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’’Zijn jullie al wakker
geschud voor Carnaval?”
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beloofde om terug te komen om de voortgang te
kunnen zien.
Ik vertelde Anja met een tevreden gevoel, dat wij
de trotse buren waren van ‘de Pyjama Bende’,
deelnemers aan de Kinderoptocht. Ik ben tenslotte zelf lid van Carnavalsvereniging de
Muggezifters en had kort daarvoor nog promotie
gemaakt voor kinderen in de leeftijd na de kinderoptocht, een nieuwe categorie van Jeugdgroepen in de Grote Optocht op zondag.
Dit is waar we het als CV de Muggezifters allemaal voor doen: “Carnaval in Bladel bevorderen
en mogelijk maken voor alle lagen der bevolking”.

Wij in ieder geval wel!
Anja en ik werden op een zaterdagavond in januari, tijdens het eten, opgeschrikt door ‘werkgeluiden’ bij onze
buren. Er werd gezaagd, geschuurd en getimmerd en
vanuit de garage en de carport klonk bovendien een
kabaal van jewelste van joelende, spelende kinderen.
“Toch maar eens even gaan kijken” zei ik tegen Anja,
zogenaamd om belangstelling te tonen of moet ik zeggen om mijn nieuwsgierigheid te bevredigen?
Het waren niet alleen onze buren die ik aantrof. Wat
bleek, de garage was omgebouwd tot bouwschuur voor
een loopgroep tijdens de kinderoptocht.
Vaders en moeders probeerden hun enthousiaste
kroost in het gareel te krijgen en enige structuur aan te
brengen. De vaders hadden het framewerk in elkaar
gezet wat door de kinderen verder afgewerkt zou worden, inclusief het schilderwerk en het aanbrengen van
teksten.
Ik besloot ze maar lekker door te laten werken maar

BEDANKT
Linde Apotheek Hapert voor de allerte
nabezorging van de juiste
gebruiksaanwijzing van de medicijnen.
Fam. Assad, De Voren 18, Hapert

Zondagochtend.
Het was kiezen: uitslapen na een zeer geslaagde zittingsavond waar het publiek gezellig was
‘blijven hangen’. Of kiezen voor een bezoekje
aan de bouwschuur. De keus was niet echt
moeilijk maar de tijd die ik te besteden had wel,
want ’s middags stond de feestmiddag voor het
zorgenkind op het programma, het ZOKI Fist,
dat ook elk jaar georganiseerd wordt door de
Muggezifters. In de bouwschuur was het akelig stil. Ik
dacht nog, ben ik voor niets uit bed gekomen, het zal
toch niet? Zouden ze al klaar zijn of zou het te koud zijn?

Vrijdagavond

’’SWINGEN MET EEN DJ’’
Zondagmiddag vanaf 15.30 uur

’’GOUD VAN OUD’’

Markt 1A
Bladel

Gratis MKB spreekuur
Donderdag 17.00 - 18.00 uur
Lange Trekken 46 Bladel

vervolg op pagina 2

Lingerie

Carmen

ondermode nachtmode badmode voor haar en hem

Kerkstraat 12 Hapert 0497-381128
Carnaval
dinsdag 12 februari

www.carmenlingerie.nl
PIETER VOSTERS VOOR AL
UW ONROEREND GOED

Jij kunt echt niet voetballen, hè Pietertje?
Neeh, maar wel huizen verkopen!
Start om 13.00 uur in “eigen kroeg”!!
Deelnemende café’s:

In de Gouwegeit • D’n Bel • Borreltijd
D’n Aonloop • Ambiani • ‘t Hangijzer
1e prijs € 150,2e prijs € 100,-,
3e prijs € 50,Prijsuitreiking 19.15 uur in D’n Bel

NIEUWSFLITS
Twee appartementen te huur
in het mooie Marktstaete, 7 en 9
voor € 900,- p/m, reageer snel.
www.vostersonroerendgoed.nl
Markt 5a
5531 BA, Bladel
telefoon:

0497-381775
info@vostersonroerendgoed.nl
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Toen ik doorliep, de keuken in waar de ouders aan de
koffie zaten, werd ik aangekeken door 9 paar, toch wel
een beetje angstige kinderogen. Wat bleek: Ik was de
man van de krant die kwam kijken en opschrijven hoe zij
een carnavalswagen bouwden. De angst was gauw
voorbij, zeker toen één van de opa’s binnen kwam om
de geluidsopnamen te maken met de kinderen. Even
oefenen wat er ook weer gezegd moest worden en dan
voor echt. Opa vertelde dat het harder moest! Ik weet
zeker, dat de andere buren op dat moment ook wakker
geschud zijn vanwege het aantal decibel wat uit de 9
keeltjes kwam.
Dan naar de garage waar de carnavalsmuziek aangezet werd en op de eerste klanken stonden alle kinderen
al te dansen.
De laatste details van het schilderwerk van het ‘klokgezicht’ moesten nog aangebracht worden. Ise en Sara
waren de neuzen rood aan het schilderen, Thijn wist zijn
vader precies aan te geven waar de mond moest
komen en ondertussen hadden Cas, Jari en Joran de

ogen geschilderd. Britt liet me zien, dat iedereen tekeningen had gemaakt, die je met een klein beetje inlevingsvermogen gerust als werktekeningen kon
beschouwen. Behalve het enthousiasme bleek de
groep kinderen ook al over de nodige ervaring en
bekendheid te beschikken. Hein vertelde, dat hij al vier
keer had meegedaan en wist precies op te sommen
hoe vaak de anderen al deelnemer waren geweest.
Ook wist hij te vertellen, dat Imme bekend was, omdat
ze al het hele jaar te zien was op de website
www.Muggezifters.nl. Hein wist ook nog te vertellen, dat
het idee voor de uitvoering van dit carnavalsjaar door de
kinderen zelf bedacht was.
De handigheid in de uitvoering was bij de kinderen meer
aanwezig dan bij de moeders, wat bleek toen een moeder met een kwast in haar hand binnen kwam en zei:
“Dit is voor ehh….”, niet verder kwam en vervolgens de
kwast maar vlug af gaf. Diezelfde moeders waren
natuurlijk wel druk bezig geweest om identieke outfits te
krijgen voor alle kinderen van verschillende leeftijd en
verschillende lengte. De Hema’s in de omgeving waren
leeg getrokken, via Internet waren bestellingen gedaan
maar uiteindelijk was het allemaal goed gekomen.
De muziek moest zachter, want de vloer trilde en zo
konden ze de letters nooit mooi op de wagen schilderen.
Ik had het al lang gezien, dit gaat allemaal goed komen.
Nu jullie nog, Bladels publiek. Komt dat zien!!!
Op dinsdagmiddag 12 februari start de kinderoptocht
om 13:30 bij het Muggepaleis, Den Herd. De route is te
vinden op de website, net zoals alle andere activiteiten
die wij als Carnavalsvereniging organiseren, waarbij wij
u van harte welkom heten
Tevens kunt u op facebook https://nl-nl.facebook.com/
Muggezifters de laatste nieuwtjes vinden, o.a. over het
mooist versierde huis waar ook u samen met uw kinderen aan deel kunt nemen. Het gaat hierbij om het meedoen maar er zijn ook theaterkaartjes te winnen.
Piet van Guluck, PR Commissie CV de Muggezifters.

ALGEMEEN ALARMNUMMER

1-1-2
dIeReNAMBULANCe eINdhOVeN eN OMSTRekeN
24 uur per dag bereikbaar. Voor meer informatie tel. 040-2523188.

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

dIeReNARTSeNPRAkTIjk BLAdeL-hAPeRT, 0497-382534
F. Lamberts, K. Penders, A. Wuisman
Bladel de Uitgang 31, hapert de Kuil 11
Iedere werkdag ochtend-, middag- en avondspreekuren.
Spreekuren uitsluitend op afspraak.
Apotheek ook op zaterdag geopend van 8.00-12.00 uur.
Spec.: kattengeneeskunde en acupunctuur.
24 uur per dag, 7 dagen in de week telefonisch bereikbaar.
Niet dringende gevallen a.u.b. aanmelden voor 11.00 uur.
dIeReNBeSCheRMINg AFdeLINg BRABANT ZUId-OOST
De Greefstraat 3, 5622 GJ Eindhoven,
Tel. 088-8113500 (tijdens kantooruren).
E: info@ dierenbeschermingbrabantzo.nl.
W: www.brabantzo.dierenbescherming.nl
MeLdkAMeR dIeReNhULP / AMBULANCe
tel. 0900-1120000 (15 ct/min, 24 uur per dag bereikbaar)
Wanneer een dier in accuut levensgevaar verkeert, bel dan de politie
via het landelijk alarmnummer 112.
dIeReNOPVANgCeNTRUM de dOORNAkkeR
Doornakkersweg 51, 5642 MP Eindhoven
Openingstijden: di. 13.00-18.00 u, wo t/m za 13.00-16.00 u
tel. 040-2811358 (ma t/m za 13.00 tot 16.00 u)
E: info@doc-eindhoven.nl.
W: www.dierenasieleindhoven.dierenbescherming.nl
BURO SLAChTOFFeRhULP RegIO ZO-BRABANT
op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Tel. 040-2116625.
kINdeR- eN jONgeReNTeLeFOON ZO-BRABANT
Tel. 040-2124242 iedere dag van 14.00 tot 20.00 uur.
Tel. 06-0432 (gratis) iedere dag van 14.00 tot 20.00 uur.
SeNSOOR (vh SOS-Telefonische hulpdienst ZO-Brabant)
040-2125566 dag en nacht.
Voor een gesprek van mens tot mens, voor (crisis)hulp.
Voor een anonieme chat kunt u inloggen op http://www.soshulp.nl
www.113online.nl Een anonieme chat mogelijkheid voor mensen die
zelfmoord gedachtes hebben.
ThUISZORg MIddeNBRABANT 06-8806
Organisatie voor gezinszorg, kraamzorg en kruiswerk.
Voor alle diensten 7 dagen per week, dag en nacht bereikbaar.
ZORgLOkeT BLAdeL
Het Zorgloket helpt aan: informatie en advies - vrijwilligershulp - doorverwijzing/bemiddeling. Het Zorgloket is gevestigd in het gemeentehuis, Markt 21, 5531 BC Bladel, Tel. 0497-361636
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
ORTUS, VeRLOSkUNde eN eChOSCOPIe
Majorie Jaspers, Daniëlle van der Heijden, Carlijn van Gisbergen
Europalaan 40, 5531 BH Bladel
0497-387942 of 06-55125270 info@verloskundigeortus.nl
Praktijkgebied: Bladel, Netersel, Hoogeloon, Hapert, Casteren,
Reusel, Hooge- en Lage Mierde, Hulsel, Arendonk en Retie.

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

www.pefcnederland.nl
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Mededelingen
INTeRgeMeeNTeLIjke SOCIALe dIeNST (ISd) de keMPeN
ISD de Kempen voert taken uit op het gebied van werk, inkomen en
zorg; Bijstandsverlening, Bijstandsverlening aan zelfstandigen, Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), gemeentelijk minimabeleid
en Schuldhulpverlening. Contactgegevens: ISD de Kempen, postbus
66, 5530 AB Bladel, 0497-361730 of 0800-5530123
Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 09.00-11.00 uur.
Meer informatie is terug te vinden op: www.isddekempen.nl
AdVIeS eN STeUNPUNT hUISeLIjk geweLd: tel. 0900-1000111
info@huiselijkgeweld-eindhovendekempen.nl
VRIjwILLIge ThUISZORg de keMPeN
Hulpverlening/periodiek vervangen van de mantelzorger voor thuisverblijvende gehandicapten, dementerenden, chronisch zieken en terminale patiënten. Aanvraag 0497-514746/06-20937489. Vrijwillige
Thuiszorg is onderdeel van GOW Welzijnswerk, www.hetgow.nl
STeUNPUNT MANTeLZORg de keMPeN
Informatie, advies en ondersteuning aan mantelzorgers.
Tel. 0497-514746. Website: www.mantelzorgdekempen.nl. Steunpunt
Mantelzorg is onderdeel van GOW Welzijnswerk, www.hetgow.nl
OPeNINgSTIjdeN BIBLIOTheek
hapert, Bernhardstraat 4
(ingang kerkstr. t.h.v. overkapping)
ma. van 11.00 tot 16.30 uur
wo. van 11.00 tot 16.30 uur
vrij. van 18.00 tot 20.00 uur

Markt 4, Bladel
ma. van 14.00 tot 20.00 uur
di. van 14.00 tot 17.30 uur
wo. van 14.00 tot 17.30 uur
do. van 14.00 tot 17.30 uur
vrij. van 14.00 tot 20.00 uur
za. van 10.00 tot 12.00 uur

