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Vrijdagavond

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

’’GOUD VAN OUD’’

BLADEL – Tijdens de carnaval onderging De Ruurhoeve in Vershof Bladel een complete facelift.
Kaasspeciaalzaak De Ruurhoeve én Groentenspeciaalzaak De Ruurhoeve hebben vanaf nu een veel mooiere en open uitstraling en de klant wordt door het ruimere assortiment nóg meer verwend. En u kunt met
(h)eerlijke streekproducten voortaan zélf uw maaltijdsalade samenstellen: ‘kaas en groenten gaat super
goed samen!’ Voor de echte gastronomen onder ons: U kunt bij De Ruurhoeve nu ook terecht voor een
heerlijke fles wijn, bier of thee van het premium merk Dilmah, allemaal te combineren met een bijpassend
kaasje naar keuze...

Markt 1A
Bladel

(door Erik Schippers)

Marieke Ansems is ‘het brein’ achter de nieuwe formule.
De jongste dochter van Walter en Lies Ansems van
Kaasboerderij De Ruurhoeve in Hoogeloon runt vanaf
2005 de kaasafdeling van Vershof Bladel en sinds vorig
jaar ook de groenteafdeling.
Alles vers!
Lekker handig binnenkomen bij De Vershof. We kunnen
meteen onze maaltijdsalade samenstellen uit de overzichtelijk ingerichte bakken. Parmezaans kaasje of toch
maar de échte ambachtelijke kaas verwerkt op de eigen
boerderij? Wat verse sla, paprika en wat zontomaatjes
en nog wat overheerlijke versgebrande noten erbij.
Ideale mix voor de vegetariër, bovendien zijn er ook nog
huisgemaakte vegetarische soepen boordevol groen-

ten verkrijgbaar. Maar
Marieke heeft overal
aan gedacht: ‘Een
stukje gerookte kip,
zalm of tonijn maken
de salade helemaal af
voor de vlees-of visliefhebber. Die hebben we
ook en komen natuurlijk van mijn Vershofcollega’s Eric en Pieter.
Delicatesse is een passie van mij en dat wil ik
hier nu nóg meer uitstralen, klanten moeten
geinspireerd worden in
het maken van nieuwe
combinaties en originele bereidingen, vandaar ook de vakboeken
over kaas, groenten en
fruit met hun combinaties die we verkopen en
ter inzage hebben. We
willen gezelligheid, inspiratie en gemak combineren met
de Brabantse kwaliteit van streekprodukten die we hier
volop in de buurt hebben. Nu is alles overzichtelijk ingericht en hebben we met de houttinten en de ouderwetse
fruitkisten het geheel ook nog wat meer warmte en
gezelligheid gegeven. Maar het allerbelangrijkste is
natuurlijk dat al onze producten nu nóg meer heerlijk,
eerlijk, vers én puur zijn. Alles wordt bij ons vers aangeleverd en dagvers gesneden en onze ingrediënten en
soepgroentes worden hier vers verpakt, zonder conserveringstechnieken.’
Ook heeft Marieke zich aangesloten bij de BPF (Best
Products in Fresh) een select groepje vooraanstaande
vervolg op pagina 2

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

Wij zijn op zoek naar een

BEZORGER
voor een bezorgwijk in Hoogeloon.
Bezorging moet plaatsvinden tussen
vrijdagmorgen en zaterdagmiddag 12.00 uur.
Interesse: mail je naam, leeftijd, adres en
telefoonnummer naar: localprint@online.nl.

Broekstraat 26
5571 KK Bergeijk
tel. 0497-550200

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

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

Gratis advies en
kennismaking:
30 minuten

PIETER VOSTERS VOOR AL
UW ONROEREND GOED

Jij kunt echt niet voetballen, hè Pietertje?
Neeh, maar wel huizen verkopen!
NIEUWSFLITS
TE HUUR, winkelpand met kantoor,
werkplaats en magazijnruimte in het
centrum van Bladel € 1600,- p/m,
gelegen Markt 22

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

0497-381775
info@vostersonroerendgoed.nl
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groente vakspecialisten die elkaar prikkelen om tot de
beste vers resultaten te komen. Maandelijks hebben zij
een bijeenkomst bij een vernieuwende teler, topkok of
onderscheiden(de) collega.
Lekkere combinaties
Eerlijk is eerlijk: door de strakke lijnen heeft De Vershof
een veel ruimere uitstraling gekregen (we zien nu ook
de bakker zijn werk doen!) en straalt nu ook veel meer
rust uit. Nu we er toch zijn kunnen we niet om de nieuwe notenbar heen die aan één stuk doorloopt. Hier treffen we Leon Kuijten, de bedrijfsleider van de Ruurhoeve
met jarenlange ervaring in zowel de groenten- als de
kaasbranche. Leon komt met een paar voorstellen op
de proppen die ons het water maar ook het bier en de
wijn in de mond doen lopen: ‘We willen ons steeds meer
als specialist profileren en dan moet je ook wat te bieden hebben natuurlijk. Daarom hebben we nu ook een
groot aantal bier-en wijnarrangementen en diverse
theesoorten in ons assortiment. Kaas is ideaal te combineren met een glas wijn of bier maar zeker ook met

een kop thee. Thee levert volgens kenners zelfs de
beste smaakcombinatie met kaas op.. Blauwaderkaas
(Roquefort) is bijvoorbeeld heerlijk te combineren met
de lapsang chuong thee, maar ook met sauternes wijn
of Gulden Draak bier, die doen het uitstekend bij onze
klanten. Maar wat dacht je van een geitenkaasje, ideaal
te combineren met een kop groene thee, een wit biertje
of een glas Sauvignon Blanc.

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

www.pefcnederland.nl

Uitgave: Localprint, Bergeijk
High cheese…
Marieke gaat dus nog een stap verder en denkt aan de
totale beleving. Glimlachend: ‘Wij praten hier ook wel
over high cheese, high beer of high wine in plaats van
high tea. Zo hebben wij het sterkste bier ter wereld in
ons assortiment, het Belgische Bush-bier van 12%, dat
ideaal te combineren is met onze sterke blauwaderkaas. Die kaas doet het ook goed met een kop sterke
Lapsang souchong thee of een sterk zoete witte wijn
van Sauternes. We willen ook het bier-kaas huwelijk
van de maand gaan introduceren, alsmede het festijn
van kaas en wijn van de maand. En als toetje hebben
we overheerlijk ijs, gemaakt van onze eigen Ruurhoeve-melk. Daarbij werken we samen met IJssalon
Hartentroef in Someren, de eerste vrouwelijke meesterijsbereidster alsmede bekroond als beste ijsbereidster
van Nederland!
Diverse acties!!
Ter ere van de heropening zijn er diverse fraaie acties,
deze treft u elders in dit blad. Kaas-en groentenspeciaalzaak De Ruurhoeve is gevestigd in Vershof Bladel,
Sniederslaan 49. Tel. 0497-360630.
Kijk ook op www.ruurhoeve.nl
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BEZORGkLACHTEN:

0497-550200
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

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.

Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk
worden verveelvoudigd, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
De redactie behoudt zich het recht voor berichten
slechts gedeeltelijk of niet te plaatsen.
Anonieme berichten worden niet geplaatst.

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
EERSTE ZONDAG IN DE
VEERTIGDAGENTIJD

TwEEDE ZONDAG IN DE
VEERTIGDAGENTIJD

ZATERDAG 16 FEBRUARI
17.30 uur: Kerk Hapert
19.00 uur: Kerk Hoogeloon (Gemengd Koor)

ZATERDAG 23 FEBRUARI
17.30 uur: Kerk Hapert (mmv. Medium)
19.00 uur: Kerk Hoogeloon (Gemengd Koor)

ZONDAG 17 FEBRUARI
10.00 uur: Kerk Casteren (mmv Klankbord)
11.30 uur: Kerk Hapert

ZONDAG 24 FEBRUARI
10.00 uur: Kerk Casteren
11.30 uur: Kerk Hapert

Casteren
Jan Castelijns mndg
Overledenen van de fam. van Ham

Casteren
Kees en Marie Ansems-vd Ven
Maria Sterken en Niek v Hesteren
Jan en Dora Louwers, dochter Cor en zoon Theo
Frans van Rijthoven
Overl. fam. Teurlings-Smulders
Overl.ouders van de Aa- van Gils

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 Eliens mndg
Laura Romme mndg
Frans Dirks nms de beheerscommissie vd Parochie
Marie Vosters-Scheers
Annie v 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
DOOP HOOGELOON
13.30 uur: Hugo Wouters
DOOP HAPERT
14.30 uur: Ivo v Sambeeck
15.15 uur: Rens van den Bissen
DINSDAG 19 FEBRUARI: Steunpunt Hapert
09.00 uur: Bertha en Erik Hollebekkers
Jan en Anna Snelders-Hoeks

Hapert
Jan en Leny Luijten-Hoeks mndg
Jan vd Put
Kees vd Put (Venweg)
Joke Hendriks-Wortelboer mndg
Piet Roest en schoonzoon Ger
Overl. ouders Luijten-Wouters en alle overleden familieleden
Frans en Mia Sterke-Hendriks
Hoogeloon
An Pluijms f
Jan en Corrie van Kruijsdijk-Smeijers mndg
Jan Dekkers
Gerda van Beers-Bartholomeus mndg
Overl. fam. Swaanen-Soetens
Janus Meulenbroeks
Jan Peeters en Nel Peeters-Waterschoot
Simon en Nel vd Huygevoort-v Puyenbroek
DOOP CASTEREN
14.30 uur: Thijs van Beers

HUwELIJkSVOORBEREIDING
Voor de parochies: Casteren, Hapert en Hoogeloon.

wOENSDAG 20 FEBRUARI:
Parochiecentrum Casteren
09.00 uur: H. Mis

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.

DONDERDAG 21 FEBRUARI:
Steunpunt Hoogeloon
09.00 uur: Voor roepingen

Jullie kunnen je aanmelden voor de volgende optie:
Dinsdag 19 en 26 februari en maandag 8 en 15 april:
koetshuis, Hapert, kerkstraat 1

VRIJDAG 22 FEBRUARI: kerk Hapert
09.00 uur: Overl. ouders Bierens van den Endert en
overl. zonen
Dré Lemmens

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.

VRIJDAG 22 FEBRUARI: Steunpunt Hapert
19.00 uur: Mariagebedsdienst

INFORMATIEAVONDEN
NIEUwE PAROCHIE
In de afgelopen maanden heeft de stuurgroep van de
nieuwe parochie Bladel voorwerk gedaan in het kader
van de voorgenomen fusie van de parochies Bladel,
Casteren, Hapert, Hoogeloon en Netersel. Er is gesproken over financiële zaken en samen met het bisdom is
het raamwerk van de gebouwen en bezetting in de nieuwe parochie besproken.
De stuurgroep van de nieuwe parochie Bladel nodigt
alle parochianen en andere belangstellenden uit voor
een informatie avond, om u het gedane voorwerk en het
verdere traject naar de fusie te presenteren. Daarnaast
geeft de stuurgroep u de ruimte om daarop te reageren.
Deze eerste informatie avond wordt in elke parochie
lokaal gehouden. De data zijn als volgt:
Dinsdag 19 februari 2013, Hoogeloon:
Gemeenschapshuis D’n Anloôp, aanvang 20.00 uur
Dinsdag 26 februari 2013, Bladel:
Parochiezaal Sniederslaan 46, aanvang 20.00 uur
Elke avond heeft dezelfde opzet en dezelfde informatie
zal verstrekt worden. Na een welkomstwoord en toelichting op de opzet van de avond, wordt er een presentatie
gegeven over de ‘nieuwe parochie’ in het algemeen en
specifiek de nieuwe parochie Bladel. Na een korte
pauze vervolgen we met de mogelijkheid tot het stellen
van vragen. Dit zal aan het einde van de avond worden
afgerond, zodat omstreeks 22.00 uur de avond afgesloten wordt.
Allen van harte welkom.
Stuurgroep nieuwe parochie Bladel

