
B l ad e ls e
Provincie
b
e g r o t ing
begroting
Dit najaar heeft de provincie Noord-Brabant
de begroting van 2013 van onze gemeente goedgekeurd. Dat houdt in dat onze
gemeente wijzigingen in de begroting zélf
kan uitvoeren en daarvoor niet de toestemming van de provincie nodig heeft. Toch is er
ook een kritische noot; de vermogenspositie
van de gemeente Bladel staat onder druk.
De raad heeft met het aankomende bezuinigingstraject al een eerste grote stap gezet om
te werken aan een oplossing.

Logiesgebouw
in
Logiesgebouw voor
voor werknemers
werknemers in
Hapert
H ap e r t
Afgelopen raadsvergadering is het initiatief
van de eigenaar van een grondperceel aan
De Wijer in Hapert besproken. Op het perceel
zou hij graag een logiesgebouw voor buiten-

landse werknemers realiseren. De raad heeft
ingestemd met het initiatief, maar daarbij wel
een aantal voorwaarden aangegeven waaraan
het gebouw moet voldoen. Zo moeten er voldoende parkeerplaatsen zijn, mag het gebouw
maximaal uit drie bouwlagen bestaan en moet
deze goed worden ingepast in het landschap.

Vooruitblik
Versterken
V
ersterken positie
positie bedrijventerreinen
bedrijventerreinen
De
De Kempen
Kempen
De Brabantse Kempen staat bol van f lore rende bedrijven die een belangrijke econ o m is c h e m e e r w a a r d e h e b b e n i n o n z e
r e g i o. S a m e n m e t B r a i n p o r t i s h e t v a n
groot belang de nu al sterke positie van De
Kempen nog verder te versterken. Mede om
die reden wordt daarom de regionale visie
B e d r i j v e n t e r r e i n e n D e Ke m p e n g e f o r m u leerd. De commissie Middelen en Algemene
Zaken buigt zich 21 januari over de inhoud
van deze regionale visie.

Preventie
P
reventie en
en effectieve
effectieve schuldhulpschuldhulp verlening
v
erlening
De gemeente Bladel staat inwoners met
f i n a n c i ë l e p r o b l e m e n b i j . D e u i t vo e r i n g s t a ke n z i j n o n d e r g e b r a c h t b i j d e
Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD)
de Kempen. Schuldhulpverlening is maatwerk, waarbij diverse partijen samen met
de schuldenaar zoeken naar oplossingen
en hem of haar begeleiden. In het beleidsplan Schuldhulpverlening 2012-2015 worden afspraken gemaakt over de aanpak bij
schuldhulpverlening in onze gemeente. Zo
is er aandacht voor preventie en nazorg
en wordt er intensief samengewerkt met
ketenpar tners. Ook wordt samenwerking
gezocht wanneer er bijvoorbeeld extra vaardigheden nodig zijn om de financiële huishouding weer op orde te krijgen. Deze én
andere voorstellen uit het beleidsplan staan
15 januari op de agenda van de commissie
Inwoners.
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vrijwilligers
vacature van de week

DAg
zoN eN
op
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XLWYHUNRRS
KRJHNRUWLQJHQ
DOOHVPRHWZHJ

Chauffeur buurtbus (1111)
Onze vereniging is regelmatig op zoek naar mensen die graag auto rijden. Dit betekent dat je als buurtbus chauffeur 1x per week een dagdeel wordt ingezet om een
vaste route te rijden. Deze ritten voor personenvervoer vinden plaats tussen Bladel
- Middelbeers; Hoogeloon – (Eersel) Veldhoven en Hoogeloon en Vessem Wintelre – Oerle – Veldhoven. Voor informatie P. van Keulen tel. 0497-516155
Stichting vluchtelingenhulp Reusel-de Mierden:
Begeleider vluchtelingen (1085)
Een klein team van vrijwilligers ondersteunt en begeleidt vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning die in de gemeente komen wonen. Zij moeten wegwijs
gemaakt worden in de Nederlandse samenleving en bij officiële instanties aangemeld worden. Hiervoor hebben wij een spreekuur in het gemeentehuis op maandag
en donderdag van 13.30 uur tot 15.30 uur. Voor meer informatie Mariëtte Dirkx tel.
0497-650650 of 06-22052619 of per mail: vluchtelingenhulp@reuseldemierden.nl