OPeNINgSTIjdeN SPeeL-O-Theek SAMeNSPeL BLAdeL
dinsdag- en donderdagavond van 18.30 tot 19.30 uur
zaterdagochtend van 09.30 tot 10.30 uur
CeNTRAAL INdICATIe ORgAAN ZORg (CIZ) gROOT keMPeNLANd,
De Run 1151, 5503 LB Veldhoven. Centraal meldpunt voor het aanvragen van zorg. Tel.: 040-2549999 - info@CIZ.nl
Indiceert voor alle aanvragen van personen voor:
* opname in een verzorgingshuis
* tijdelijke opname in een verzorgingshuis
* opname in een verpleeghuis
* dagbehandeling in een verpleeghuis * dagverzorging
* thuiszorg (wijkverpleging en gezinsverzorging)
hOUT- eN BOUwBONd CNV:
Voor vragen en problemen kunnen leden en niet-leden terecht bij de
vraagbaak in Hapert op donderdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur,
Gemeenschapshuis Den Tref, Alexanderhof 7 (06) 23409858. Voor
dringende vragen bel (040) 2015113 (privé).
POLITIe BLAdeL:
Het steunpunt in het gemeentehuis in Bladel is op afspraak bezet, tel.
0900-8844. Bij spoed: 112. Website: www.politiebladel.nl.
ROde kRUIS AFdeLINg de ZALIghedeN Te BLAdeL:
De welfarewinkel is voor verkoop van artikelen elke dinsdagmiddag
open van 13.30 uur tot 15.30 uur.
RIjBewIjSkeURINgSARTS
C.J. Swijgers, arts, Driehuis 4, 5529 NA Casteren
Tel. 0497-681066 / 06-45716117, e-mail: infobio@kpnplanet.nl
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De Pastorale Eenheid

Parochieberichten en misintenties 1 maand voor de gewenste datum
schriftelijk of telefonisch doorgeven aan de Pastorale eenheid, kerkstraat 1, tel. 360336.
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Parochieblad Parochie heilige Severinus - hapert, Parochie St. Pancratius - hoogeloon, Parochie h. willibrordus Casteren
VIjFd ZONdAg dOOR heT jAAR
(Carnaval)
ZATeRdAg 09 FeBRUARI
17.30 uur: Kerk Hapert
19.00 uur: Kerk Hoogeloon
(Tolad en Notenkrakertjes)

Casteren
Voor de zieken vd Parochie

Voor de parochies: Casteren, Hapert en Hoogeloon.
hapert
Voor de zieken vd Parochie
hoogeloon
Voor de zieken vd Parochie

ZONdAg 10 FeBRUARI
10.00 uur: Kerk Casteren
11.30 uur: Kerk Hapert
m.m.v. de Venneblaozers

dONdeRdAg 14 FeBRUARI:
Steunpunt hoogeloon
09.00 uur: H. Mis voor de overledenen van de
parochie

Casteren
Jan Castelijns nms KBO-Casteren

VRIjdAg 15 FeBRUARI: kerk hapert
09.00 uur: H. Mis voor de overledenen van de
parochie

hapert
Overl. fam. Boon-Liesting f
Overl. ouders Schilders
Ad en Harrie Schilders
Overl. ouders en fam. van den Boomen-Pluijms
Frans Bottram nms fam. Bottram,-Baijens
Annie v Hout-v Schijndel nms fam. v Hout
Cor Huybregts-vd Biggelaar nms KBO-Hapert
Overl. ouders Wouters-Antonis en overl. kinderen
Overl. ouders vd Ven-Karsmakers
Bertha, Cor en Harrie vd Ven
Jan vd Ven
Overl. familie Vosters-Heesters
Piet en Mien Wouters-Verwimp nms kinderen en
kleink.
Adriaan en Clasie van de Ven
Kees Eliëns nms. seniorenorkest
Tiny Louwers nms K.B.O. Hapert
Overl. leden van C.V. de Pintewippers en De
Venneblaozers
Maria Manders- de Bruijn
Judith- Roos Lemmens
Dielis en Maria Senders
Willie van Hoek
hoogeloon
Piet Beerens en Maria Beerens-Klaassen f
Pastoor Bertens en familie f
Frits en Jans vd Huijgevoort-vd Ven
Piet Beerens mndg
Harry en Dina Mollen-Meulenbroeks
Frans Timmermans en Trees Timmermans-Deenen
Alle levende en overleden leden van Carnavalsver.
De Lappelekkers
Corry Habraken
dINSdAg 12 FeBRUARI: Steunpunt hapert
09.00 uur: H. Mis
Dré Lemmens
wOeNSdAg 13 FeBRUARI: ASwOeNSdAg
Dag van Vasten en Onthouding
Wijding der as en uitdeling der askruisjes
09.00 uur:
09.00 uur:
11.00 uur:
19.00 uur:
19.00 uur:

Kerk Casteren
Kerk Hapert
Steunpunt Hoogeloon
Kerk Hapert (Gemengd Koor)
Kerk Hoogeloon

hUweLIjkSVOORBeReIdINg

VRIjdAg 15 FeBRUARI: Steunpunt hapert
19.00 uur: Mariagebedsdienst.

eeRSTe ZONdAg IN de
VeeRTIgdAgeNTIjd
ZATeRdAg 16 FeBRUARI
17.30 uur: Kerk Hapert
19.00 uur: Kerk Hoogeloon (Gemengd Koor)
ZONdAg 17 FeBRUARI
10.00 uur: Kerk Casteren (mmv. Klankbord)
11.30 uur: Kerk Hapert
Casteren
Jan Castelijns mndg
Overledenen van de fam. van Ham
hapert
Irena Kesicka mndg
Netty en Gerard vd Ven-Pouwels nms kinderen, kleink.
en achterkleink.
Pau en Dina Schilders-Jansen nms kinderen en kleink.
Sjaak Rijkers
Overl. ouders Plasmans v.d. Aa en dochter Ans
Kees Eliëns mndg
Laura Romme mndg
Frans Dirks nms de beheercommissie vd Parochie
Marie Vosters-Scheers
Annie van Meer-Baars
hoogeloon
John Fleerakkers (nms de kameraden)
Jan Smetsers
Cees Willems
Gerrit van Heijst jgt nms echtgenote kinderen en
kleink.
Overl. ouders van den Wildenberg-Klaassen en Cor
Laureijs
Overl. ouders Gooskens-Klaassen en kinderen
Wim Beerends en Anneke v Gool

De werkgroep huwelijksvoorbereiding nodigt alle aanstaande bruidsparen uit, die kiezen voor een kerkelijk
huwelijk. De avonden beginnen om 20.00 uur tot ca.
21.30 uur, waar gesproken wordt over deze belangrijke
stap in je leven.
Jullie kunnen je aanmelden voor de volgende optie:
dinsdag 19 en 26 februari en maandag 8 en 15 april:
koetshuis, hapert, kerkstraat 1
Het verdient de aanbeveling zo snel als de huwelijksdatum bekend is contact op te nemen met Pastoor
Joseph, (Kerkstraat 1, 5527 EE Hapert, tel. 0497360336), zodat de voorbereiding en afspraken in goede
banen geleid worden. Ter bevestiging ontvangen jullie
dan een schriftelijke uitnodiging, met de data waarop jullie verwacht worden.

ReSULTAAT keRSTCOLLeCTe
2012: geeF Ze de TOekOMST IN
hANdeN
Het is in Nederland zo vanzelfsprekend: meisjes gaan
naar school en krijgen dezelfde kansen als jongens. In
Kenia ligt dat helaas anders. Zo zitten op de roomskatholieke middelbare meisjesschool St.Theresa Girls’
R.C. Secondary School in het dorpje Kimilili nu ruim 550
leerlingen; op de naburige jongensschool zitten er meer
dan 1100. Daaruit blijkt wel hoe hard het nodig is dat
er voldoende onderwijsmogelijkheden voor meisjes
komen.
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. Pastoor Peter Makokha van
de R.-K. 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.”
Door de grote toestroom van leerlingen zijn er nieuwe
uitbreidingen nodig geworden, zoals een aula en een
goede keuken. De bevolking draagt daaraan bij, ofwel
in geld, ofwel door bijvoorbeeld bakstenen te maken of
mee te werken aan de bouw.

dOOP hoogeloon
13.30 uur: Hugo Wouters

Uw bijdrage in de Kerstcollecte van 2012 (de collecten
in de vieringen van 24, 25 en 26 december in Hapert,
Hoogeloon en Casteren) is voor één-vijfde deel
bestemd voor het bouwproject in Kimilili. Het bedrag
dat wij namens onze Pastorale Eenheid konden overmaken is totaal €293,39. Wij danken u hartelijk voor uw
bijdrage en betrokkenheid.

dOOP hAPeRT
14.30 uur: Ivo v Sambeeck
15.15 uur: Rens van den Bissen

Meer informatie over het project is te vinden op
www.adventsactie.nl . U klikt dan door naar ‘Onze projecten’ en daarna naar ‘Geef ze de toekomst in handen’.
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Beautysalon Jennifer
Kapsalon - Nagelstudio - Visagie
Gediplomeerd
Knippen
Kleuren v.a.

€ 10,00
€ 17,00

Acryl/Gel nagels

v.a.

Featherlocks

v.a

Helleneind 18, Bladel. Op afspraak ook ‘s avonds

€ 32,00
€ 9,00

06-55573594

ZIe OOk ONZe weBSITe VOOR
ONRegeLMATIge ACTIVITeITeN:
www. kBO-hAPeRT.NL

De Kloostertuin
Stichting Steunpunt ’De Kloostertuin’ Hapert

Agenda: maandag 11 februari t/m vrijdag 15 februari 2013
MAANDAG
08.30-10.00 uur: trombose- en bloedafname dienst Reg. Ehv.
.V
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19.00-21.00 uur: multimediagroep
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: Mariegebedsdienst

DINSDAG
08.30-10.00 uur: trombose- en bloedafname dienst Reg. Ehv.
09.00-10.00 uur: Zuidzorg inloopspreekuur OZK verpleegkundige
09.00-09.30 uur: Eucharistieviering
10.00-11.00 uur: Ontvangst Prins Bon Aventura en zijn Adjudant
.V
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ACTIVITeITeN VAN MAANdAg T/M VRIjdAg

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

WOENSDAG
08.30-10.00 uur: trombose- en bloedafname dienst Reg. Ehv.
09.00-12.00 uur: biljarten
13.30-16.30 uur: biljarten, kaarten, bridgen (D’n Overkant)
19.00-22.15 uur: ontmoetingsavond, ontspanningsavond

Jaarvergadering
Hierbij heb ik het genoegen u, mede namens de voorzitter, uit te nodigen voor de jaarvergadering van onze
afdeling, welke gehouden zal worden op dinsdag
19 maart a.s. in gemeenschapshuis “den Tref “,
aanvang 13.30 uur.
AgeNdA:
1. Opening en welkomstwoord door de voorzitter;
2. Verslag jaarvergadering van 16 maart 2010;
3. Jaarverslag van het verenigingsjaar 2012 door de
secretaris;
4. Financieel jaarverslag van 2012 door de penningmeester;
5. Verslag kascommissie;
6. Bestuursverkiezing;
7. Mededelingen en / of ingekomen stukken;
8. Rondvraag;
9. Sluiting om ca. 15.00 uur.
Om 15.15 uur begint het ontspanningsgedeelte:
Ten aanzien van punt 6 ( bestuursverkiezing ) deel ik u
mede, dat hr. P. Tijssen, penningmeester en mw, A.
Ansems - Kennis, bestuurslid statutair aftredend zijn. Zij
stellen zich weer herkiesbaar en kunnen terstond worden herkozen. De hr. M. Louwers, bestuurslid is overleden. Volgens de statuten dient het bestuur derhalve te
worden aangevuld. Vanuit het bestuur wordt de hr. L.
Laus als kandidaat voorgedragen. De heer L. Laus
heeft grote belangstelling voor het ouderenwerk en
heeft ervaring als beheerder op Steunpunt De
Kloostertuin en als vrijwilliger bij de parochie van de H.
Severinus. Voor zijn werk was hij chef de bureau bij een
notariskantoor in de Kempen. Indien vanuit de leden
nieuwe kandidaten worden gewenst, moeten deze twee
dagen voor de aanvang van de jaarvergadering schriftelijk bij de secretaris worden aangemeld. Een eventuele kandidatenlijst moet tenminste 10 handtekeningen
van leden bevatten, alsmede een akkoordverklaring
van de kandidaat.
Gezien het belang van de jaarvergadering, hopen wij op
een grote opkomst.
Om 15.15 uur aanvang van het optreden van het
kempisch Senioren Orkest, voor een muzikale middag. Dit orkest had onlangs een succesvol optreden op
Seniorenbeurs in Veldhoven en vorig jaar een optreden
op de Floriade. Het orkest heeft een repertoire, dat een
ontspannende middag garandeert.
Einde van deze middag om ca. 16.30 uur.
P.S.: ‘s Morgens om 09.00 uur zal er een
eucharistieviering worden gehouden in Steunpunt
“de kloostertuin” voor alle levende en overleden
leden van onze vereniging.