VASTENAkTIE 2013 –
Hulp aan migranten in Honduras
Dit jaar heeft Vastenaktie gekozen voor een project in
Honduras, gelegen in Centraal-Amerika. Qua oppervlakte is Honduras ongeveer 3 maal zo groot als
Nederland; het heeft ca. 8 miljoen inwoners. Honduras
is een van de armste landen van Amerika; ca. 50% van
de bevolking leeft onder de armoedegrens. In de media
worden we regelmatig geconfronteerd met het drugsgeweld in landen als Honduras, Guatamala en Mexico.
Minder aandacht is er voor honderdduizenden mensen
in o.a. Honduras die hun land ontvluchten om voor zich
zelf en hun gezin elders, vooral in de Verenigde Staten,
een betere toekomst te vinden. De tocht er heen is lang
en gevaarlijk en daar aangekomen worden de meesten
door de autoriteiten van de VS direct op het vliegtuig
gezet en teruggestuurd naar Honduras.
Zuster Valdete en haar medezusters van de congregatie van de Zusters Scalabrinianas vangen deze berooide teruggestuurde gelukszoekers op. In de komende
vastentijd wordt onze aandacht en steun gevraagd voor
de opvang van deze teruggestuurde migranten.
Wij kunnen hen helpen! Even zelf iets minder; en wat
meer voor een ander!
MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede)
(girorekening 5850 Vastenaktie Den Haag)
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Dagverse Scharreleieren
uit de eierautomaat
10 eieren €1,20 - 30 eieren €3,50
7 dagen per week geopend van 7:30 tot 21:30
U vindt ons aan
Klein Terkooyen 4, 5531 NR Bladel
Meer info op www.duisbladel.nl

SCHOENMAkERIJ
Cees Siemons
Gespecialiseerd in het repareren van:
van Bommel • Avang • van Lier • Greve
en berg- en wandelschoenen en paardrijlaarzen
Dealer van: Eastpak - kipling - Delsey
Nieuwstraat 20
5521 CC Eersel
Tel.: 0497-518581
Fax: 0497-519119

f Geerts

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

SKNS lid

ZIE OOk ONZE wEBSITE VOOR
ONREGELMATIGE ACTIVITEITEN:
www. kBO-HAPERT.NL

De Kloostertuin
Stichting Steunpunt ’De Kloostertuin’ Hapert

Agenda: maandag 18 februari t/m vrijdag 22 februari 2013
MAANDAG
08.30-10.00 uur: trombose- en bloedafname dienst Reg. Ehv.
09.00-12.00 uur: Tapijt-Gordijnland driebanden biljarttoernooi
09.00-12.00 uur: biljarten
10.15-11.45 uur: bijbelgespreksgroep (D’n Overkant)
10.30-12.00 uur: spreekuur Zorgloket Carol Iding
13.15-16.30 uur: Tapijt-Gordijnland libre biljarttoernooi
13.30-16.00 uur: welfare Rode Kruis
13.30-16.30 uur: biljarten, kaarten, bridgen, SOOS 55+
(D’n Overkant)
19.00-22.15 uur: ontmoetings- en ontspanningsavond

09.00-12.00 uur: Tapijt-Gordijnland driebanden biljarttoernooi
09.00-12.00 uur: biljarten
13.30-16.30 uur: biljarten, kaarten, bridgen (D’n Overkant)
13.15-16.30 uur: Tapijt-Gordijnland libre biljarttoernooi
19.00-22.15 uur: ontmoetingsavond, ontspanningsavond
DONDERDAG
08.30-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Reg. Ehv.
08.30-12.30 uur: ZuidZorg consultatieburo
09.00-12.00 uur: Tapijt-Gordijnland driebanden biljarttoernooi
09.00-12.00 uur: biljarten
09.30-11.30 uur: dagopvang
10.30-12.00 uur: spreekuur ZuidZorg wijkzuster Carol Iding
13.15-16.30 uur: Tapijt-Gordijnland libre biljarttoernooi
13.30-16.00 uur: jeu de boules
13.30-16.30 uur: bridgen, SOOS 50+, biljarten, kaarten
(D’n Overkant)

DINSDAG
08.30-10.00 uur: trombose- en bloedafname dienst Reg. Ehv.
09.00-10.00 uur: Zuidzorg inloopspreekuur OZK verpleegkundige
09.00-09.30 uur: Eucharistieviering
10.00-11.00 uur: repetitie seniorenkoor Levenslust
(D’n Overkant)
10.30-11.30 uur: spreekuur bureautje Respijtzorg
13.30-16.00 uur: kienen KBO
13.30-16.00 uur: jeu de boules
18.45-22.00 uur: rikconcours
19.00-20.30 uur: bestuursvergadering GBOH

VRIJDAG
08.30-10.00 uur: trombose- en bloedafname dienst Reg. Ehv.
09.00-12.00 uur: biljarten
09.00-12.00 uur: Tapijt-Gordijnland driebanden biljarttoernooi
13.30-16.30 uur: biljarten, kaarten, bridgen, SOOS 55+
(D’n Overkant)
13.15-16.30 uur: Tapijt-Gordijnland libre biljarttoernooi
19.00-19.30 uur: Maria gebedsdienst
19.00-22.15 uur: ontmoetingsavond, ontspanningsavond

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

Puzzelhoekje
Afgelopen week zijn er weer veel puzzels uit
de Lantaarn opgelost en ingeleverd bij de
Vershof in Bladel.
OPLOSSING IS: VRUCHTENGELEI
Onder de goede inzendingen is een winnaar
getrokken. Voor deze week is dat:
C. V.D. SANDE, DR. A. ZIJLMANSSTR. 15,
BLADEL



De gewonnen prijs zijn wAARDEBONNEN
t.w.v. € 25,00 verdeeld in 5 bonnen van elk
€ 5,00. Deze zijn te besteden bij de ondernemers van de Vershof. Zaterdag 16 februari
kunnen de bonnen afgehaald worden bij
Keurslager Laureijs in de Vershof.