Digitale vrijwilligers vacature Bank Bladel
Telefoon
Spreekuur
E-mail
Internet

: 0497-385069
: dinsdag, 9.30 – 11.30 uur , Torendreef 20
: info@vrijwilligersvacaturebank-Bladel.nl
: www.vrijwilligersvacaturebank-bladel.nl

28ste Kerstconcert in Bladel

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

0DUNW%&%ODGHO
MXZHOLHUVRXWOHWVWRUHQOLQIR#MXZHOLHUVRXWOHWVWRUHQO

op zondag 23 december 2012 om 14.00 uur

Dit jaar verzorgen gemengde zangvereniging plena Laetitia, zanggroep
Saffier en koninklijke harmonie l’Union voor de achtentwintigste keer het
kerstconcert in de parochiekerk van St. petrus Banden te Bladel. Dit concert
wordt gegeven op zondag 23 december a.s. om 14.00 uur. Naast plena
Laetitia leveren ook zanggroep Saffier (keyboard peter vermeulen),
harmonie l’Union en Aldert winkelman (orgel) muzikale bijdragen aan dit
concert. Dominee v. top zal de kerstgedachte uitspreken. het concert duurt
iets meer dan een uur. De toegang is gratis.

Geslaagde winteravondlezing met
André Kuipers boeit 2.000 leden!

Jinx - Jinx is een knappe kerel van ongeveer twee jaar,
barstensvol energie en zit niet graag opgesloten in een hok.

Op de kop af 40 jaar nadat de Apollo 17 voor het
laatst op de maan landde, opende een trotse
directievoorzitter René Coppens van Rabobank
De Kempen-West op dinsdag 11 december de
tweede winteravondlezing van dit seizoen. Trots
omdat hij namens Rabobank De Kempen West
astronaut André Kuipers mocht verwelkomen.
Trots omdat maar liefst 2.000 bezoekers aanwezig waren bij Koningshof in Veldhoven.
kandidaat-astronauten gezocht
Kuipers reageerde eind jaren negentig op een
vacature in de krant: kandidaat-astronauten
gezocht. Na een strenge selectieprocedure en een zware opleiding vertrok hij in 2004
voor het eerst naar het ISS. ‘Die vlucht duurde elf dagen en het was zo fantastisch dat
ik het graag nog eens wilde meemaken.’

Het liefst speelt hij de hele dag met balletjes en water, maar hij moet nog wel het
een en ander leren. Bent u die energieke persoon die Jinx alles wil leren en
flinke wandelingen met hem wil maken?

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

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

gewichtloosheid
Kuipers over zijn ruimtereis: ‘Die eerste twee dagen in de krappe Sojoezcapsule
waren geen pretje! Eenmaal aangekomen bij het ISS moesten we wennen aan onze
gewichtloze toestand. Je hebt de neiging om te gaan ‘zwemmen’, maar om dat te
voorkomen zijn overal ‘voetvatten’ gemaakt. Zo gebruikten we nog meer hulpmiddelen: een stofzuigerslang bij het scheren bijvoorbeeld en babydoekjes bij het wassen.’
Het verblijf in ISS is niet te vergelijken met StarTrek, zegt Kuipers. ‘We moesten ook
schoonmaken, filters vervangen en reparaties uitvoeren om het ruimteschip draaiend
te houden. Ons werk bestond verder vooral uit het uitvoeren van experimenten voor
de wetenschap. We sportten daarnaast veel om het verlies van botmassa en spierweefsel op te vangen.
zevend tussen hemel en aarde
‘Het zweven is aan te raden en eigenlijk zou iedereen dat eens per jaar moeten meemaken. Zwevend tussen hemel en aarde voelde ik echt dat je onderdeel van het zonnestelsel bent.’ Kuipers sloot de avond af met prachtige foto’s van vulkanen, bergen,
orkanen, wolkenstructuren, zandstromen, woestijnen en bosbranden. Zijn foto’s zijn
ook te bekijken op www.flickr.com/photos/astro_andre/.
Lees het uitgebreide verslag en bekijk de foto’s van de winteravondlezing op
www.rabobank.nl/dekempenwest.
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den met zorgkorting of slechts gedeeltelijk. Wij informeren u graag nader hierover.