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: bridgen, SOOS 50+, biljarten, kaarten
(D’n Overkant)

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

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

Puzzelhoekje
Afgelopen week zijn er weer veel puzzels uit
de Lantaarn opgelost en ingeleverd bij de
Vershof in Bladel.
OPLOSSINg IS: FLIeReFLUITeR
Onder de goede inzendingen is een winnaar
getrokken. Voor deze week is dat:
RIek AdAMS, MeReLSTRAAT 13,
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 9 februari
kunnen de bonnen afgehaald worden bij De
Ruurhoeve kaas 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 woensdag
13 februari tot 11.00 uur, na deze tijd kunnen
geen oplossingen meer ingeleverd worden.
Uit de goede oplossingen wordt een winnaar
getrokken. De winnaar wordt in de Lantaarn
bekend gemaakt.
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hORIZONTAAL: 1 aankijken; 6 berggroep; 12 te eniger
tijd; 14 hemellichaam; 15 voegwoord; 17 zangnoot; 18
lidwoord; 20 in casu; 21 persoonlijk vnw.; 22 spijzenbereider; 24 voordeel; 26 zoogdier; 28 vrucht; 29 twijg; 30
numero; 31 welaan; 32 gard; 33 bleek; 34 ontdekking;
37 strik; 39 rivier in Friesland; 40 naar aanleiding van;
41 persoonlijk vnw.; 43 persoonlijk vnw.; 44 onderwijzen; 45 verfbord; 46 dwarshout; 48 Engelse titel; 50 weigering; 51 getalletter; 52 kraan; 54 groente; 57 groot
water; 58 mollengang; 59 oude plaats; 60 dat is; 61
getemd; 62 lofdicht; 63 grootmoeder; 64 boerderijgrond;
66 paardje; 68 Frans lidwoord; 69 maanstand; 70 kleefmiddel; 72 eerwaarde vader; 74 zangnoot; 75 plaats in
Noord-Brabant; 77 insect; 79 zweren; 80 landelijk.
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52

64

16

36
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68

18

71

VERTICAAL: 1 molendeel; 2 compagnon; 3 raamscherm; 4 hoofdtelwoord; 5 Frans voegwoord; 7 spil; 8
punt;
droog; 10 komt
titel; 11
glaswerk;
13 lidwoord; 16
Welk9winwoord
er in
het balkje?
begrip; 18 Engelse collegeplaats; 19 rijstgerecht; 21
vogel; 23 huisdier; 25 heelal; 27 volgeling; 28 broodje;
33 plaats in Limburg; 34 mengelwerk; 35 decimeter; 36
soort zalf; 38 reeks; 40 plaats op Ameland; 42 honingdrank; 47 planeet; 49 selenium; 51 zout; 53 gebak; 55
puree; 56 oevergewas; 57 buidel; 62 brandstof; 63 kleiaarde; 65 fit; 67 erkentelijkheid; 69 plaats op de Veluwe;
71 dierengeluid; 73 hoofddeksel; 75 grondtoon; 76
neon; 77 Griekse letter; 78 legerafdeling.

Kruiswoordpuzzel

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

Parochieblad Parochies h.Petrus Banden Bladel en h.h. Antonius en Brigida Netersel
jaargang 47 - Nummer 5 - 9 februari 2013
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.n

Maandag 11 februari, 8.30 uur:
geen intentie
dinsdag 12 februari, 8.30 uur:
geen intentie
woensdag 13 februari: ASwOeNSldAg
19.00 uur (m.m.v. het dameskoor):
Tijdens de Eucharistieviering zal de as worden gewijd
en het askruisje worden uitgedeeld. (aswoensdag is
een dag van vasten en onthouding d.w.z. dat men dan
slechts één volle maaltijd mag gebruiken en dat men
zich dient te onthouden van vlees)

PAROChIeBeRIChTeN
h. Petrus’Banden Bladel
5e Zondag door het jaar
Zaterdag 9 februari, 17.30 uur:
de overleden familie van Hoof-van den Boomen, Jo Van
Lierop, Kees Brom, Lies Brom-van Mierlo, Anton Brom,
Renate Brom-Misera (namens Maria), Frans van Rooij,
Lies en de overleden familieleden (namens Nico en de
kinderen)
Zondag 10 februari, 11.00 (m.m.v. het herenkoor):
Piet van Sambeeck en zijn zoon Jack en zijn schoondochter Joss uit dankbaarheid vanwege de honderdste
verjaardag van Greet van Sambeeck-Maas, Jan
Bosma, Toon van Steensel, de overleden ouders Heuveling-Baars en hun overleden kinderen voor de genezing van een zieke, Bert Coppens en Paula CoppensEsser, hun zonen Pierre en Jan en Roel Willems, Celis
de Vocht, Francien van Schijndel en overleden familie,
Jan van Esch en Mien van Esch-Hendrixen

donderdag14 februari, 8.30 uur:
geen intentie
Vrijdag 15 februari, 8.30 uur:
geen intentie
OVeRLedeN: Thea Michelbrink-Daniëls 83 Jaar

PAROChIeBeRIChTeN
h.h. Antonius en Brigida Netersel
5e Zondag door het jaar
Zondag 10 februari, 9.30 uur
Toon Fiers (namens de processie naar Hakendover),
Frans Hendriks en Josephina Hendriks-van de Sande
(namens de kinderen Hendriks), Sjef van Diessen, de

overleden ouders van Wetten, hun dochter Riet en
Trees en hun schoonzonen Jan en Det (namens Annie,
kinderen en kleinkinderen),
woensdag 13 februari: ASwOeNSdAg 9.30 uur:
Tijdens de Eucharistieviering zal de as worden gewijd
en het askruisje worden uitgedeeld. (aswoensdag is
een dag van vasten en onthouding d.w.z. dat men dan
slechts één volle maaltijd mag gebruiken en dat men
zich dient te onthouden van vlees)

hUweLIjkSVOORBeReIdINg
Voor de parochies: Bladel en Netersel.
De werkgroep huwelijksvoorbereiding nodigt alle
aanstaande bruidsparen uit, die kiezen voor een kerkelijk huwelijk. De avonden beginnen om 20.00 uur
tot ca. 21.30 uur, waar gesproken wordt over deze
belangrijke stap in je leven.
Jullie kunnen je aanmelden voor de volgende optie:
dinsdag 19 en 26 februari 2013: koetshuis,
hapert, kerkstraat 1
Het verdient de aanbeveling zo snel als de huwelijksdatum bekend is contact op te nemen met Pastoor
Bertens, (Sniederslaan 48, 5531 EL Bladel, tel. 0497381234), zodat de voorbereiding en afspraken in
goede banen geleid worden. Ter bevestiging ontvangen jullie een schriftelijke uitnodiging, met de data
waarop jullie verwacht worden.

Tuincentrum

Vrijwilligers
vacature van de week

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

Wij verwerken de as of vingerafdruk
van uw dierbare in een sieraad
voor een blijvende herinnering.

Sniederslaan 17a Bladel | Tel. 0497 38 79 36

info@edelsmidsebladel.nl | www.edelsmidsebladel.nl

Lunetzorg
Vrijwilligers m/v voor ondersteuning gym/bewegingsclub (1501)
De vrijwilliger ondersteunt de deskundige bij het uitvoeren van de bewegingsactiviteiten. Dit betekent ontvangst en vertrek regelen van cliënten, behulpzaam
zijn bij de uitvoering van de activiteit. Hiervoor dien je
op donderdagavond in de oneven weken beschikbaar
te zijn van 18.15 uur tot 19.45 uur. Voor informatie:
Stien Bloks tel 0497-558196 of mail naar:
s.bloks@lunetzorg.nl
het Nederlandse Rode kruis
Vrijwilliger m/v huisbezoek in Hapert (1446)
Voor het onderhouden en opbouwen van één op één
relatie met de hulpvrager, zoeken wij een vrijwilliger
die onder aansturing van het Rode Kruis deze taak op
zich wil nemen. Inhoudelijk betekent dat contact
onderhouden met hulp vrager die in een sociaal isolement verkeert, ontspanning en gezelligheid bieden tijdens huis bezoek en aanspreekpunt blijven t.a.v. persoonlijke wensen. Info H. v.d. Weijer tel. 0497-383787
of mail naar: algemeendezaligheden@kpnmail.nl

digitale Vrijwilligers Vacature Bank Bladel
Telefoon : 0497-385069
Spreekuur : dinsdag, 9.30 – 11.30 uur
Torendreef 20
E-mail
: info@vrijwilligersvacaturebank-Bladel.nl
Internet
: www.vrijwilligersvacaturebank-bladel.nl

Groenen

is er voor alle seizoenen

Tijdens

CARNAVAL
NORMAAL GEOPEND
met extra aanbiedingen
Tevens vijverspecialist en vijverbioloog
Wij testen GRATIS uw vijverwater.

Tuincentrum

Groenen

Wij
ren
accepte V
V
V
k
oo
ques.
IRISche

Hulselseweg 11, Bladel
Tel. 0497-360215, Fax 0497-360216

Openingstijden: ma. t/m do. 9.00-18.00 uur
vrijdag 9.00-20.00 uur zaterdag 9.00-17.00 uur

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

Lichtpuntjes
Te kOOP geBRUIkTe FIeTSeN
diverse merken, zowel dames als heren.
Rijwielhandel Arie v/d Meer,
Oude Provincialeweg 63, hapert, tel. 385126

kOOP AANgeBOdeN
8 Nette plafond luidsprekers, 100V, met wit rond rooster voor
bijv. kantoor/winkel € 75,00, tel. 386034
46 Nette gebruikte profiel cylinder sloten € 75,00, tel. 386034

Te hUUR hUIS
F. v.d. heijdenstraat 11, Netersel.
Inlichtingen: hendriks, tel. 681360

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

Graag telefonisch aanmelden:
OOk VOOR eeN INFO-geSPRek

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

Nu ook 2m3 containers
Tevens levering ophoogzand
Voor al uw aan- en verbouw, metselwerken
en tegelzetwerkzaamheden.
Hofstad 9, 5531 GB Bladel, Tel. 0497-385076, GSM 0650-453386

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

Bolte
• Alle schilderwerken
• Alle soorten glas

TEL. 06 5734 7788
janhooijen@rktelektra.nl

Markt informatie
De Bergeijkenaar John Sesink staat al sinds juni
1997 op de weekmarkt in Bladel.
In 1995 begonnen op de Vrije Markt in Hamont-Achel
met een zolderopruiming en vandaar ging het vanzelf verder.
Wat opviel was dat tussen alle aangeboden spullen
de boeken op zijn kraam konden rekenen op de
meeste belangstelling van het aanwezige publiek.
Daarna werd de kraam uitgebreid met LP’s en singles en nog later met CD’s en DVD’s.
wat kunt u zoal vinden?
Romans vele genres o.a. Thrillers / Detective, Aktie,
Waargebeurde verhalen, (Streek)romans, Oorlog en
Literatuur.
Ook veel kinderboeken, jeugdboeken en stripboeken.
Uiteraard ook de veelgelezen romannetjes zoals:
Bouquet reeks, Intiem, Historisch etc.
Ook magazins zoals: Avondlektuur, Dokter, Mijn
geheim, Fotoromans, Doald Duck, Western etc.

glas- en Schilderwerken

hOOgeLOON - TeL. 0497-681591

JAN HOOIJEN

VALeNTIjNSdAg
14 februari

De boekenkraam hanteert een inruilsysteem.
Klanten krijgen, na het netjes terugbezorgen van
gelezen boeken, weer 40% van de verkoopprijs
terug. Hierdoor wordt het voor veel mensen interessant en erg goegkoop om te blijven lezen.

Verwen diegene waarvan u houdt.
Bij VVV Bladel is van alles te koop.
wat dacht u van het ’’Leukste cadeau
in het donker’’ oftewel de bioscoopbon.
Altijd gezellig een avondje samen naar de film…

Vraag vrijblijvend
advies en prijs!

Loop gewoon een binnen bij
VVV BLAdeL, Markt 21A.
Openingstijden van maandag t/m vrijdag
van 10.00 tot 16.00 uur en
zaterdag van van 10.00-13.00 uur.
Maandagmiddag 11 februari zijn wij gesloten
vanaf 13.00 uur i.v.m. carnaval!

Tot ziens!

Fijne carnaval… ALAAAAF!!!
de rest van de week normale openingstijden:
werkdagen van 10.00-16.00 uur
zaterdag van 10.00-13.00 uur.
graag tot ziens op
Markt 21A, Bladel
Neem ook eens een kijkje op de website
voor het carnavalsprogramma:
www.vvvdebrabantsekempen.nl/carnaval

gRATIS BIjLeS

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.
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

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

de Lantaarn nr. 5 - pagina 18

de Lantaarn nr. 5 - pagina 7

Dünya Vale
Valenti
ntijn
jn
• Entree Dünya Hamam
• Ontvangst met een kopje Turkse thee of koffie en lekkernijen
• Intakegesprek / introductie gebruik Hamam
• Gratis gebruik van Turkse lendendoek
• Zelf meegebrachte badkleding, handdoek, slippers en badjas is verplicht
voor
• Badlinnen huren is mogelijk indien u dit wenst
• Ontspannend verblijf in Hamam. Genieten van warmte (± 60°)
• Heerlijk vertoeven in de Oosterse koepel
• Genieten van de warmte op de marmeren buiksteen (± 39°)
• Gebruik van de waterbekkens in de nissen
• Romantische MINTscrub voor 2 in de Hamam
• Heerlijke mineralenpakking, rijk aan vitamines en anti-oxidanten (60 min.)
• Onbeperkt toegang tot de relaxruimtes, bar en Hamam
• Gebruik van douchegel en bodyolie
• Als afsluiting heerlijk vers fruitschaaltje voor 2

€ 99.50
2

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

Tijdens carnaval
GESLOTEN
vanaf 13 februari

nieuwe kaart met
rijmelarijtjes
Tongelresestraat 152 • Eindhoven • t 040-7874171 • www.dunya-hamam.nl

Column…

Rijmelarijtjes

Op de werkvloer van de
makelaar
Er zijn al veel opmerkingen gemaakt over de advertentie van “Pietertje” op de voorpagina van de Lantaarn.
Veel klanten, kennissen en vrienden is het reeds opgevallen dat er een leuke link gelegd wordt met een begrip
in de samenleving in Nederland.
Er zijn van die momenten in een bedrijf dat je iets moet
doen aan het samenhorigheidsgevoel. Al weer enkele
maanden geleden was er zo’n moment.
Met het hele personeel en aanhang naar een leuk restaurant op loopafstand van het kantoor. De hapjes
waren voortreffelijk en het glas wijn liet zich goed smaken. Op zo’n avond heb je het over dingen buiten het
werk, maar zeker over leuke anekdotes tijdens de
arbeid.
Een belangrijk item kwam ter sprake, namelijk “marketing”.
Hoe kun je met zoveel collega’s in de markt jezelf optimaal profileren. We hadden het over reclame uitingen,

die het voortreffelijk deden en ook nog eens “de gouden
Loekie” gewonnen hadden.
Al snel bleek dat wij ook een “Pietertje” aan boord hadden, die een grote overeenkomst had met die bedoelde
reclame. Pieter is een veelzijdig man, maar in het
gesprek bleek, dat hij toch echt niet kon voetballen. Een
ander riep: “maar wel huizen verkopen”.
De ene opmerking werd al gauw aan de andere gelinkt
en een reclame-uiting was geboren.
jij kunt echt niet voetballen, he Pietertje?
Neeh, maar wel huizen verkopen!
Zo zie je, dat een personeelsuitje niet alleen goed is
voor de samenhorigheid, maar ook goed is voor het uitdragen van het bedrijf.
Misschien is het toch zo, dat een bedrijf, vooral in deze
tijd niet moet bezuinigen op de personeelsuitjes. Iedere
maand zou leuk zijn.