Voor deze week weer een nieuwe puzzel.
Schildersbedrijf Geerts
T 0497840644
De volledig ingevulde oplossing van deze
Kruispad 9
M 0620791886
puzzel kunt u deponeren in de daarvoor
bestemde bus bij de Vershof in Bladel.
5531 BW Bladel
dre.geerts@chello.nl
Inleveren
is mogelijk tot dinsdag 19 februari
BTW nr: NL143024590B01
KvK : 17224459
Rabobank: 12.67.07.766
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 onbewogen; 6 dame; 12 bezinksel;
14 leider; 15 nummer; 17 kanon; 18 graanoverblijfsel;
20 militair; 21 zangnoot; 22 dam; 23 bezittelijk vnw.; 25
autokeuring; 27 bloeiwijze; 28 voorzetsel; 29 staatsman; 32 uitgeteld; 33 honingdrank; 34 duw; 35 atoomgroep 37 vragend vnw.; 39 niets uitgezonderd; 41 zaadkorrel; 42 landbouwwerktuig; 43 bevestiging; 44 kruik;
45 familie; 49 test; 53 grappenmaker; 54 groet; 56
drank; 58 zangnoot; 60 deel van een schooljaar; 63
zangnoot; 64 plaats in Overijssel; 65 lof; 66 waterdoorlatend; 67 plaaggeest; 68 tantalium; 69 persoonlijk vnw.;
70 kustinsnijding; 72 voor de middag; 74 achter; 75
steven; 77 burcht; 79 in letters weergeven; 80 boerderij.
S.v.p. duidelijk in blokletters invullen
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VERTICAAL: 1 beknopt; 2 de dato; 3 woonboot; 4
huwelijksvraag; 5 rubidium; 7 getij; 8 hinderlaag; 9
Welk winwoord
komt
in het balkje?
knaagdier;
10 rund;
11 erbijwoord;
13 ongeveer; 16
Europese rivier; 18 portemonnee; 19 eerlijk; 21 vernis;
24 spoed; 26 personal computer; 29 schil; 30 speelgoed; 31 zangnoot; 33 passen; 36 plant; 37 keg; 38 lidwoord; 39 zoogdier; 40 doezelig; 46 in overvloed; 47
onwerkelijk; 48 lofdicht; 50 jong wild; 51 grondsoort; 52
kosteloos; 54 rivier in Noord-Brabant; 55 rivier in
Spanje; 57 autostalling; 59 ex-koningin van Spanje; 61
titel; 62 voorzetsel; 63 enthousiasteling; 69 insecteneter; 71 persoonlijk vnw.; 73 sporenplantje; 75 dierengeluid; 76 persoonlijk vnw.; 77 schoolonderzoek; 78
geheel de uwe.

Kruiswoordpuzzel

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 6 - 16 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

Dinsdag 19 februari, 8.30 uur: geen intentie
woensdag 20 februari, 19.00 uur: Gerard v. Gerwen
Donderdag 21 februari 8.30 uur: Wim Cornelis
Vrijdag 22 februari, 8.30 uur: geen intentie
Overleden:
Jan Cornelis, 91 jaar
Ad Adams, 74 jaar
Sjef van Kruijsdijk, 74 jaar

PAROCHIEBERICHTEN
H. Petrus’Banden Bladel

Wereldgebedsdag 2013

Eerste Zondag van de Veertig Dagen
Zaterdag 16 februari, 17.30 uur:
Piet Schellekens, Alexander Derksen en Elisabeth
Derksen-Gerritsen en hun overleden kinderen Gerarda,
Gerrit en Koosje, de overleden ouders van de VlietTimmermans, Harry Dietz en overleden familie,
Catharina Olierook en overleden familie
Zondag 17 februari, 11.00 uur
(m.m.v. Plena Laetitia):
de overleden ouders Schenning-Veron en hun
overleden kinderen bijzondere intentie, Roos DaniëIs
(namens haar zussen), Jan Aarts en zijn zoon Jan, Adri
de Graaf (vanwege de trouwdag namens de familie de
Graaf), de overledenen van de familie Fiévez-Hegge
14.30 uur: DOOPVIERING van Kyan van de Ven
Maandag 18 februari, 8.30 uur: geen intentie

De jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag wordt
gehouden op vrijdag 1 maart 2013 en is dit jaar voorbereid door vrouwen uit Frankrijk.
Het thema is: Hoezo, een vreemdeling?
In Bladel zal deze viering plaatsvinden in de R.K. Kerk
St. Petrus’ Banden, aanvang 10.00u.
Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een
kopje koffie of thee met elkaar na te praten in de
parochiezaal.
U bent van harte welkom om dit alles mee te
maken!!
Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887
riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in
hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan door 170 landen wordt
deelgenomen. Al sinds 1929 wordt ook in Nederland
deze internationale dag gevierd. Om onze gebeden ook
praktisch ten uitvoer te brengen, wordt geld voor diverse
doelen ingezameld.

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.
Juwelier en Goudsmederij

Sniederslaan 17a Bladel | Tel. 0497 38 79 36

info@edelsmidsebladel.nl | www.edelsmidsebladel.nl

Regionale Stichting Zorgcentrum de kempen
Vervoeren en begeleiden rolstoelcliënt (1499)
Welke vrijwilliger is bereid om een cliënt in een rolstoel
van locatie Kempenland naar de Floriaan te brengen?
De partner van deze cliënt woont op Floriaan. Wij willen alles in het werk stellen om dit echtpaar regelmatig
te laten samen zijn. Tijden zijn in overleg te regelen.
Voor informatie: vrijwilligersbureau tel. 0497-584222
of mail naar: vrijwilligersbureau@rszk.nl
Amarant
Fietsmaatje (1472)
Voor een van onze cliënten zoeken wij een fietsmaatje die op maandag, woensdag of vrijdag een paar uurtjes mee wil fietsen en voor de gezelligheid onderweg
een kopje koffie drinken. Voor informatie Anous Voets
tel. 013-5092334 of mail naar dorpsplein3@amarant.nl

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

Het Nederlands Comité Wereldgebedsdag heeft
gekozen voor de volgende projecten:
In la Maison des Femmes in Parijs worden vrouwelijke
clochards tussen de 45 en 65 jaar opgevangen. Hier
krijgen zij psychosociale ondersteuning, medische zorg
en hulp bij het zoeken naar een huis.
De stichting Association de Secours Chrétien contre
la Misère helpt in het kindertehuis in Rwanda weeskinderen die tijdens de oorlog hun ouders hebben verloren. Zuster Marie-Bernadette Cattoir uit Lisieux kan
haar belangrijke werk alleen blijven doen door de
donaties die zij van particulieren en stichtingen krijgt.
De stichting CREAI in de Elzas zorgt voor speciaal
onderwijs voor kinderen met een beperking en
gedragsstoornissen. Zij helpen ook bij het realiseren
van aanpassingen voor kinderen met een gezichtsbeperking zodat zij thuis kunnen blijven wonen en
geven ondersteuning aan de ouders.
Op www.wereldgebedsdag.nl staat meer informatie te
lezen over de gekozen projecten en het Nederlands
Comité Wereldgebedsdag.