Ter zake…
Nieuwe normen berekening kinderalimentatie
Per 1 januari aanstaande en 1 april 2013 veranderen de
normen van de rechtspraak voor het berekenen van
kinderalimentatie. Zo kunnen (stief)ouders bij het bepalen van hun draagkracht in eenvoudige gevallen voortaan gebruikmaken van een draagkrachttabel. In dit artikel vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.
Aanleiding voor de wijziging van de normen voor kinderalimentatie is veranderde regelgeving en de wens tot
verbetering van de huidige systematiek.
Behoefte
In de huidige situatie wordt de behoefte van een kind,
ook wel genoemd het aandeel dat (stief)ouders moeten
bijdragen in de kosten van de kinderen, berekend aan
de hand van de zogenaamde Nibud-normen. Bekeken
wordt hierbij hoeveel een gezin met een bepaald inkomen en kinderen van een bepaalde leeftijd gemiddeld
uitgeven per maand aan die kinderen.
Het in de tabellen gevonden bedrag kan vervolgens
verhoogd worden indien er sprake is van bijzondere
omstandigheden, bijvoorbeeld een kind met extra zorgbehoefte.
De eerste verandering die wordt aangebracht, is dat het
kindgebonden budget met ingang van 1 januari 2013 in
mindering wordt gebracht op het aandeel dat (stief)ouders in de behoefte van een kind moeten bijdragen.
Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke
bijdrage van de overheid in de kosten voor kinderen.
Voorheen werd deze bijdrage niet meegenomen bij de
berekening van de alimentatie. Door deze bijdrage wel

mee te nemen, kan de behoefte aan een bijdrage lager
worden.
Draagkracht
Verder was er behoefte aan een minder complexe berekening van de draagkracht van de (stief)ouders. Met
ingang van 1 april 2013 wordt in dat kader een zogenaamde draagkrachttabel ingevoerd. Daarmee kunnen
(stief)ouders snel en simpel de hoogte van hun draagkracht bepalen. Aan de hand van het netto besteedbaar
inkomen per maand, kan in de tabel worden afgelezen
welke draagkracht daarbij hoort. Nadeel van dit systeem is wel dat er geen rekening wordt gehouden met
de hoogte van bijvoorbeeld de woonlasten. Met andere
woorden, bij een gelijk inkomen heeft iemand met een
woonlast van € 500,— of met een woonlast van
€ 1.000,— dezelfde draagkracht. Daarom is in sommige situaties maatwerk vereist. Ik ga daar in het volgende nader op in.
zorgkorting
In de huidige alimentatienormen is opgenomen dat een
ouder een bedrag van € 5,— per kind per dag ten laste
mag brengen van zijn draagkracht. Ook hierin komt verandering. Voornoemde omgangskosten komen te vervallen. In plaats daarvan komt per 1 april 2013 een
zogenaamde zorgkorting. De zorgkorting is onder meer
afhankelijk van de hoogte van de behoefte en sluit daardoor meer aan op het niveau van welstand waar een
kind aan gewend is. De zorgkorting wordt niet automatisch meegenomen. Of recht bestaat op de zorgkorting
is mede afhankelijk van de draagkracht. Het kan dus
ook zo zijn dat er helemaal geen rekening wordt gehou-

De nieuwe normen voor het berekenen van kinderalimentatie gaan in op 1 april 2013. De veranderingen zijn
vastgesteld door de werkgroep alimentatienormen, een
expertgroep van het Landelijk Overleg Voorzitters
Familiesectoren- en Jeugdrecht (LOVF).
Voor complexe situaties blijft zoals gezegd maatwerk
mogelijk. Dat betekent dat in sommige gevallen rekening wordt gehouden met bijzonderheden zoals schulden of bijzondere verplichtingen, ruimere omgang of
juist geen omgang, gebrek aan draagkracht, onduidelijkheid over de financiële situatie of de aanwezigheid
van een onderneming met wisselende resultaten.
Heeft u vragen en/of bent u benieuwd of de nieuwe
regels gevolgen hebben voor uw situatie? Neemt u contact met ons op voor een gratis kennismakingsgesprek
voor de duur van een half uur of kom naar ons gratis
spreekuur op donderdagavond in Westerhoven en
Bladel van 17.00 tot 18.00 uur. Knegtmans Advocaten
& Mediators / 040-2076076 / 0497-383868 /
www.bemiddelaarbijechtscheiding.nl.