Rijmelarijtjes
Keuze uit circa 30
heerlijke gerechtjes die u
ONBEPERKT kunt bestellen
voor

€ 27,00

van 17.00 tot 22.30 uur

Nieuw

CHOCOLADE
FONDUE
zoete hapjes o.a.:
fruit, marshmallow

14 februari

van den Berg elektro
onderdelen shop

Sniederslaan 28, BLADEL
Tel. 381674

Valentijnsdag

www.vandenbergelektro.com
info@vandenbergelektro.com

Ruime keuze scheerapparaten
Philips / Braun
Ook onderdelen zoals scheerbladen
/ scheerkoppen op voorraad
95

SCHEERAPPARATEN v.a. € 29.

Geniet met Valentijn
van de nieuwe
rijmelaarijtjes
Kiest u met Valentijn
voor het chocoladefondue
dan krijgt u het
dessertwijn GRATIS
Bekijk onze nieuwe menukaart
op www.brasseriesnieders.nl
Reservering gewenst
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KLEIN, MAAR
GROOTS IN SERVICE

SPORT
Sterk Bladella
verslaat RKVVO
4–2
Om 14.30 was het uiteindelijk weer zover.
Competitievoetbal en onze vrienden uit Oerle als tegenstander. Daar ga je eens echt voor zitten, want RKVVO
en gewoon gras blijkt vaak geen gelukkige combinatie.
RKVVO begon de wedstrijd aanvallend en dat resulteerde in de 3e minuut al voor een kansje voor Kay van
Diessen. Zijn schot miste echter kracht. Even later
speelde dezelfde speler zich handig vrij maar schoot
echter net langs het doel. In de 13e minuut werd een
venijnig schot van Rob van Breugel prima gestopt door
doelman Bons. Even later werd een vrije trap door van
Doormalen richting kruising geschoten, maar weer was
Bons paraat. Bladella moest zich noodgedwongen
beperken tot uitvallen, maar had daarmee wel succes.
In de 23e minuut werd Tom Ansems binnen de lijnen
neergehaald en de toegekende strafschop door de uitstekend leidende Youp Horst uit Leende werd feilloos
benut door Ruud Leermakers. In de 26e minuut werd
Joris Hermans aangespeeld die enkele tegenstanders
uitspeelde en beheerst de 2 – 0 liet aantekenen.
RKVVO toog weer ten aanval en in de 38e minuut kon
doelman Bons met een uiterste krachtinspanning een
schot van Bram van Sambeek uit de kruising tikken.
Toch kwam RKVVO nog voor rust op 2 – 1 toen Mark
van Doorn uit een rommelige situatie voor het Bladelladoel binnen tikte.
Na rust kwamen de Tipmast-boys furieus uit de startblokken en in de 49e minuut verscheen Tom Ansems
alleen voor de Oerle-doelman. Deze redde echter ten
koste van een hoekschop. Uit deze hoekschop kon de
mee opgekomen back Bart Hoeks ongehinderd de 3 –
1 binnen tikken (met rechts nota bene!). Voor de toeschouwers reden om massaal het clublied in te zetten.
Dit inspireerde Bladella zichtbaar, want er werd achter
niets weggegeven en zelf bleef het zeer dreigend. In de
78e minuut mistte Joris Hermans nog een open kans,
maar even later bereidde hij op sublieme wijze de 4 -1
voor door een niet te missen bal voor de voeten van de
ingevallen Roel Segers te plaatsen. Even later kreeg
Tom Maas nog een kans, maar zijn schot miste kracht.
De geblesseerde Niels Hendriks werd nog vervangen
door Roy van Gompel en Nicky Buis door Lars
Peijnenburg.
In de slotminuut was het RKVVO-spits Rob van Breugel
die de 4 – 2 scoorde.
Een prima wedstrijd van een collectief sterk Bladella.
Wederom kon RKVVO niet winnen op gras. Mascotte
Bjorn Biessen was in zijn nopjes. Deze overwinning
smaakt naar meer!
Volgende week is er geen programma vanwege carnaval. Rood Wit V., wat verrassend met 6-2 wist te winnen
van hoogvlieger Theole, komt op inhaalzondag 17
februari naar De Smagtenbocht.

Ford Fiesta
1.6 Diesel 5-drs. Titanium

14.000 km dec 2011
Belastingvrij
GARAGEBEDRIJF

dANIËLS

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

Industrieweg 13
5527 AJ Hapert
Telefoon 0497-382942

www.vandijckrenault.nl

Ploegenpresentie TWC Het
Snelle Wiel luidt nieuwe
sportieve periode in

v.v. Casteren
UITSLAgeN
Zondag 3 februari
Netersel 1 - Casteren 1
Waalre 5 - Casteren 2

afgelast
1-2

PROgRAMMA
Zondag 17 februari
HMVV 6 - Casteren 2
Tuldania 4 - Casteren 3

10.00 uur
11.00 uur

Beugelclub D’n Heuvel
Uitslagen
Olland 5 - D’n Heuvel 6
D’n Heuvel 7 - D’n Heuvel 8
D’n Heuvel 5 - Liempde 2
Tegelen 1 - D’n Heuvel 1
Meijel 1 - D’n Heuvel 2

3-2
1-5
4-1
4-1
5-1

Programma
donderdag 21 februari
D’n Heuvel 6 - D’n Heuvel 5

20.00 uur

Zaterdag 23 februari
Stramproy 3 - D’n Heuvel 3
Helden 7 - D’n Heuvel 4

18.00 uur
20.30 uur

dinsdag 26 februari
D’n Heuvel 3 - Helden 6

20.00 uur

woensdag 27 februari
D’n Heuvel 7 - Schijndel 3
Liempde 4 - D’n Heuvel 8

13.30 uur
13.30 uur

donderdag 28 februari
D’n Heuvel 5 - Schijndel 3
D’n Heuvel 6 - Liempde 2

20.00 uur
20.00 uur

Vrijdag 1 maart
Ospel 1 - D’n Heuvel 2

22.00 uur

Zaterdag 2 maart
Kronenberg 1 - D’n Heuvel 1

20.20 uur

Jeu de boules mixwedstrijden
ZONdAg MIXwedSTRIjdeN BIj de SOePeLe
POLS NeTeRSeL 10 FeBRUARI 2013
Zondag 10 februari is het weer zo ver en kunnen alle
liefhebbers weer deelnemen aan de jeu de boules-mixwedstrijden welke iedere tweede zondag van de maand
plaaatsvinden in de sfeervolle boulodrome van De
Soepele Pols bij sportpark De Groesbocht te Netersel.
Een licentie is niet nodig: het gaat vooral om interesse in
het spel. Er kan aangemeld worden vanaf 13.00 uur
waarna de wedstrijden om 13.30 uur aanvangen. De
deelnamekosten zijn slechts € 1,50 per persoon.
Ervaring is niet vereist, wèl plezier in het spel! Ook introducés zijn van harte welkom in onze verwarmde binnenaccommodatie.
De volgende speeldatum is 10 maart a.s.. Noteer dit
alvast in uw agenda!
Tot ziens namens de organisatie.

Op vrijdag 22 februari a.s. zal wielervereniging TWC
Het Snelle Wiel haar renners presenteren aan de wielerliefhebbers en pers uit de regio. Dit gaat traditioneel
gepaard met de presentatie van de nieuwe kledinglijn
voor de komende drie seizoenen. De ploegenpresentatie wordt gehouden in Feesttempel Ambiani te Bladel.
TWC Het Snelle Wiel maakt, ondanks dat de sport
onder druk staat, één van de succesvolste periodes
door. Afgelopen jaar werd de vereniging nog uitgeroepen tot wielervereniging van het jaar en blijft de vereniging dankzij haar sportieve prestaties en maatschappelijke betrokkenheid alsmaar groeien. Daarnaast bleven
de sponsoren de vereniging meer dan trouw. Mede
daardoor beschikt Het Snelle Wiel sinds dit jaar over
een nieuwe ploegleidersauto.
Naast dit succes maakten diverse renners de overstap
naar Het Snelle Wiel en beschikt daardoor de Elite/
beloften afdeling over een ruime selectie. Hierdoor kan
de vereniging aankomend jaar een uitgebreid programma rijden en zullen de renners in de regio regelmatig te
zien zijn bij de diverse omlopen.
De ploegenpresentatie begint om 20.00 uur met de presentatie van de nieuwe kledinglijn, waarna de renners
van de diverse afdelingen het vuur aan de schenen
wordt gelegd en zij zich mogen uitspreken over de
ambities voor 2013.

Stand Tapijt- en Gordijnland
Libre biljarttoernooi
POULe A
1 Wil Daniëls
2 Toon Wouters
3 Henk van Elst

brt.
80
80
80

car.
123
113
69

pnt.
10
9
9

POULe B
1 Frans Kennis
2 Karel Erkelens
3 Tiny Snelders

80
80
80

76
55
68

8
8
7

POULe C
1 Martien van Hees
2 Kees Schilders
3 Tonny Daniëls

80
80
80

126
123
185

10
9
8

POULe d
1 Jan Huybers
2 Gerrit Hoorman
3 Toon van Moll

60
80
80

131
157
119

9
9
9

Stand Tapijt- en Gordijnland
Driebanden biljarttoernooi
POULe A
1 Tonny Daniëls
2 Piet Blankers
3 Herman Wilting

brt.
160
160
160

car.
92
156
112

pnt.
9
8
7

POULe B
1 Harrie van Hoof
2 Wil Vissers
3 Jan van Gompel

160
120
120

54
68
63

9
7
6

POULe C
1 Ruud Geboers
2 Antoon Wouters
3 Piet Leermakers

120
160
80

70
46
45

9
7
6

POULe d
1 Antoon Poppeliers
2 Theo Spooren
3 Wim van Hamont

120
160
160

33
86
40

8
8
8
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Sniederslaan 49
5531 EH Bladel

Aanbiedingen zijn geldig
van woensdag 13 februari
t/m zaterdag 16 februari

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

Maandag en dinsdag

GESLOTEN!
GRATIS SAUS

OP VRIJDAG
BIJ LEKKERBEK EN KIBBELING

Nieuwe Lekkerbek
van kabeljauw

3. 3 10.
75

per stuk

00

voor

PRIJSKNALLER

Kabeljauwfilet
100 gram 1.
40
Kabeljauwhaas
100 gram 2.
95
50
Zalm-spinazie quiche p.st. 6. 2 voor 12.
70

SALADE VAN DE WEEK

Tonijnsalade

100 gram

1.75

Tel.
0497-360670

Tel. 0497-381277
Tel. 0497-360640

5.65
4 5.
90
VIB Burgers
1.
4 5.
80
6 Rozijnenbollen
Pittig preipakketje
1.
75
1. Skivlaai
95
12.
Runderrookvlees
Gepaneerde schnitzels

95 3 hele broden naar keuze
50 Schellens volkoren

stuks

met GRATIS saus

Tel. 0497-360630 - www.ruurhoeve.nl

HEEL DE MAAND FEBRUARI

Chiquita bananen
kilo

van 2,80 voor

stuks

Elstar appels
kilo

van 2.72 nu

100 gram

van 18.50 nu
woensdag en donderdag

Bij 100 gr.
100 gram

Eiersalade GRATIS 2 Appelplaatcake

Deens broodje gemak
per stuk

3.

95

Tel. 0497-360630

2.00
4.99

KASSAKOOPJE
van 2.70 nu

Vrijdag en zaterdag

4 Frikandelbroodjes van 6.40 nu

Ruurhoeve kaas, Beste kaas Zuid Ned. 12/13

Fenegriek

4.

99

500 gram

Bier en kaas van de maand
Brugse Blomme met een lekker straffe hendrik

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

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

Bloemkool
per stuk

1.49
1.49
49
1.

Bij besteding van €10,00
GRATIS bakje
rauwkostsalade
Zwitserse kaasfondue vers geraspt terwijl u staat te wachten!