PAROCHIEBERICHTEN
H.H. Antonius en Brigida Netersel
Eerste Zondag van de Veertig Dagen
Zondag 17 februari, 9.30 uur:
Riek van den Hout, Joannes van Hoof, zijn echtgenote
Johanna en hun zoon Jan, Toos van der Heijden-van
Hoof (namens Kees, kinderen en kleinkinderen), de
overleden ouders Michielse-Vissers en overleden familieleden, de overleden familie Jan van de Ven-Michiels,
Sjaak Hoeks (namens Bond van Ouderen)

Tuincentrum

Groenen
Orchidee
Phalaenopsis met
2 takken
Diverse kleuren

8.

99

nu

Tuincentrum

GROENEN
Hulselseweg 11, 5531 PE BLADEL
ma. t/m do. 9.00-18.00 uur
vr. 9.00-20.00 uur - za. 9.00-17.00 uur

- Tevens vijverspecialist en vijverbioloog
- wij testen GRATIS uw vijverwater.
- Ook hebben wij eigen cadeaubonnen vanaf € 5,- wij accepteren ook VVV-IRIS cheques

www.tuincentrumgroenen.nl - Tel. 0497-360215
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Rijschool Reniers
Tel.: 0497-641644
www.rijschoolreniers.nl

TE kOOP GEBRUIkTE FIETSEN
Diverse merken, zowel dames als heren.
Rijwielhandel Arie v/d Meer,
Oude Provincialeweg 63, Hapert, tel. 385126

kOOP AANGEBODEN
Zaagtafel merk Hawi, 1500 kw, afm. 75 cm x 80 cm, 220 Volt
€ 150,00, tel. 06-13277895

DIVERSEN
GEVONDEN: bij ‘t Spoorke, rode sjaal, langwerpig, merk
Colorado, tel. 385145
GRATIS AFHALEN: 120 Heuga tapijttegels 50x50 cm, groene
en bruine, tel. 06-14876143

Vrouwen en hart- en
vaatziekten
Datum:
Tijd:
Plaats:

woensdag 27 februari 2013
20.00 uur
Cultureel Centrum De Kei, Reusel

“Met het klimmen der jaren wordt onze gezondheid
steeds belangrijker. Daar hoort zeker een gezond
hart bij. Momenteel sterven meer vrouwen aan harten vaatziekten dan mannen. Daardoor staat de
vrouw en hart- en vaartziekten de komende jaren
centraal. In een boeiende presentatie door Ad van
Gool, voorlichter van de Hartstichting, wordt een en
ander toegelicht.
De KVO Reusel organiseert in samenwerking met en
Stichting Steunfonds Gezondheidszorg Kempenland
deze belangrijke en leerzame avond.
Iedereen is welkom. Belangstelling?
Wij verwachten u en de toegang is gratis.

Hij is er weer…
De geheel vernieuwde
VEkABO gids 2013.
’’Charmante
plattelandsaccommodaties’’
logeren en kamperen.
Verkrijgbaar bij VVV Bladel
Markt 21A • Bladel
OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag 10.00-16.00 uur
zaterdag van 10.00-13.00 uur

GRATIS BIJLES

Voor leerlingen en studenten in de
omgeving van Bladel (aan huis).
Gespecialiseerde leerkracht met
17 jaar onderwijs ervaring.
Begeleiding bij huiswerk of studie.
Voor meer informatie:

0497-385380

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

Graag telefonisch aanmelden:
OOk VOOR EEN INFO-GESPREk

KARWEI SERVICE

JOVI

VOOR UW COMPLETE VERBOUWING

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

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

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

Nu ook 2m3 containers
Tevens levering ophoogzand

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

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

Social Media (advies & begeleiding)
Hosting, domeinnamen

ZZZNDKORQO

Rode Kruis houdt
marktverkoop
Op zondag 17 februari 2013 houdt afdeling de
Zaligheden van het Rode kruis een verkoop en
loterij, tijdens de jaarlijkse markt van het
St.Jorisgilde in Cultureel Centrum “D’n Herd” te
Bladel.
Aanvang: 11.00- 17.00 uur.

De deelnemers van de plaatselijke activiteitengroep
van afdeling de Zaligheden van het Nederlandse
Rode Kruis zijn zeer actief geweest in het maken van
:25.6+236
allerlei artikelen, die ter verkoop worden aangebo+,*+7($6
den. De opbrengst wordt gebruikt om de chronisch
7$$57(1zieken, gehandicapten en ouderen in de gelegenheid
te stellen deel te blijven nemen aan de diverse activi&83&$.(6
teiten.
Zo organiseert Afdeling de Zaligheden jaarlijks voor
hun deelnemers een busreis en een vakantieweek,
waarvoor belangstellenden zich kunnen aanmelden:
algemeendezaligheden@kpnmail.nl of bel 04973844705 op donderdag tussen 9.30 uur – 11.30 uur.

ZZZ]RHWZLWKORYHQO

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

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

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

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

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

Sniederslaan 28, BLADEL
Tel. 381674
www.vandenbergelektro.com
info@vandenbergelektro.com

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

€ 6.95

Vroegtijdige
beëindiging
Taxbuscontract

Spaarlampen in verschillende modellen
v.a

€ 3.95
Start collecteweek
Reumafonds

Gezonde voeding
VELT de vereniging voor Ecologisch Leven en
Tuinieren organiseert een avond over Gezonde
voeding en leefstijl voor vrouwen en mannen van
45+, met speciale aandacht voor de rol die voeding
speelt bij hoge cholesterol en hoge bloeddruk.
Velt-lesgever Jeroen van Rooij uit Turnhout België
komt in Den Herd te Bladel op dinsdag 19 februari
2013 om 20 uur.
Jeroen was eerder bij ons als gastspreker over
Ecologische voeding en de juiste voedselcombinaties
op 15-11-2012. Dat was een hele leerzame avond.
Deze keer gaat hij de volgende onderwerpen behandelen:
* Minder vermoeidheid en meer energie voelen.
* Gezonde leefstijl, en wel meer op maat ...ik wil weten
hoe dat gaat!
* Goed voedsel, ons beste medicijn. Gezond eten is lekker en simpel!
Thema’s
Via een meer natuurlijke voedings- en leefwijze worden
de verschillende functies van het lichaam geoptimaliseerd om uiteindelijk (opnieuw) gezondheid, vitaliteit en
meer energie te ervaren. We kijken daarbij ook naar de
wisselwerking tussen lichaam en geest.
Concreet
In deze workshop worden theorie en praktijkvoorbeelden afgewisseld.
De volgende zaken komen aan bod:
* Hoe kan ik gezonder eten?
* Welke leefstijl past bij mij?
* Wat te doen bij overgangskwalen?
* De cholesterolmythe ontzenuwd.
We duiken ook in de wereld van meer natuurlijke voeding:
* Suikers, zoetstoffen, witmeel en vetten;
* Vezels, vitaminen, mineralen en aanverwante stoffen;
* Nadelen van industriële voeding en genotsmiddelen…
Na deze workshop gaat u naar huis met concrete tips
en tools om zelf te werken aan het verbeteren van uw
voedings- en leefpatroon en dit te integreren in uw
dagelijks leven.
Kijk ook op zijn website:
www.integraalgezondheidsmanagement.be