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

Koopzondag
23 december
van 13.00-17.00 uur

dames: Frankwalder | Gerry Weber | Betty Barclay | Passport | Expresso | Taifun | MAC

Kerkstraat 6 • 5527 EG Hapert • T. 0497 381365 Gardeur | Sarto Fashion | Sommermann | Setterlady | Marcona | Milo Coats | Mexx

www.straatmanmode.nl

Toni Dress | Sao Paulo | Poools | Samoon | Juf Jansen

| Another Woman | Olsen

De Lantaarn nr. 48 - pagina 24

De Lantaarn nr. 48 - pagina 23

Verbouwing paviljoen tennisvereniging
De Hellekens op schema

koM ShoppeN BIj

TOPSHOP

Topmerken Topprijzen
het meest complete assortiment
g
zoNDA
opeN

Skibroeken,
ski-jassen,
skibrillen, mutsen,
handschoenen

g
zoNDA
N
e
p
o

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

Skihelmen
van o.a. Uvex, Alpina,
Sinner en oSBe
Het is winter en dat is de tijd dat het sportpark de
Lemelvelden wat minder bezocht wordt door publiek en
sportbeoefenaren. Mede daardoor valt het niet zo op
dat er bij tennisvereniging de Hellekens hard gewerkt
wordt om haar paviljoen grondig te verbouwen en weer
helemaal up to date te maken voor de toekomst.
Nadat wethouder Dick Zumker begin september de eerste sloophandeling als start voor de verbouwing had
verricht, wordt er met inzet van velen, professionals en
vooral ook vrijwilligers veel werk verzet.
De keuken van de voormalige biljartruimte is gesloopt
en de biljartruimte zelf wordt de nieuwe kantine met bar
en keuken voor de Hellekens. We zijn nu zover gevor-

derd dat we aan de buitenzijde en de binnenzijde met
de afwerking van deze ruimte begonnen zijn.
Begin januari verhuist de oude kantine naar de nieuwe
ruimte.
Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van de
Hellekens in vervulling; we krijgen vanuit de kantine
zicht op onze centrale banen.
Dan start de tweede fase: het ombouwen en inrichten
van de oude kantine met voorzieningen zoals toiletten,
doucheruimtes en kleedkamers.
Alles is erop gericht dat we met ingang van het nieuwe
tennisseizoen dat op 1 april start onze volledig vernieuwde accommodatie in gebruik kunnen nemen.

Ook voor schaatsen
en slijpen!

Prettige kerstdagen
en een
gelukkig 2013
Tot ziens!
op de S ni edersl aan 20A Bl adel , tel . 0497385633
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de gehele nachtmode
Zondag 012
mber 2
23 dece ndag
koopzo

Natuurlijk staat
de koffie klaar!

t van
Visagis
e up
Ink mak
ig!
aanwez

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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ELEKTRISCH VERSTELBARE BOXSPRING
SVEN 160 x 200 CM

VAN 2659,- NU VOOR EINDE

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

JAARS
ACTIE

SVEN ELEKTRISCH EXTRA
160 x 200 CM

ELK JAA
GROOT R EEN
SUCCES
!

NU VOOR 2395,
R EEN
ELK JAA CCES!
SU
GROOT

W
U
N
I
WKOOPBEDRAG

AAN
00%
VOOR 1 G*
TERU

WIN UW
AANKOO
PB

SVEN ELEKTRISCH DE LUXE
160 x 200 CM

NU VOOR 2935,

MEER DAN

50%

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

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

delaatslaapexpert.nl
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Ter zake
Nieuw nieuw nieuw
Sniederslaan 51C - Tel 331020

Wij wensen u

Prettige Kerstdagen
en een

Gelukkig en Gezond 2013
Directie en medewerkers
24 december om 17.00 uur gesloten
1e en 2e Kerstdag gesloten
31 december om 17.00 uur gesloten
1 januari gesloten

De 15 euro shop bij Lady Look Bladel

kettingen, armbanden sjaals e.d.
uitzoeken en zelf combineren
3 stuks voor 15 euro

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

Niet alleen voor grote maten maar eigenlijk voor
iedereen die van leuke en mooie sieraden houdt.
Deze 15 euro shop blijft voortaan een vast onderdeel
van Lady Look!!!!