Emmenthaler, Appenzeller en
Gruyere Kaltbach 100 gram

1.29

Bij besteding van €10,00 GRATIS
zak versgebrande Italia notenmix

Slavinken met ketjapjus en gestoofde
Chinese kool
hoofdgerecht voor 4 personen
Voedingswaarde per persoon
kcal (kj) 512 (2150), eiwit 29 g, vet 40 g, koolhydraten 9 g.
Ingrediënten
4 slavinken
5 el vloeibare boter
4 el ketjap manis
2 teentjes knoflook in plakjes
1 Chinese kool
zout en chilipepervlokken
Bereiding
Verwarm 2 el boter in de koekenpan en bak de vinken rondom bruin. Giet de ketjap eromheen en laat met het deksel op de pan 10 minuten stoven op zacht vuur. Rol de vinken af en toe om.
Snijd de kool doormidden en snijd het stronkje weg. Verwijder eventuele lelijke bladeren. Snijd de kool in repen.
Verwarm 3 el boter in een wok of hapjespan en fruit de knoflook aan. Leg de kool erin, bestrooi met zout en chilipeper en schep alles een paar keer om. Laat de kool met het deksel op de pan in circa 5 minuten stoven. Serveer de
kool met de vinken en schep er een lepel jus over.
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ZATERDAG OPEN V.A. 15.00 UUR
ZONDAG OPEN V.A. 12.00 UUR

DINSDAG OPEN V.A. 12.00 UUR
DINSDAGMIDDAG

DWEILEN

MAANDAG OPEN V.A. 12.00 UUR

WOENSDAG OPEN V.A. 19.30 UUR

HARINGHAPPEN

Wij wensen iedereen prettige en te gekke dagen! Will en Peer

De Kempen

Lezer v.d. maand
Lezer maand februari in
Hapert: Hanne Groenen
Hanne Groenen is de nieuwe Lezer van
de Maand in
Hapert.
Zij heeft zich
opgegeven
samen
met
haar zusje Tess.
De bibliotheek
heeft nu voor
Hanne gekozen
omdat zij de
oudste is. Later
dit jaar mag
Tess van alles
komen vertellen
over haar lievelingsboeken en
-schrijvers. Hanne houdt van dansen en korfballen. Ze
zit, net als onze vorige Lezer van de maand, Renske
Schaafstra, in het E3-team van V.V.O. Hanne gaat naar
basisschool het Palet. Ze zit in groep 5a bij de juffen
Mariëlle en Elly. Haar lievelingsvak is natuurlijk lezen
maar knutselen en tekenen vindt ze ook erg leuk. Op
school mag ze een boek pakken als ze haar werkje
afheeft. Daar is Hanne best snel mee dus kan ze lang
lezen.
Het liefst leest Hanne boeken van Miriam Oldenhave,
b.v. de boeken over Mees Kees, en Marjon Hoffman.
Wil je weten welke boeken er nog meer in Hanne’s Top
10 staan, kom dan kijken in de bibliotheek van Hapert.
Daar staan ze allemaal bij elkaar!
Heb jij ook een lievelingsschrijver/boek die iedereen
moet lezen, geef je dan op voor Lezer van de maand!
Iedere Lezer van de Maand krijgt een cadeautje,
geschonken door kinderkledingwinkel 2 Cool uit Bladel.
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Carnavalsmaandag 11 februari

Kempenoptocht Hapert

Inn op de Oude Provincialeweg. Vervolgens wordt
koers gezet naar de Lindenstraat, Leeuweriklaan,
Lijsterstraat, Molenstraat, Kerkstraat, Ganzestraat,
Neptunus, Planetenlaan, Nieuwstraat en vervolgens
naar de finish op de kruising van de Nieuwstraat, Oude
Provincialeweg en de Wijer.
Toiletten en eetkramen
Voor deelnemers en publiek staan er bij café het
Pleintje, café het Huukske en bij de bushalte aan de
Oude Provincialeweg extra toilet voorzieningen. De
loempiakraam van mevrouw Bui is verplaatst naar de
voorzijde van wooncomplex Het Pleintje en de
Oliebollen/gebakkraam van Maasakkers staat op het
parkeerterrein bij de Boemerang.
Prijsuitreiking
Na afloop van de optocht vindt er in gemeenschapshuis
Den Tref een grote carnavalshappening plaats. Vanaf
16.00 uur kunnen deelnemers en toeschouwers zich
vermaken met muziek van verschillende disc-jockeys.
Om 19.30 uur vindt in de grote zaal de feestelijke prijsuitreiking plaats.
De toegang tot de Kempenoptocht bedraagt één Euro
(gelieve gepast te betalen). Kinderen onder de twaalf
jaar mogen gratis naar binnen. Met de entreegelden
In Hapert staat carnavalsmaandag de VIJFentwintigste
editie van de Kempenoptocht op het programma. Een
optocht die inmiddels is uitgegroeid tot de grootste en
kwalitatief beste optocht van Nederland. De deelnemers en organisatie verzekeren de toeschouwers ook
dit jaar weer een hoogstaande editie. De start is om
13.00 uur. Een half uurtje later dus dan vorige jaren.
De al jarenlang gehanteerde formule van gezelligheid,
kwaliteit en strijd blijkt nog steeds aan te slaan. Meer
dan dertig deelnemers en vele duizenden toeschouwers weten op carnavalsmaandag ieder jaar weer de
weg naar Hapert te vinden. Als we een blik werpen op
het deelnemersveld belooft het weer een mooie middag
te worden. De deelnemers zijn afkomstig uit Vessem,
Reusel, Hooge Mierde, Duizel, Hoogeloon, Gastel,
Netersel, Oostelbeers, Eersel, Hapert, Oirschot,
Veldhoven, Lage Mierde, Soerendonk, Bladel en
Casteren. CV Hendig Zat uit Son en Breugel is een van
de debutanten dit jaar. De ‘concurrentie’ is dit jaar weer
groot, want iedereen wil natuurlijk in de voetsporen treden van de winnaars van vorig jaar: CV De Mouwers uit
Reusel met ‘Al 11 jaar op tocht’ en bij de loopgroepen
De Dagschotels uit Casteren met Goeie Road.
extra aandacht voor individuelen en kleine loopgroepen.
Naast wagens en grote loopgroepen kunnen ook individuelen en kleine loopgroepen aan de optocht deelnemen. Het publiek weet dit ook elk jaar steeds meer te
waarderen. Ook de belangstelling hiervoor groeit. De
organisatie heeft daarom ook dit jaar weer een klasse
individuelen (1 persoon) en kleine loopgroepen (2 tot en
met 4 personen) opgenomen met een apart prijzengeldbudget en jurering. Individuelen en kleine loopgroepen
hoeven zich vooraf niet in te schrijven maar kunnen zich
tot 12.00 uur aanmelden bij het inschrijfbureau in
gemeenschapshuis Den Tref aan het Alexanderhof in
Hapert. Vooraf inschrijven bij de organisatie is ook
mogelijk.
hapert afgesloten
Hapert wordt op carnavalsmaandag vanaf 10.30 uur
afgesloten voor alle verkeer. Hoewel aangeraden wordt
per fiets naar Hapert te komen, is er voldoende parkeergelegenheid op het industrieterrein van Hapert, dat op
loopafstand van het parcours ligt. Ook de streekbus rijdt
vanaf 10.30 uur niet meer door het dorp. Busreizigers
kunnen in- en uitstappen bij de tijdelijke opstapplaatsen
langs de N-284 ter hoogte van industrieterrein Hapert
en nabij garagebedrijf Van Mossel. Pas vanaf 18.00 uur,
als de totale optocht het dorp uit is, zullen de bussen
weer volgens het normale route-schema rijden.
Parcours
De -spectaculaire- start van de Kempenoptocht is om
13.00 uur ter hoogte van Chinees restaurant Bamboo

kan de organisatie de deelnemers van start-/finish- en
prijzengeld voorzien.
Bezoekers wordt vriendelijk gevraagd op tijd te komen
en zich te houden aan richtlijnen van politie en organisatie. Het gebruik van confetti-spuitbussen is zeer hinderlijk voor de deelnemers en is daarom verboden!
Samen met de strijd om de grootste prijzen neemt ook
dit jaar de gezelligheid weer een centrale plaats in. Als
iedereen in de juiste carnavalsstemming naar Hapert
komt, dan wordt de vijfentwintigste editie van de
Kempenoptocht voor zowel deelnemers, publiek als
organisatie ongetwijfeld weer een feestelijk en geslaagd
evenement.
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Gemeente Bladel
wijziging openingstijden
gemeentehuis met
carnaval
Bladel
Casteren
Hapert
Hoogeloon

In verband met carnaval is het gemeentehuis op maandag 11 februari alleen
geopend van 9.00 tot 12.00 uur.
Ook telefonisch is de gemeente alleen in
de voormiddag bereikbaar.

Netersel

Onderzoek gebruik
social media
In het kader van servicegerichtheid is uw
gemeente continu op zoek naar manieren
om u als burger zo goed mogelijk te informeren. Op het gebied van sociale media
houdt Dennis Laureijs momenteel voor
ons een afstudeeronderzoek naar de
mogelijkheden hierin.
De mening van inwoners en ondernemers
is daarbij onmisbaar om tot een goede
invulling te komen. Om die reden willen wij
u informeren dat Dennis Laureijs de
komende weken gesprekken houdt in de
gemeente.
Daarnaast kunt u zich, mocht u hier
een bijdrage aan willen leveren,
aanmelden door uw contactgegevens
naar Dennis Laureijs te sturen
(e-mail: d.laureijs@bladel.nl).

Ondersteuning en ontmoeting voor senioren

dienstencentrum Bladel gaat proefdraaien
De gemeente Bladel, ZuidZorg, GOW
Welzijnswerk en Vrienden van de Thuiszorg
hebben de handen ineengeslagen en realiseren een Dienstencentrum voor senioren
uit Bladel die graag leeftijdgenoten ontmoeten en nieuwe activiteiten willen ontplooien.
Daarbij gaat het met name om activiteiten
onder begeleiding, voor ouderen die moeilijk
kunnen deelnemen aan reguliere activiteiten.
Het Dienstencentrum wordt gevestigd in het
vernieuwde ZuidZorg gebouw aan de
Kloostertuin in Bladel en gaat per 18 februari
proefdraaien.
Het gebouw biedt verder onderdak aan
ZuidZorg Team Bladel en de Welzorgwinkel.
Komend voorjaar volgt een officiële opening.
Proefdraaien
Onder leiding van GOW Welzijnswerk start
het Dienstencentrum vanaf 18 februari met
een beperkt aantal activiteiten voor een
geselecteerde groep ouderen. Zij worden
persoonlijk benaderd door ZuidZorg. Er is

onder andere dagopvang mantelzorg en er
zijn koffieochtenden en lunches. De partners
in het Dienstencentrum willen de periode tot
de zomervakantie gebruiken om ervaringen
op te doen.
Vrijwilligers
Het Dienstencentrum Bladel zoekt voor de
woensdagochtend nog vrijwilligers om
gasten te ontvangen. Als u hiervoor belangstelling hebt, kunt contact opnemen met
Esther de Raad van GOW Welzijnswerk per
telefoon: 0497-514746 of e-mail:
edraad@hetgow.nl. Of met Hubert Cornelis
van Stichting Vrienden van de Thuiszorg per
telefoon: 040-2920713 of per e-mail:
hubert@vriendenvandethuiszorg.nl.
Andere diensten
Het Dienstencentrum is bij de start gericht op
activiteiten voor senioren. Later zullen ook
andere diensten op het gebied van zorg voor
andere doelgroepen worden geboden.

gebruik blauwe zone, laden en lossen en
gehandicaptenplaatsen
Binnen de gemeente Bladel zijn verschillende blauwe parkeerzones waar één of twee uur
geparkeerd mag worden. Deze parkeerzones zijn op alle toegangswegen tot het gebied
duidelijk aangegeven met borden.

hee doede mee?
Puur vóór jongeren is een Europees
gesubsidieerd project van het Huis van de
Brabantse Kempen in Middelbeers, in
samenwerking met 7 Kempengemeenten:
Bergeijk, Bladel, Eersel, Hilvarenbeek,
Oirschot, Oisterwijk (alleen Moergestel) en
Reusel – de Mierden.
Het project biedt jongeren tussen de 12 en
25 jaar de kans om leuke activiteiten te
organiseren in hun regio, zoals festivals,
workshops, buurtfeesten, noem maar op.
Jongeren worden financieel en bij de
organisatie ondersteund. Zij zorgen daarmee
dat er altijd iets leuks te doen is in de
Kempen.
Het belangrijkste van het project is het
verbeteren van de leefbaarheid in de
Kempen door de binding van jongeren met
hun geboorteplaats te vergroten. Daarnaast
leren jongeren om te gaan met geld en
verantwoordelijkheden en wordt er een
impuls gegeven aan het verenigingsleven.
Jongeren leren dat actief bezig zijn in de
samenleving zo zijn voordelen heeft.
Dus ben jij of ken jij iemand tussen de 12 en
25 jaar uit de Kempen.
Kom in actie en attendeer ze erop!
Vertel het door aan je vrienden, kennissen,
familie, etc.
Wij zijn op zoek naar nieuwe projecten!
Meer weten
Ga naar: www.hedoedemee.nl voor meer
informatie en voorwaarden.