Het Reumafonds start binnenkort met de jaarlijkse,
landelijke collecte. In de week van 11 t/m 16 maart
2013 gaan ruim 60.000 vrijwilligers langs de deuren
om te collecteren voor de bestrijding van reuma,
zoals artrose.
In Nederland leven bijna twee miljoen mensen met
deze ingrijpende aandoening die niet te genezen of
te voorkomen is. Onderzoek naar de oorzaak en
behandeling van reuma is kostbaar. Daarom is uw
bijdrage hard nodig.
Onzichtbare ziekte Mensen met reuma hebben vooral last van pijn en moeheid, beide onzichtbare kenmerken van deze chronische ziekte. Reuma is een
verzamelnaam voor ruim 100 aandoeningen aan botten, gewrichten en spieren. Het is een auto-immuunziekte. Dit betekent dat het natuurlijke afweersysteem het eigen gewrichtsweefsel (en soms organen)
aanvalt. Hierdoor hebben mensen met reuma vaak
last van ontstekingen aan gewrichten of spieren, en
is bewegen pijnlijk. Reuma is een ingrijpende aandoening en kan jong en oud overkomen.

De opdrachtgevers voor Taxbusvervoer in de regio en
de vervoerder Personenvervoer Waterberg BV hebben
het voornemen om het Taxbuscontract vroegtijdig te
beëindigen. Door tegenvallende ritaantallen en stijgende kosten is de vervoerder niet in staat de exploitatie
dekkend te krijgen. De opdrachtgevers zijn Bergeijk,
Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Helmond, Nuenen c.a.,
Oirschot, Reusel-De Mierde, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven.
Proces
Wethouder Margreet De Leeuw (voorzitter bestuurlijke
stuurgroep Taxbus): “In goed overleg tussen ons en de
vervoerder en met wederzijds goedvinden zijn we het
proces gestart om te komen tot een vroegtijdige beëindiging van het contract. We bespreken nu de wijze
waarop deze beëindiging vormgegeven kan worden.
Het streven van zowel de gemeenten en de SRE als de
vervoerder is om tot afspraken te komen zodat er kan
worden doorgereden tot het moment dat er een nieuwe
gunning van het vervoerscontract heeft plaatsgevonden. Het belangrijkste vinden we dat onze reizigers
geen hinder ondervinden van de ontstane situatie.”
Contract

Steun van iedere Nederlander nodig Het Reumafonds strijdt voor een beter leven met reuma nu en
een leven zonder reuma in de toekomst. We geven
voorlichting en financieren veel onderzoek naar betere behandelmethoden. We komen op voor de belangen van mensen met reuma en we financieren activiteiten van reumapatiëntenverenigingen. Ook investeert het Reumafonds veel geld in het vinden van de
oorzaken van reuma. Alleen wetenschappelijk onderzoek brengt ons dichter bij een wereld zonder reuma.
We zijn blij met iedere gift die hieraan bijdraagt.

Het huidige vervoerscontract is van kracht sinds 1
januari 2011. Het contract zou doorlopen tot 1 januari
2015. De procedure voor aanbesteding voor het nieuwe
vervoerscontract wordt zo snel mogelijk gestart. Hoe
deze aanbesteding er uit komt te zien is nu nog niet te
zeggen. Samenwerken met verschillende gemeenten
kan praktische, financiële en schaalvoordelen hebben.
Het is echter aan de deelnemende gemeenten zelf om
de keuze te maken weer mee te doen, danwel een
alternatieve oplossing te overwegen. In de voorbereidingsfase van de aanbesteding zal hier op basis van
ervaringen en wensen een keuze worden gemaakt.

Rekeningnummer
www.reumafonds.nl

Taxbus

12.30.40.000,

Amsterdam.

Voor het verspreiden
van folders
(op vrijdag en zaterdag) in Bladel,
Hapert, Casteren, Netersel,
Hoogeloon, Hulsel, Hooge en
Lage Mierde en Reusel
(ook de buitengebieden).

Info tel.:

550200

Taxbus is een vorm van vervoer van deur tot deur voor
mensen met een beperking. Daarnaast kunnen ook
ouderen gebruik maken van deze vorm van vervoer.
Met Taxbus reizen inwoners van de aangesloten
gemeenten op een eenvoudige manier binnen de regio
naar bijvoorbeeld familie, het winkelcentrum of naar het
station. Ook een avondje uit is mogelijk: Taxbus brengt
gebruikers comfortabel naar hun bestemming, haalt
hen weer op en brengt hen weer veilig thuis. Taxbus
helpt mensen met een beperking en ouderen zelfstandig deel te nemen aan onze maatschappij. De
opdrachtgever voor Taxbus is een samenwerking tussen de gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, HeezeLeende, Helmond, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De
Mierde, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre en het
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Voor meer
informatie zie ook www.taxbus.nl.
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KLEIN, MAAR
GROOTS IN SERVICE

SPORT

Industrieweg 13
5527 AJ Hapert
Telefoon 0497-382942

v.v. Casteren
PROGRAMMA
Zondag 17 februari
Netersel 1 - Casteren 1
HMVV 6 - Casteren 2
Tuldania 4 - Casteren 3

www.vandijckrenault.nl

14.30 uur
10.00 uur
11.00 uur

BEZORGKLACHTEN?
BEL:

550200

CLUBKAS AKTIE
HANDBALVERENIGING SATURNUS
In tegenstelling tot andere jaren heeft handbalvereniging Saturnus er
dit jaar voor gekozen om een paasaktie te houden. De leden komen
op 13, 14 en 15 maart met zakjes gemengde paaseitjes langs de deur.

Beugelclub D’n Heuvel

In een zakje zit 200 gram eitjes en kost € 3,00, 2 zakjes voor € 5,00.
Hopelijk draagt u de vereniging een warm hart toe en koopt u een
zakje eitjes.