Reserveer tijdig uw

Kerstdiner

Nu in deze december maand nog leuk voor extra
presentjes onder de kerstboom, maar ook voor het
nieuwe jaar, zodat u altijd leuke en betaalbare gifts
kunt kopen.

1ste en 2de Kerstdag

De uni sjaals zijn van een hele mooie pashmina kwaliteit en in schitterende kleuren, steeds vernieuwend,
evenals de sieraden die regelmatig aangevuld worden met de nieuwste items, dus voor elk seizoen wat
te halen.

8-gangen keuzemenu

A.s. zondag kerstkoopzondag zijn wij ook
geopend vanaf 13.00 tot 17.00 uur.
Wij hebben alvast een voorproefje van de winteropruiming met drie halen = twee betalen op de totale
collectie; met uitzondering van jeans en het goedkoopste artikel is gratis.

van 13.00 tot 17.00 uur
of van 18.00 tot 22.00 uur

Rijmelarijtjes

voor

€ 37,50

Ook aan de vegetariër is gedacht

Wij zijn er klaar voor, jullie ook!!!
Kom dan a.s. zondag naar Lady Look aan de Markt
13 in Bladel.

Bekijk ons kerstmenu
op www.brasseriesnieders.nl

CAFÉ D'N AONLOOP
BLADEL
KERSTAVOND
normaal geopend

Altijd handig!
1E KERSTDAG
geopend vanaf 13.00 uur
2E KERSTDAG
geopend vanaf 13.00 uur

Als je niet helemaal aan de standaard confectiematen
voldoet, wat dan? Of de rits van je favoriete spijkerbroek
is stuk gegaan, paniek?
Of je hebt per ongeluk de zoom uit je jurkje gehaakt, dan
is het altijd handig als je dat zelf zou kunnen repareren,
toch? Of je bent nét iets aangekomen of afgevallen, of
de mode is nét iets veranderd en je lange broek mag nu
driekwart worden, de kinderen hebben de “elleboog”
van hun nieuwe bloesje gescheurd, dan is het altijd handig als dat nog te redden is, nietwaar?
Nu, als je denkt, wel handig maar dat gaat me (nog) niet
lukken, is dat altijd te leren. Als je ’n paar avonden over
hebt en ’n eigen naaimachine: binnenkort start er een
korte cursus kleding verstellen bij de Zuid-Kempische
Volksuniversiteit te Bladel.
Info: www.zkvu.nl of 0497-384348 / 383677

OUDJAARSDAG
geopend vanaf 15.00 uur tot…
NIEUWJAARSDAG
geopend vanaf 13.00 uur
v.a. 18.00-19.00 uur
NIEUWJAARSRECEPTIE
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Markt 6A, Bladel, tel. 0497-369193

Huis & aanbod

Ruime hoekwoning met grote
tuin en vrijstaande garage
Ganzestraat 14, Hapert
neer u lekker onderuit zakt in uw stoel onder het prieel
of onder de grote kersenboom waar het vooral in de
zomer heerlijk toeven is. Vindt u het leuk om uw eigen
groente te kweken? U kunt prima een gedeelte van
deze tuin omtoveren tot moestuin want hij is groot
genoeg!
Laten we even boven gaan kijken. We gaan terug naar
de entreehal en nemen de trap naar boven. We zien 2
royale slaapkamers welke beide voorzien zijn van een
inbouwkast. Daarnaast vinden we er nog 2 kleinere
slaapkamers.
De rondleiding is ten einde, we vinden het erg leuk dat u
even mee heeft gekeken! Wilt u meer zien of weten van
onze woning? Neem gerust contact met ons op voor
een afspraak via telefoonnummer 0497 384011.
Wij geven graag antwoord op uw vragen en geven u
graag inzicht in alle mogelijkheden die de woning te bieden heeft. Informatie kan ook opgevraagd worden via
Box makelaardij, telefoonnummer 0497 385931.
Vraagprijs € 279.000,00

hoofdfoto

Op loopafstand van het centrum vindt u deze halfvrijstaande woning op een royaal perceel van ca. 600m2.
Graag nemen we u mee voor een kijkje, wandelt u mee
door het huis?