waar geldt de blauwe zone
De blauwe parkeerzone geldt in Bladel voor de
Sniederslaan, tussen de Victor de Bucklaan en de
Marktstraat, waar één uur geparkeerd mag worden en voor
de Markt en Sniederslaan, tussen Marktstraat en
Europalaan, waarvoor een tijd van twee uur staat.
Met deze zones wordt kort parkeren gestimuleerd, zodat de winkels in het centrum van
Bladel beter bereikbaar zijn. Binnen de zone moet men in de daarvoor aangegeven
parkeervakken parkeren. Buiten de parkeervakken binnen de zone is, met of zonder schijf,
verboden.
wanneer geldt de parkeerduurbeperking
Het gebruik van de parkeerschijf binnen de blauwe zone geldt op maandag t/m donderdag
van 9.00 tot 18.00 uur, op vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot
16.00 uur. Buiten deze tijden, dus ook op zondagen, is het parkeren vrij van duur.
Parkeren buiten de vakken is ook buiten deze tijden niet toegestaan.
het gebruik van de schijf
Als u de auto parkeert stelt u de schijf in op het tijdstip van aankomst, waarna
u de schijf goed zichtbaar achter de vooruit plaatst. U kunt daarna, gedurende
de maximaal geldende parkeerduur, parkeren.
Laden en lossen
In de Sniederslaan zijn enkele vakken aangelegd voor laden en lossen.
Deze vakken zijn voorzien van een speciaal bord. Parkeren in deze vakken
mag alleen door bedrijfswagens en niet langer dan enkele minuten. Voor het
laden en lossen van boodschappen met een privépersonenwagen mag u
hier niet staan.
Parkeren op gehandicaptenplaatsen:
Mensen met een handicap hoeven geen gebruik te maken van een parkeerschijf in het blauwe zone gebied. De gehandicaptenparkeerkaart (GPK) geldt
hier als ontheffing.
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werk in uitvoering
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door of in opdracht van de afdeling Openbare Werken
Bladel

Nr. werk

Plaats

Periode

Uitvoering

1. Asfalteren Dalem - De Pan

Hapert

t/m week 8

Heijmans

Hapert

2. Renovatie Valensplein

Hoogeloon

t/m week 11

Heijmans

Hoogeloon

Casteren

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

Vergeet de ondernemers
niet!
Probeert u zich eens voor te stellen dat u
naar de winkel fietst om een boodschap te
doen. Daar aangekomen weet u niet meer
waarvoor u eigenlijk kwam of wat er met uw
geld gebeurd is. Of dat uw partner in het
restaurant uit het bloemenvaasje drinkt in
plaats van uit het wijnglas. Of dat u bij de
bank uw rekeningnummer niet meer weet.
In onze gemeente worden hier zo’n bijna
300 mensen (en hun omgeving) dagelijks
mee geconfronteerd, omdat zij – of hun
naaste – lijden aan de ziekte dementie.
Ieder jaar wordt het aantal mensen met
dementie groter. In Bladel komen daar
– volgens de laatste prognoses – ieder jaar
zo’n 18 mensen bij.
Dementie is meer dan vergeten alleen.
Mensen met dementie verliezen de grip
op de werkelijkheid. Ook lijden zij vaak
onder aanvallen van agressie, lusteloosheid,
onrust, dwaalgedrag, angst en hallucinaties.
Bijna iedereen kent wel iemand in zijn of
haar omgeving met deze ongeneeslijke
ziekte. Zo niet, dan is de kans groot dat u er
alsnog mee te maken krijgt.
In onze gemeente hebben inmiddels een
aantal organisaties en individuen de koppen
bij elkaar gestoken om zich in te zetten voor
een dementievriendelijke gemeenschap.
Het netwerk bestaat uit: P. Morsink
(huisarts), J. de Corte en E. de Raad
(GOW Welzijn), A. Pijnenborg en M. Waalen
(Zorgcoöperatie Hoogeloon),
A. van Oorschot en M. Engel (ZuidZorg),
D. Engels en L. van Erp (RSZK),
J. Veldhuizen en H. Antonise (gemeente
Bladel), H. van Nassau (ZET),
M. van de Ven (Alzheimer Nederland /
lokaal), H. Fleerakkers en A. Poppeliers
(Dienstencentrum Kloostertuin Hapert)
Mensen met dementie komen dagelijks in
een van de vele winkels, zitten op terrasjes
of eten in een restaurant. Zij gaan naar de
bank, de markt en de kapper.
In een dementievriendelijke omgeving kunnen mensen met dementie dit zo lang
mogelijk op een prettige en veilige manier
blijven doen. Soms merken winkeliers wel
eens dat er iets niet pluis is omdat mensen
bijvoorbeeld twee maal daags dezelfde
boodschappen komen halen of vergeten
te betalen.
Hoe ga je daarmee om als winkelier?
Wat kunt u als lokale ondernemer betekenen
voor iemand met dementie?
Wij willen het voor mensen met dementie,
hun naasten én natuurlijk de ondernemers
zelf zo aangenaam mogelijk maken.
Het netwerk is daarom op zoek naar lokale
ondernemers met passie!
Ondernemers die in ons netwerk mee willen
denken en praten over eenvoudige initiatieven die ontplooid kunnen worden in onze
gemeente om onze ambities te verwezen-

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester
en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders heeft in de vergadering van
29 januari 2013 de volgende openbare besluiten genomen:
Beoordelen aanvragen vanwege voorbereidingsbesluit buitengebied
Met ingang van 14 december 2012 is een
voorbereidingsbesluit voor het bestemmingsplan buitengebied in werking
getreden. Aanvragen voor de activiteit
bouwen die vanaf dat moment zijn
binnengekomen zijn aangehouden.
Het college kan echter de omgevingsvergunning verlenen, indien de activiteit niet
in strijd is met het in voorbereiding zijnde
bestemmingsplan. De aanhoudingsplicht
kan dan doorbroken worden. Omdat de
volgende aanvragen niet in strijd zijn met
het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan worden de aanhoudingen voor de
ingekomen aanvragen van Castersedijk
25 te Hapert, Hoogeind 1A + 3 te
Casteren en De Stuw 1 te Hapert doorbroken.
woonadres Industrieweg 5 A Bladel
met bijbehorende tent aanwijzen als
trouwlocatie
Het college wijst Industrieweg 5 A in
Bladel met bijbehorende tent aan als
trouwlocatie op 29 juni 2013 van 16.00 tot
18.00 uur.
Vervangingsregeling gemeentesecretaris en afdelingshoofden van
1 februari tot 1 april 2013
De vervangingsregeling wordt vastgesteld.
Ledenraadpleging financieel
onderhandelingsakkoord
Het college stemt in met het bereikte
onderhandelingsakkoord van de VNG,
IPO en de Unie van Waterschappen met
lijken. Help ons mee te voorkomen dat
mensen met dementie uitgesloten worden
uit het leven in onze gemeenschap.
Op 18 april ontvangen wij in Bladel alle
andere koplopergemeenten uit Brabant,
Limburg en België.
Het thema is ‘onverwachte ontmoetingen’.
Het zou prachtig zijn als we daar alvast kunnen laten zien hoe wij samen met onze
ondernemers optrekken om mensen met
dementie een volwaardige plek te geven in
hun omgeving.
Bent u die ondernemer die het aandurft?
Mail dan vóór 21 februari naar wethouder
Joan Veldhuizen j.veldhuizen@bladel.nl of
bel (tijdens kantooruren) naar Hans Antonise
van de afdeling Welzijn, tel. 361622. Voor
meer informatie over onze dementievriendelijke gemeente: www.bladel.nl/dementie.

de kabinetsdelegatie over de financiën van
de decentrale overheden in deze kabinetsperiode.
wijzigingsbevoegdheid t..b.v.
Akkerstraat 15 te hoogeloon
Er is een verzoek gedaan om gebruik te
maken van de in het bestemmingsplan
opgenomen wijzigingsbevoegdheid voor
het pand Akkerstraat 15 te Hoogeloon.
Het college besluit om in beginsel medewerking te verlenen aan de gevraagde
planwijziging en stemt in met de hieraan
verbonden randvoorwaarden.
Nieuwbouw sporthal Bladel
Het college stelt de raad voor om een
krediet van € 3.460.500 exclusief BTW,
waarvan € 3.000.000 geoormerkt als
taakstellend budget voor de bouw van de
sporthal, beschikbaar te stellen.
Project paardenfokkerij en recreatie- en
horecabedrijf de Pan 4-6 te hapert
Vanwege een uitspraak van de rechtbank
Den Bosch (inmiddels: Oost-Brabant)
heeft het college opnieuw de bezwaren
beoordeeld tegen het projectbesluit en de
verleende bouwvergunningen voor de
nieuwe paardenfokkerij, recreatie- en
horecabedrijf aan de Pan 4-6 te Hapert.
Het college heeft besloten om de bezwaren
gedeeltelijk gegrond te verklaren, maar de
verleende bouwvergunningen in stand te
laten. De motivering van het besluit is aangepast en de regels van het projectbesluit
zijn aangepast.
Het college ondersteunt daarnaast het
hoger beroep van de aanvrager tegen de
uitspraak van de rechtbank.

Bekendmakingen
Vaststelling Leidraad
organisatieverandering
kempen 2012
Burgemeester en wethouders van de
gemeenten Bladel, Eersel, Oirschot,
Reusel-De Mierden en het dagelijks
bestuur van de Gemeenschappelijke
Regeling Samenwerking Kempengemeenten maken bekend dat het
college/het dagelijks bestuur op 15 januari
2013 de “Leidraad organisatieverandering
Kempen 2012” heeft vastgesteld.
Deze leidraad regelt de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers bij organisatieveranderingen.

Netersel
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Gemeente Bladel

Bladel
Casteren

De Leidraad organisatieverandering
Kempen 2012 treedt in werking op
1 februari 2013 en werkt terug tot en met
1 december 2012. Per gelijke datum
worden de regelingen die onderwerpen
behandelen die in deze leidraad worden
behandeld en betrekking hebben op
organisatieveranderingen als bedoeld in
de leidraad ingetrokken.

Hapert
Hoogeloon
Netersel

Rectificatie

wijziging arbeidsvoorwaardenregeling voor de
gemeenschappelijke
Regeling Samenwerking
kempengemeenten
In de lantaarn van 12 januari jl. stond
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Bladel dit was niet correct.
Hier had moeten staan Burgemeester en
wethouders van gemeenten Bladel,
Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden en
het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking
Kempengemeenten.
Hieronder treft u de publicatie nogmaals
aan.
Burgemeester en wethouders van
gemeenten Bladel, Eersel, Oirschot,
Reusel-De Mierden en het dagelijks
bestuur van de Gemeenschappelijke
Regeling Samenwerking
Kempengemeenten maken bekend dat per
1 januari 2013 de arbeidsvoorwaardenregeling is gewijzigd.
De wijzigingen zijn volgens de LOGAcirculaire (CVA/U201201481) en hebben
betrekking op de aanstelling in algemene
dienst die geldt voor de medewerkers van
de gemeenten en de Gemeenschappelijke
Regeling per 1 januari 2013.
De Leidraad organisatieverandering
Kempen 2012 en de LOGA-circulaire
(CVA/U201201481) liggen vanaf 4 februari
2013 tot en met 29 april 2013 ter inzage in
de centrale hal van de gemeentehuizen.
De teksten zijn ook digitaal beschikbaar
via de gemeentelijke websites. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met de
afdeling P&O (0497 – 650 640).

diverse vergunningen
Burgemeester en wethouders van Bladel
maken bekend dat:
Algemeen
• Op 4 februari 2013 is aan het St. Lucia
Gilde een vergunning verzonden voor het
maken van reclame tussen 31 maart en
16 april 2012 voor een jaarmarkt in
Steensel d.d. 14 april 2013.
• Op 31 januari is aan Paardensportvereniging St. Martinus een vergunning
verzonden voor het maken van reclame
tussen 10 en 26 maart 2013 voor een
Alpacashow te Hapert op 24 maart 2013.
• Op 25 januari 2013 is aan Atletiekvereniging DES toestemming verleend
om op 2 maart 2013 een aantal wegen,
dreven en paden (fietspad Bredasebaan
rondom de Cartierheide naar de Pan) te

gebruiken voor een recreatie- en
wedstrijdloop.
hapert
• Op 31 januari 2013 is aan
Paardensportvereniging St. Martinus een
vergunning verzonden voor de organisatie van een Apacashow op 24 maart
2013 van 08.00 tot 18.00 uur in Manege
‘De Lemelvelden’ te Hapert.
Deze besluiten liggen vanaf 11 februari
2013 ter inzage bij de Centrale Balie in het
gemeentehuis te Bladel. Op maandag van
09.00 tot 19.00 uur, op dinsdag tot en met
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en ‘s middags na afspraak.
Bezwaar
Als u door het bovenstaande besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen,
kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van burgemeester
en wethouders van Bladel (Postbus 11,
5530 AA Bladel). Dat kan tot zes weken na
de dag van verzending van het besluit.
In uw bezwaarschrift moet staan tegen
welk besluit u bezwaar maakt en waarom.
Verder moet u uw naam, adres, telefoonnummer en de datum vermelden én het
bezwaarschrift ondertekenen.
Indiening van een bezwaarschrift houdt
niet in dat de werking van het besluit wordt
uitgesteld. Daarom kunt u aan de voorzieningenrechter vragen een voorlopige
voorziening te treffen. Zo’n verzoek kunt u
alleen indienen als u ook bezwaar hebt
gemaakt. De rechter bepaalt dan of er een
voorlopige regeling moet worden getroffen,
omdat onmiddellijke uitvoering van het
besluit voor u onherstelbare gevolgen kan
hebben.
U moet het verzoek sturen naar: de
voorzieningenrechter van de Rechtbank
Oost Brabant, 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-2013-0042 het splitsen van een
woonboerderij,
Bleijenhoek 73
(ontv.28-01-2013)
BLA-2013-0047 het bouwen van een
woning, Molenweg 8
(ontv.31-01-2013)
BLA-2013-0048 het exploiteren van een
kinderspeelgoedwebwinkel/postorderbedrijf,
Eikenbos 22
(ontv.01-02-2013)