PROGRAMMA
Dinsdag 19 februari
D’n Heuvel 1 - Kessel 1
D’n Heuvel 2 - Baarlo 3

20.00 uur
20.00 uur

woensdag 20 februari
Liempde 4 - D’n Heuvel 7
D’n Heuvel 8 - Heeze 4

13.30 uur
13.30 uur

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

we hopen er met z’n allen weer een geslaagde aktie van te maken
en op die manier de clubkas er wat mee te spekken.

ƐƉĞƌŐĞ-ƉƌŽĞǀĞƌŝũǀŽŽƌƵĐŚĞŶŶĞ

Stand Tapijt- en Gordijnland
Libre biljarttoernooi

dĞĂŵ͚͗͛ůĂĂůƐĞǁĞŶĚ͚͛

ŽĞů
ŽǀĞĞůŵŽŐĞůŝũŬŐĞůĚŽƉŚĂůĞŶŽŵŬŝŶĚĞƌĞŶŵĞƚĚĞǌŝĞŬƚĞ
ƵĐŚĞŶŶĞƚĞŬƵŶŶĞŶŚĞůƉĞŶ
ĐƟǀŝƚĞŝƚ
/ŶĞĞŶŐĞǌĞůůŝŐĞƐĨĞĞƌĞĞŶǀŽůůĞĚŝŐǀĞƌǌŽƌŐĚĞĂǀŽŶĚŵĞƚ
ĂƐƉĞƌŐĞ-ĞŶǁŝũŶƉƌŽĞǀĞƌŝũĞŶůŝǀĞĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚŵĞƚ
ŵĞĚĞǁĞƌŬŝŶŐǀĂŶďĞŬĞŶĚĞƚŽƉŬŽŬĞŶǀŝŶŽůŽŽŐ
/ŶĐůƵƐŝĞĨǁŽƌŬƐŚŽƉŽƉĚĞŬǁĞŬĞƌŝũ
tĂĂƌ
&ŝĞƌƐĂƐƉĞƌŐĞƐ-,ƵůƐĞůƐĞǁĞŐϰ-ůĂĚĞů
tĂŶŶĞĞƌ
ϮϱŵĞŝϮϬϭϯ-ǀĂŶϭϴ͗ϬϬƚŽƚϮϯ͘ϬϬƵƵƌ
<ŽƐƚĞŶ
ΦϱϬ͘-Ɖ͘Ɖ͘ŽƉďƌĞŶŐƐƚǀŽůůĞĚŝŐǀŽŽƌƵĐŚĞŶŶĞ͊
ĂŶŵĞůĚĞŶ
sŽŽƌϯϬĂƉƌŝůϮϬϭϯŽƉďůĂĂůƐĞͺǁĞŶĚΛŚŽƚŵĂŝů͘Ŷů
sK>сsK>

^ƚĞƵŶŽŶƐ͊

POULE A
1 Henk van Elst
2 Toon Wouters
3 Antoon Spooren

brt.
100
100
100

car.
94
132
128

pnt.
12
11
11

POULE B
1 Karel Erkelens
2 Tiny Snelders
3 Adriaan Braken

100
100
80

72
96
96

11
10
9

POULE C
1 Martien van Hees
2 Dré Luijten
3 Tonny Daniëls

100
100
100

162
199
245

13
10
9

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 Toon v.d. Heuvel

brt.
200
200
200

car.
110
192
64

pnt.
11
10
10

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

160
200
200

99
65
98

10
10
9

POULE C
1 Ruud Geboers
2 Piet Leermakers
3 Antoon Wouters

160
120
160

89
66
46

10
9
7

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

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

van maandag 18 februari
t/m zaterdag 23 februari

GRATIS SAUS

OP VRIJDAG
BIJ LEKKERBEK EN KIBBELING

Kibbeling
van kabeljauw

4. 3 10.
00

per bakje

00

bakjes

PRIJSKNALLER

Pangasiusfilet
Zalm-spinazie quiche

1.15
95
p.st. 6.
2 voor 12.50
100 gram

SALADE VAN DE WEEK

Wintersalade

100 gram

1.95

Tel.
0497-360670

Tel. 0497-381277
Tel. 0497-360640

Houthakkers-steaks

5.
Pittig preipakketje
75
1.
500 gram

100 gram

Gebraden entrecote
100 gram Sellerysal. GRATIS
Bij 150 gr.

Hachee, rode kool
en puree
per portie

5.65 Jonagold appels
49
95
1.
12.
95 Bospeen
29
7.
1.
Conference peren
1.49

95 3 hele broden naar keuze
95 Appeltaart van14,50 nu

4 stuks 5.

Varkensfricandeau

Tel. 0497-360630 - www.ruurhoeve.nl

4.

95

Tel. 0497-360630

Gevulde tas

van 13.95 nu

1/2 Schellens volkoren
1/2 Roggeknar
10 Broodjes
6 Rozijnenbollen
5 Gele eierkoeken

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

per kilo

HEEL DE MAAND FEBRUARI

4 Roombroodjes van 6.00 4.

99

Ruurhoeve kaas, Beste kaas Zuid Ned. 12/13

Brie v/h huis

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.

per bos

Vrijdag en Zaterdag

Belegen kaas 500 gram

Huis & aanbod

kilo

100 gram

4.29
1.
99

Chiquita bananen
kilo

Gruyere Kaltbach
grotgerijpt 100 gram

1.
2.49

49

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

Boerenscharrelkip met groene salade
en knoflookcroutons
Hoofdgerecht voor 4 personen
Voedingswaarde per persoon: 80 kcal (3.266 kj). eiwit: 44 g. vet: 61 g
(waarvan 43 g onverzadigd). koolhydraten: 15 g.
Ingrediënten
1 hele boerenscharrelkip (ca. 1,5 kg)
4 knoflooktenen, gepeld
1 dl olijfolie
1 eetlepel gedroogde
Provencaalse kruiden

Voor de salade
Romaanse sla, in stukken
100 g Parmezaanvlokken
4 el mayonaise, 2 el creme fraiche
Half blikje ansjovisfilets, fijngesneden
1 teentje knoflook, geperst
1 eetlepel citroensap

Voor de croutons
4 sneden zuurdesembrood,
in (niet te kleine) blokjes
1 dl olijfolie
1 teentje knoflook, geperst