bijkeuken

De ruime entreehal hal met prachtige authentieke tegelvloer leidt ons naar de mooie brede doorzon woonkamer.
Wat direct opvalt is de authentieke schouw, afgezet met
delfts-blauwe tegeltjes en de houtkachel. De woonkamer heeft grote ramen en is dus heerlijk licht door de
vele lichtinval.
De woonkamer is voorzien van een tegelvloer. Via de
woonkamer komen we in de keuken met licht uitgevoerde kunststof keukeninrichting voorzien van spoelbak, 4pits gaskookplaat, afzuigkap, koelkast.

woonkamer

De keuken geeft toegang tot een provisiekast en tot de
ruime, betegelde kelder. Aan de keuken grenst een
grote bijkeuken welke diverse mogelijkheden biedt. U
kunt deze bijvoorbeeld betrekken bij de keuken want er
is voldoende plek voor een ruime eethoek, gebruiken
als hobby ruimte, of gebruikmaken van de aansluitingen
voor was- en droog machine. Andere plannen? Een
gedeelte van deze ruimte kan prima gebruikt worden
om de badkamer uit te breiden!
De badkamer vinden we namelijk grenzend aan de bijkeuken. De badkamer is voorzien van lichte tegels en
grote inloopdouche voorzien van thermostaatkraan.
Daarnaast een vaste wastafel in een meubel en mechanische ventilatie.
We lopen terug via de bijkeuken voor een kijkje in de
tuin maar kijken snel nog even in het toilet welke zich
ook bevindt in de bijkeuken. Deze is volledig betegeld
en voorzien van een fonteintje.

keuken

Op naar buiten! We komen in de ruim 35 meter diepe
tuin. Via de uitgang van de bijkeuken komen we eerst
op het ruime terras welke grenst aan de grote, vrijstaande, garage. De garage is een ideale hobby of werk ruimte en biedt daarnaast plaats aan minimaal 2 auto’s. De
tuin biedt veel privacy en is groot genoeg voor iedereen.
De kinderen kunnen er heerlijk rennen en spelen wan-

slaapkamer

tuin
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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

4.70

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

met gratis kruidenboter

100 gram

2

25

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

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

Kerstconcert muziekvereniging Kunst Adelt
en zanggroep Medium
op zondag 23 december a.s. zal het opleidingsorkest van muziekvereniging
kunst Adelt uit hapert samen met zanggroep Medium een kerstconcert ten
gehore brengen in de kerk in hapert.

KERST SPECIAL
1e zitting: 14.00 - 16.30 uur
2e zitting: 17.00 - 19.30 uur

Het opleidingsorkest heeft als doel jonge muzikanten op te leiden tot leden van het
harmonieorkest. Diverse leden van het harmonieorkest spelen als ondersteuning ook
nog in het opleidingsorkest. Het opleidingsorkest telt momenteel ongeveer 30 leden.
Het opleidingsorkest staat onder leiding van Stef Bazelmans uit Veldhoven, en is
naast de dirigent van het opleidingsorkest zelf fluitist. Naast het opleidingsorkest zal
een klarinet- en een saxofoonkwartet, beide bestaand uit leden van de vereniging, een
aantal stukken spelen. Ook zanggroep Medium uit Hapert zal een muzikale invulling
geven aan deze middag. Zanggroep Medium staat onder leiding van Noud Plasmans
uit Oirschot, en repeteert elke woensdag avond in de kerk in Hapert, en verzorgd jaarlijks o.a. kerkmissen en de mis met Kerstmis. Na het concert kan iedereen zich lekker
opwarmen bij de kerststal met een heerlijk glaasje glühwein of warme chocolademelk.
Iedereen is van harte uitgenodigd om op zondag 23 december dit concert bij te
wonen in de kerk in hapert. De deuren zijn om 15.30u geopend en het concert
start om 16.00u. het concert zal tot ± 17.00 uur duren. De toegang is gratis.

3e zitting: 20.00 - 22.30 uur

30%

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

RESERVERING GEWENST
reserveren@restaurantnagoya.nl

BEKIJK EN BESTEL OP VUURWERKBLADEL.
VUURWERKBLADEL.NL
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