hapert
BLA-2013-0043 het plaatsen van een
dakkapel, De Kuil 41
(ontv.28-01-2013)
BLA-2013-0045 het kappen van 8 bomen
in Plan Hapertse Weide,
De Kuil / De Wijer
(ontv.30-01-2013)
hoogeloon
BLA-2013-0049 wijzigen van luchtwasser,
hokindeling, voeropslag
en noodstroomaggregaat
(milieuneutrale wijziging),
De Busvelden 1
(ontv.31-01-2013)
BLA-2013-0050 het uitbreiden van
een melkveestal,
Ir. Mettropweg 5
(ontv.01-02-2013)
Netersel
BLA-2013-0044 het bouwen van een
woning met bijgebouw,
Schipstaarten 3
(ontv.30-01-2013)
De beslissingstermijn op de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is
verlengd:
Nummer
Omschrijving en locatie
hapert
BLA-2013-0001 het oprichten van een
bedrijfshal met kantoor,
het aanleggen van een
inrit, het plaatsen van
reclame en het oprichten
van een erfafscheiding,
Diamantweg ongenummerd
Netersel
BLA-2012-0665 het herbouwen van een
schuur (afwijking bestemmingsplan), De Hoeve 23
Aanvragen om vergunning liggen niet ter
inzage. Tegen aanvragen om vergunning
bestaan geen bezwaarmogelijkheden.
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Vergunningen
De volgende omgevingsvergunningen zijn
verleend:
Nummer
Omschrijving en locatie
Bladel
BLA-2012-0649 het kappen van 1 picea
pungens (naaldboom),
Veilig Oord 41
(verz.30-01-2013)
BLA-2012-0622 het kappen van 1 acacia,
Stokekker 41
(verz.30-01-2013)
BLA-2012-0673 het kappen van 1 den,
Sniederslaan 67
(verz.31-01-2013)
BLA-2013-0038 het uitbreiden van een
woning, Wilhelminalaan
31 (verz.31-01-2013)
BLA-2012-0670 het plaatsen van 4 lichtmasten, tegenover Rond
Deel 12 (verz.05-02-2013)
BLA-2013-0039 het plaatsen van een
dakkapel, Schalieven 36
(verz.05-02-2013)
hapert
BLA-2013-0024 het plaatsen van
gevelreclame, Hoogakker
2 (verz.01-02-2013)
BLA-2012-0623 het bouwen van een
opslagruimte naast/achter
een bestaande stal voor
de activiteiten bouwen
en milieuneutraal
veranderen, Dalem 24A
(verz.05-02-2013)

De besluiten en bijbehorende stukken
liggen van 11 februari tot 25 maart 2013
ter inzage bij de Centrale Balie in het
gemeentehuis in Bladel. Indien u op
maandagavond de verleende omgevingsvergunningen wilt inzien, moet u hiervoor
een afspraak maken (tel. 0497-361636).
Bezwaar
Als u door het bovenstaande besluit
rechtstreeks in uw belang wordt getroffen,
kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van burgemeester
en wethouders van Bladel (Postbus 11,
5530 AA Bladel). Dat kan tot zes weken na
de dag dat het besluit aan de aanvrager is
verzonden. In uw bezwaarschrift moet
staan tegen welk besluit u bezwaar maakt
en waarom. Verder moet u uw naam,
adres, telefoonnummer en de datum
vermelden én het bezwaarschrift ondertekenen.

verzoekschrift om een voorlopige
voorziening ook digitaal indienen
bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD).
Op de genoemde site vindt u meer
informatie. Voor deze procedure bij de
rechtbank bent u griffierecht verschuldigd.
Bladel, 9 februari 2013

Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris,
mr. P.S.M. Perriëns
De burgemeester,
mr. A.H.J.M. Swachten

Rampen vallen
niet te plannen.
Voorbereidingen
wel.
Typ uw postcode in op
www.crisis.nl

Alzheimercafé

Heeft u al eerder een reanimatiecursus gedaan? Hou
uw kennis op peil door ieder jaar een herhalingsles te
volgen. Dit wordt geadviseerd door de Nederlandse
Hartstichting. U behoudt hierdoor de opgedane vaardigheid en kunt adequaat en alert handelen indien dit nodig
mocht zijn.

Locatie: De Eikenburg, Eikenburg 10 te Eersel.
Aanvang: 19.30 uur zaal open om 19.00 uur.
Toegang is gratis, voor consumpties wordt een
bescheiden bijdrage gevraagd.

Voor deelname aan een herhalingsles reanimatie met
AED vragen wij een bijdrage van € 12,-.

Hapert

Netersel

Herhalingslessen
REANIMATIE met AED

Herhalingslessen reanimatie met AED zijn gepland in:
• Bergeijk: woensdag 27 februari 2013 en maandag 18
maart 2013
• Bladel: maandag 25 februari 2013
• Eersel: 26 februari 2013.
• Reusel: maandag 4 maart 2013
Alle avonden beginnen om 19.00 uur. De lessen worden gegeven door NRR gecertificeerde docenten.

Casteren

Hoogeloon

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 Oost Brabant, Bestuursrecht,
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U moet een kopie van het
bezwaarschrift meesturen. U kunt het

Een plotselinge hartstilstand:
slaat toe zonder te waarschuwen en elke seconde telt!

Bladel

14 februari 2013

In de zorg voor dementie is de huisarts de regisseur.
Alle lijnen van behandeling, zorg en welzijn komen bij
hem samen. Voor de persoon met dementie is de
huisarts aanspreekbaar als eindverantwoordelijk
hulpverlener. De huisarts bekijkt wat hij of zij zelf kan
doen en waarvoor een doorverwijzing noodzakelijk
is.
In het komende Alzheimercafé Eersel, zal dr.
Hendrikx, huisarts in Dommelen, vertellen over de rol
van de huisarts in het ziekteproces van dementie.
Wat mag je wel en niet verwachten van je huisarts?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen tijdens
kantooruren met mevrouw C. van der Heijden,
Stichting Welzijn Ouderen Veldhoven, telefoon 0402540066

Lekker in Bladel naar de sauna!
Privé!

Alleen huren sauna ook mogelijk!

er
Reserve
!
ig
tijd

Kad
otip
!

14 febr
u
Valenti ari
jnsdag

Voor inlichtingen en reserveren: Postelweg 25A • Bladel (ind.terr. de Beemd)
Tel. 0497-369657 • info@sauna-nederland.nl• www.saunaenwellnessbladel.net

TE HUUR
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
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Neterpop, ’’Een feest voor Iedereen”
De voorbereidingen van Neterpop zijn weer in volle gang. Op vrijdag 19 april pakt
Neterpop voor de 17de keer weer groots uit met 4 podia en in totaal 15 artiesten. Het
wordt dus meer dan ooit een “feest voor iedereen”. Landelijke toppers worden bijgestaan door lokaal talent. Enkele namen van de artiesten: Gers Pardoel, BZB, Final
Jam, Kick’n Stickz, Racoon, DJ La Fuente, Groundforce ft Arthur Wils, Racoon DJ
Vato gonzalez & MC Tjen. Vanaf 5 februari zijn al earlybus tickets verkrijgbaar.
Regulieren voorverkoop start op zaterdag 23 februari as. Meer over de artiesten en
info earlybus en nog veel meer. Zie www.neterpop.nl, www.facebook.com/neterpop
of twitter (@neterpop)

WWW.IL-FIORE.NL

JUBILEUMKORTING
oplopend tot 50% op aardewerk
vanwege 5-jarig bestaan

Anke Maas
Markt 26
5531 BC Bladel
Tel: 0497-381015

wegens succes
verlengd!

OPEN
ma. 13.00-18.00
di. t/m vrij. 9.00-18.00
za. 8.30-17.00

Bouw zorgappartementcomplex plan
Kempenland Bladel bereikt hoogste punt
Woningstichting de Kempen verheugd over naderende oplevering maar maakt
ernstig zorgen over realisatie van toekomstige bouwprojecten door gevolgen
kabinetsplannen.

Ter zake

advertorial

Waarom een PVC vloer?
Is het bij u ook altijd een race tegen de klok? kinderen, werk, sporten en andere activiteiten die vaak ten kosten gaan van de schoonmaak? Of juist andersom? U maakt
graag de juiste keuze waar u jarenlang plezier van heeft? Dan is een pvc vloer de
oplossing!
Pvc vloeren zijn uitzonderlijk sterk en duurzaam. Doordat de stroken strak tegen
elkaar aan liggen heeft u nauwelijks een naad. Dit komt ten goede van de hygiëne. De
vloer is zeer geluidsdempend en stabiel doordat het direct gelijmd wordt op de ondervloer. Daarnaast is het goed isolerend en geschikt voor vloerverwarming. Door de
harde PU laag is de vloer onderhoudsvriendelijk en slijtvast.
De pvc vloeren zijn door de huidige technieken nauwelijks van echte houten vloeren
te onderscheiden. Waarschijnlijk heeft u al eens over een pvc vloer gelopen zonder
dat u het in de gaten had.
7 voordelen:
- vochtbestendig
- voelbare structuur (anti slip)
- weinig contactgeluid
- duurzaam
- milieuvriendelijk
- geschikt voor vloerverwarming
- onderhoudsvriendelijk
Bekijk op www.vloerenwereld.com alle first class pvc vloeren.
Uit voorraad leverbaar.
Voor zowel levering als verwerking kunt u bij vloerenwereld.com terecht! Ontvang
gratis stalen of maak vrijblijvend een afspraak voor advies:
0497-820212. Levering vanaf 50m2!

Op 28 januari jl. is de vlag op het hoogste punt van het zorg-appartementencomplex in plan Kempenland geplaatst. De bouw die ruim een half jaar geleden is
begonnen, gaat voorspoedig. Het gebouw dat ruimte zal bieden aan 33 mooie
zorgappartementen, zal voor de zomer gereed zijn. Volgens traditie bij het bereiken van het hoogste punt in de bouw hebben de vaklieden dat moment gevierd,
samen met opdrachtgever Woningstichting de Kempen en de buren van het
complex: de cliënten van RSZK Floriaan. Tegenover dit heuglijke moment staan
de grote zorgen van Woningstichting de Kempen met betrekking tot de gevolgen
van de kabinetsplannen.
33 ruime appartementen
In het nieuwe woongebouw, gelegen naast RSZK Floriaan, komen 33 ruime appartementen die bestemd zijn voor mensen die zelfstandig kunnen wonen.
Het gebouw is 3 verdiepingen hoog. De appartementen van ruim 80 m2 hebben een
ruime woonkamer met stijlvolle keuken, een slaapkamer, een volledig ingerichte badkamer, een berging en een gezellige hobby/studeerhoek.
Het gebouw is ontworpen door Spierings & Swart Architectenbureau en wordt
gebouwd door bouwbedrijf Van Montfort BV.
Inschrijven
Cliënten van RSZK Kempenland die in aanmerking komen, krijgen voorrang bij de toewijzing van de appartementen.
Op korte termijn zal bekend worden gemaakt hoe geïnteresseerden zich kunnen
inschrijven. Dit zal gebeuren middels de website www.wsdekempen.nl.
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SPORT
No-Limits en Kempen Run
organiseren lezing over
sporten in relatie tot
gezondheid
Intensief sporten is inmiddels voor veel mensen een
belangrijk onderdeel geworden van hun leven.
Loopgroep No-Limits en de Stichting Kempen Run willen sporters helpen om gezond en blessurevrij actief te
zijn. Ze nodigen u daarom uit voor een lezing over
‘Sporten in relatie tot gezondheid’. Die vindt plaats op
zondag 3 maart van 11.00-12.00 uur in De Tipmast in
Bladel. De toegang is gratis.
De belangrijkste drijfveer voor veel mensen is niet zo
zeer de prestatie van het sporten maar je goed voelen.
Het vraagt echter soms veel van ons lichaam.
Sportblessures en hart- en longproblemen kunnen
soms roet in het eten gooien. Weten hoe je verantwoord
kunt sporten is dus van groot belang.
No-Limits en De Kempen Run hebben twee deskundigen bereid gevonden om een lezing te geven en vragen
te beantwoorden. Dr. Bert van Essen werkt als sportarts
bij SportMax in Veldhoven. Hij geeft een presentatie
over cardiovasculaire problematiek en de rol van
inspanningstesten bij het verbeteren van prestaties en
het voorkomen van gezondheidsproblemen.
Drs. Dennis van Poppel is sportfysiotherapeut, manueel
therapeut en bewegingswetenschapper, aan de Avans
Hogeschool Breda en bij Fysiotherapie Gestel in
Eindhoven. Hij toont een presentatie over orthopedische hardloopklachten en zijn promotieonderzoek naar
risicofactoren voor hardloopblessures. Aan de orde
komen onder andere vragen als: Welke hardloopblessures komen veelvuldig voor en wat is daar aan te
doen? Wat zijn mogelijke risicofactoren en wat zijn aandachtspunten tijdens training en wedstrijden om de
kans op blessures te minimaliseren?
Opgeven voor de gratis lezing op zondag 3 maart kan
via het e-mail adres info@kenpenrun.nl De lezing
begint direct na de training van No-Limits om 11.00 uur
in de grote zaal van Hotel De Tipmast.

Verlies VC Bladel heren 1
Op zaterdag 2 februari trad Voskuijlen & Koekkoek/VC
Bladel H1 aan tegen het 1 punt lager geklasseerde van
Tartwijk uit Schijndel. Hoewel dit team thuis met 3-1
werd verslagen, leek deze wedstrijd gezien de ranglijst
op voorhand geen gelopen race.

Reminder: supportact voor BZB
Tijdens de laatste tryout avond in Podium10 presenteerde de kersverse band Reminder zich voor het eerst in een volle zaal. enthousiast
wisten zij binnen de kortste keer het publiek voor zich te winnen. Voor
Podium10 alle reden om deze vijf jonge muzikanten als supportact te
vragen voor BZB unplugged.
Reminder heeft een setlist met folkmuziek vol covernummers van Mumford & Sons. Dat betekent uitdagende eigenzinnige zang en ‘drums not allowed’. Daarvoor in de plaats veel overtuigend akoestisch werk. Reminder is Dide op
accordeon, Koen zang, Jop op gitaar, Rob bas, en Jelle op banjo .
Reminder brengt energie en feest voor het publiek. Kortom de ideale opwarmer voor BZB unplugged op 3 maart in
Podium10. Voorverkoop is gestart. zie www. Podium10.nl.

In de 1e set ging de strijd tot 10-10 redelijk gelijk op.
Hierna kreeg van Tartwijk de set in handen, door beter
en gevarieerder spel, waarop Bladel geen antwoord
had, mede door een hoge eigen foutenlast: 25-17. Set 2
verliep op vergelijkbare wijze, met dit verschil dat de
strijd wat langer gelijk opging. Aan het einde had Bladel
ook door eigen fouten, geen antwoord op het snelle,
afwisselende en degelijke spel van de tegenstander:
25-19. Set 3 begon veelbelovend voor Bladel, door in 1
servicebeurt een voorsprong van 0-5 te nemen. Van
Tartwijk nam hierna het initiatief en in de volgende servicebeurt keek Bladel tegen een 9-5 achterstand aan.
Ook nu was er geen antwoord op het spel van de tegenstander en bleef Bladel achter de tegenstander aanlopen: 25-16.
In de 4e set kantelde de wedstrijd. Vanaf het begin liep
het spel bij Bladel beter en lukten de aanvalscombinaties wel. Hoewel van Tartwijk er alles aan deed om de
volle buit binnen te halen, haperde hun spel. Bladel nam
een ruime voorsprong. Op de stand 16-22 leek een
enkelblessure van middenaanvaller Giel Linschoten
alsnog roet in het eten te gaan gooien. De ruime voorsprong bleek echter voldoende. Met een geïmproviseerde aanvalslinie werd de 4e set toch met 18-25 binnen gehaald.
Gezien het hele wedstrijdbeeld was de overwinning
voor van Tartwijk verdiend. Bladel kan nu 3 weken de
wonden likken alvorens aan de laatste serie van 7 wedstrijden te gaan beginnen.
Eindstand 3-1, sets 25-17, 25-19, 25-16 en 18-25
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Ter zake…
Kinderen en voeding
Als we bedenken dat een volwassen persoon minimaal
twee stuks fruit per dag zou moeten eten, mogen we
misschien aannemen dat voor een kind minimaal één
stuk fruit nodig is. Als we onze kinderen fruit meegeven
voor het tien-uurtje, hebben we op een goed moment
van de dag aan deze ‘wens van ons lichaam’ voldaan.
We zouden ervoor kunnen kiezen om onze kinderen
één pakje sap (o.i.d.) en één flesje water mee te geven
in plaats van twee pakjes sap. Op die manier komen we
aan de volgende ‘wens’ van het kleine kinderlichaampje
tegemoet.

Wat weten kinderen van nu eigenlijk van voeding?
Meestal bar weinig en helaas krijgen ze er op school
geen les in. Kinderen eten en drinken wat ze voorgeschoteld krijgen en kopiëren het eet- en drinkgedrag
van hun ouders.
Op veel scholen wordt verzocht geen zoetigheid mee te
geven als ‘tien-uurtje’ en niet te overdrijven met uitdelen
tijdens verjaardagen. Cakejes, chips en koekjes is duidelijk ‘slecht’ te noemen. Maar bijna als vanzelfsprekend kunnen de leerkrachten niet ingrijpen als ouders
goedbedoeld de ‘gezonde’ tussendoortjes aan hun
kroost meegeven zoals de per 2 of 3 verpakte ‘meergranen’-koekjes van de reclame en de bekende zuiveldrankjes of zoete limonade.

Het is belangrijk om onze kinderen vanaf jonge leeftijd
bewust te maken van zodat ze begrijpen waarom ze
fruit en water mee krijgen naar school. In het begin zal
er misschien weerstand zijn, want ‘iedereen’ heeft koekjes mee. Maar let maar op: de aanhouder wint. En als je
kindje je ook nog snapt, is dat écht een win/win-situatie!
Zou het een oplossing kunnen zijn dat op scholen heel
simpel een uurtje per week les in voeding gegeven
wordt? Dat kinderen van hun eigen juf of meester
mogen leren dat water drinken zeer belangrijk is? Maar

dat ze ook leren dat limonade best mag, maar niet te
zoet en niet te vaak? Dat ze weten wat gezonde en
ongezonde tussendoortjes zijn? Dat ze de waarde van
fruit gaan inzien? Dat ze de waarde van een volkoren
boterham gaan inzien en gaan voelen wat het verschil
is voor hun darmpjes?
Dit lijkt misschien een illusie, maar hoe moeilijk kan dit
in werkelijkheid zijn? Leerkrachten kunnen per direct
dagelijks een gezellig ‘water-momentje’ inlassen:
samen in de kring iedereen een bekertje water drinken
tijdens het vertellen wat ze de vorige dag gedaan hebben.
Ook hier gaat het, zoals bij zoveel momenten, om
bewustwording van de ouders en de leerkrachten van
een school om hier samen mee aan de slag te gaan. Als
kinderen enthousiast thuis komen met verhalen over
water drinken en volkoren brood eten, zullen ouders
hier misschien makkelijker op overschakelen. Je wilt
tenslotte altijd het allerbeste voor je kind. Hiermee is
een begin gemaakt.
Het hoeft allemaal niet overdreven te worden. Met
water drinken, fruit en volkoren brood eten maken we
een schitterende start voor onze kinderen. Ze krijgen
ineens voldoende vocht binnen, minder suikers en
méér vezels en vitaminen dan voorheen. Van daaruit
denken we als ouder vast verder en komen er vanzelf
meer verbeteringen bij. Want nu wordt het écht leuk.
Het wordt namelijk écht leuk, want we werken aan ons
lichaam én we geven onze kinderen waardevolle kennis mee om dit zelf voort te gaan zetten.
Probeer het eens aan te kaarten op de school van uw
kind(eren). Wie weet staan ze ervoor open!
GoForFit. Bart van Helvoirt www.goforfit.nl

GoForFit

Veel mensen hebben geen idee dat ze hun kinderen vol
stoppen met suiker als ze deze koekjes en pakjes zuivel
meegeven als tien-uurtje. Het bewuste koekje wordt op
de reclame namelijk voorgesteld als een gezond tussendoortje en het pakje drinken is tenslotte zuivel. Ik
neem aan dat ouders dit met de allerbeste bedoelingen
aan hun kinderen meegeven. Ouders blij, kinderen blij,
reclamemakers blij. Iedereen blij.

NTENSIEVE DESKUNDIG

Bart van Helvoirt

Gewichtsbeheersing
Meer energie
Gezond ouder worden

Welzijnscoach

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

Kinderkledingbeurs
Gindrapassage 6 • 5531 LP Bladel

MOBIEL: 06 - 41 97 89 78

Op zaterdag 23 maart organiseren wij een voorjaar/zomer kinderkledingbeurs.
De beurs zal worden gehouden in zaal de Tipmast,
Tipmast 48a in Bladel van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Entree € 1,00 (kinderen tot 12 jaar gratis)
U kunt merk kinderkleding inleveren en kopen vanaf
maat 74 tot en met maat 176

Uw zaak is onze zorg

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

Bel ons voor een
gratis kennismaking
www.knegtmansadvocaten.nl

dit is ons reglement:
1. Het is een voorjaar/zomerbeurs dus alleen voorjaar- en zomerkleding. Graag Merkkleding
2. Inbreng geschiedt geheel op eigen risico.
3. Kleding inleveren met een ingevulde inleverlijst
4. Duidelijk aangeven of het een 2- of 3-delig setje
betreft. (eventueel vastmaken)
5. Het spreekt voor zich dat de kleding schoon, in
goede staat en eigentijds moet zijn. Wij
behouden ons het recht voor kledingstukken
waarvan wij vinden dat die niet verkoopbaar
zijn, deze niet in de verkoop te doen. Bekijk uw
kleding kritisch!
6. Geen ondergoed/pyjama’s en schoenen inbrengen. (uitzondering regenlaarzen, teva, croc)
7. Sportkleding en carnavals/verkleed kleding is
welkom.
8. Kleding inleveren in BANANeN dozen (ivm de
opslag)
9. Inleveradressen in Bladel en eersel.
10. Van het bedrag dat u voor uw kleding vraagt
houden we 25% in aan organisatie kosten. Een
gedeelte hiervan komt ten goede aan een goed
doel.
12. Kleding mag worden ingebracht van 18 februari t/m 3 maart.

Voor verdere informatie en inbreng kleding:
kinderkledingbeurs@hotmail.com
wendy 0497-514319 (eersel)
wieteke
0497-387802 (Bladel)
Niet verkochte kleding en/of uw verdiende geld
moeten na de beurs weer opgehaald worden op
23 maart tussen 16.45 uur en 17.00 uur in zaal de
Tipmast in Bladel.
Niet opgehaalde kleding en geld komen ten goede
aan de organisatie.
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Huis & aanbod

Oerdegelijk vrijstaand
herenhuis
Akkerwinde 73, Hapert

voorkant huis

achterkant huis

Met oerdegelijke kwaliteitsmaterialen gebouwd, karakteristiek vrijstaand herenhuis met een sfeervolle kempische uitstraling. Deze riante woning heeft maar
liefst 7 slaap-/studeerkamers, een inpandige garage en een grote zeer veel privacy biedende tuin.
De ligging aan de rand van het dorp aan een rustige, kindvriendelijke woonstraat
maakt het zeer aangenaam wonen.
Verder is de woning voorzien van een complete keukeninrichting en een luxe
ingerichte badkamer (badkamer vernieuwd in 2005). De inpandige garage kan
eenvoudig worden omgebouwd tot kantoor, zodat een beroep aan huis heel goed
mogelijk is. Een zij ingang behoort ook tot de mogelijkheden.
De inhoud van het woonhuis bedraagt maar liefst circa 733 m³ en is gelegen op
een perceel van 588 m².

kOPeN ZONdeR RISICO???? dIT IS Uw kANS!
INRUIL eIgeN wONINg IS BeSPReekBAAR!
De prijs bedraagt een vanafprijs.
woonkamer

tuin

Bieden is mogelijk vanaf € 479.000,-- k.k.

keuken
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Markt 25 Bladel

!
tr ing
Tel 0497 381 281

11 februari t/m 16 februari 2013
Brood van de week

Lichtbruin

2.45

1.70

Tartaartjes
Gepaneerde

6 4
halen

kipschnitzels

betalen

4
95
Oma’s sudderlapjes
5
Mexicaanse vleesrolletjes 95
1
98
0
Boterhamworst
95

500 gram

500 gram

Vlaai van de week

Rijstenvlaai

11.00

7.70

per stuk

Effe opladen!
Pauzekoeken

Aanbiedingen gelden van ma. 11 febr. t/m za. 16 febr. 2013
Eigen parkeerplaatsen achter ons pand

10 st. 2.80

1.95

Gemaakt van speltmeel. Gevuld met appeltjes en
rozijnen is het gezond snoepen in de pauze.

Tien uurtje (4 sneetjes)

1.40

0.95

Royaal gevuld met hazel-cashewnoten, amandelen,
rozijnen, abrikozen en een klein beetje mokka.

Energieknabbels 250 gram 2,50 1.75
Lijkt op mueslireep maar nog lekkerder.

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

100 gram

Maandag en dinsdag tijdens carnaval zijn wij
geopend van 8.00 tot 12.30 uur.

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

Slagerij Henk v. Limpt
Markt 25A - Bladel -

) 386359

Voor ambachtelijk kwaliteitsvlees,
vleeswaren en maaltijden!

Markt 6 • Bladel
Tel.: 0497-380140

Taffy - Taffy is een vrolijke dame van ruim anderhalf jaar oud, die
niet bij andere honden geplaatst kan worden.

Van donderdag 7 februari 2013 t/m
donderdag 14 februari 2013 gesloten.

Vrijdag 15 februari
zijn wij weer OPEN
dan kunt u weer onbeperkt genieten
van de vernieuwde verwennerijtjes.
Ze zoekt een baasje met ervaring want van opvoeding is helaas nog geen
sprake. Een goed karakter is er zeker, dat is al een mooi begin. Nu nog de
puntjes op de i.

Ontmoet Taffy 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

En elke zondag weer brunchen
van 12.00 tot 16.00 uur.
Onbeperkt bestellen. Reserveren verplicht.