Bereiding
Verwarm de oven voor op 210 graden, snijd de kip in op de dijen en in de filets en steek er de knoflooktenen in.
Smeer de kip in met olijfolie, zout, peper en gedroogde provencaalse kruiden.
Braad de kip 30 minuten. Breng dan de temperatuur terug naar 160 graden en laat de kip nog 45 minuten garen.
Klop ondertussen de olijfolie los met de knoflook, zout en peper. Leg de broodblokjes in een braadslede en besprenkel ze met de knoflookolie. Zet de croutons de laatste 20 minuten bij de kip in de oven en schep deze een keer om.
Meng de mayonaise met de creme fraiche, de fijngesneden ansjovis, knoflook en citroensap en schep het geheel
door de sla. Leg er de croutons op en bestrooi met de parmezaanvlokken.
Snijd de kip in stukken en serveer er de salade bij.
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Evenementen
EXPOSITIES/TENTOONSTELLINGEN
ALFRA DOSEER- EN wEEGMUSEUM
Locatie: Rondweg 12, Bladel (naast KSE), tel. 383818.
Alleen op afspraak te bezoeken.
Elke woensdag
HEEMkAMER PLADELLA VILLA
Locatie: Bleijenhoek 57, Bladel. Tel. 0497-388616
Open: 14.00-16.00 uur en 19.00-21.00 uur.
zaterdag en zondag
GALERIJ DE kORT
Locatie: O. Nassaulaan 2, Bladel, tel. 0497-386914
Open: za en zo van 13.00-17.00 uur en op afspraak.
1e en 3e zondag van de maand
BEZICHTIGING HAPERTSE GRAANMOLEN
Locatie: Molenstraat 34, 5527 GB Hapert.
Open: 10.00-16.00 uur en op afspraak.
Info: www.molens.nl
februari
NOSTALGISCHE EXPOSITIE:
MET EEN kNIPOOG NAAR VROEGER
Locatie: Zorgcentrum kempenland,
Rondweg 25, Bladel. Entree: Gratis.

Finale Gemeentelijke
voorleeswedstrijd
De Kempen

februari
FOTO-EXPOSITIE: NATUURBEELDEN UIT DE
kEMPEN DOOR ERNEST kOX
Locatie: Gemeentehuis Bladel, Markt 21, Bladel
Openingstijden: gedurende openingstijden gemeentehuis
t/m april
THEMA - EXPOSITIE: wANDELEN EN kLEUREN
Schilderijen van Evert de BOER
Locatie: Rabohuis, Markt, Bladel
Open tijdens kantooruren
Info: www.artium.dse.nl/design.htm
EVENEMENTEN
zondag 17 februari
kOZdag (kUNST OP ZOLDER)
Locatie: CC Den Herd, Emmaplein 4, Bladel.
Tijd: 11.00-17.00 uur. Kunstveiling: 13.00 uur.
Entree: € 1,00. Kinderen t/m 12 jr. GRATIS.
Org. St. Jorisgilde
zondag 17 februari
BENEFIETCONCERT kEMPISCHE EGERLANBD
FREUNDE
Locatie: CC Den Herd, Emmaplein 4, Bladel.
Tijd: 14.00-16.30 uur. Entree: GRATIS.
Org. St. Jorisgilde
donderdag 21 februari
LEZING OVER ’’ALLEDAAGS BIJGELOOF’’
Locatie: Zaal de Dissel, v. Dissellaan 3, Bladel
Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 5,00 (incl koffie of thee)
Info: Anita Weststrate, tel. 06-54940968
zondag 24 februari
GERARD VAN MAASAkkERS
Locatie: CC Den Herd, Emmaplein 4, Bladel.
Tijd: 14.00 uur. Entree: € 18,00
Kaartverkoop: VVV Bladel en aan de zaal.
Info: www.denherd.nl
zaterdag 2 maart
JEUGDDISCO THE RITMO
voor kinderen van groep 8 t/m groep 14 jaar
Locatie: Den Tref, Alexanderhof 7, Hapert
Tijd: 19.00-22.00 uur. Info: www.theritmo.swint.nl
zondag 3 maart
LEZING: SPORTEN IN RELATIE TOT GEZONDHEID
Locatie: De Tipmast, Bladel
Tijd: 11.00-12.00 uur. Toegang: GRATIS.
Org. No Limits en Kempen Run

Lentekriebels:
een boek kan
zoveel doen
Nog even en het is weer lente. Tijd voor lentekriebels,
die aanzetten tot grote en kleine veranderingen. De collectie informatieve boeken van Bibliotheek De Kempen
inspireert daarbij.
Want een boek kan zoveel doen en over elk onderwerp
is wel een boek te vinden!
De lente is hét seizoen voor een frisse start. In het voorjaar trekken we er graag op uit om dingen te ondernemen: tuin en natuur in bijvoorbeeld, een reis plannen,
een boek met voorjaarsgerechten doorbladeren of de
nieuwste mode ontdekken.
Bibliotheek De Kempen beschikt over duizenden informatieve materialen die hierbij inspireren, en maakt het u
gemakkelijk met een beknopte titellijst.
Daarop staan boeken die de inspiratie geven om uw
lentekriebels om te zetten in daden. De boeken zijn te
vinden en direct te reserveren via www.biblotheekdekempen.nl.
korting in de boekwinkel
Deelnemende boekwinkels brengen tijdens de campagne Lentekriebels 23 topboeken onder de aandacht.
Van 16 tot en met 24 februari krijgt u 20% korting op
deze boeken. Meer informatie staat op lentekriebels.nu.
Informatie over de campagne
De campagne Lentekriebels loopt van 16 tot en met 24
februari. De bibliotheek richt zich met de campagne
Lentekriebels op een breed publiek en wil een nieuwe
doelgroep buiten de bibliotheek aanspreken. Ook via de
media en op de Huishoudbeurs komt u deze campagne
tegen.

Op 4 februari vond in gemeenschapshuis Den Tref
in Hapert de finale van de gemeentelijke voorleeswedstrijd plaats. Deze leeshappening werd voor de
20ste keer georganiseerd door de bibliotheek ”De
kempen” vestiging Bladel. De afgevaardigde leerlingen Meike Huijsmans (Het Palet) Bram Hoeks (De
Marnix) Luna Trompetter (De Vest) Sophie van de
wijdeven (St Jansschool) Jacco Helmink (St
Franciscus) Maud van kol (Maria) Britt van Hees
(De Toermalijn) Lisa van de Net (De Sleutelaar) en
Denise Egelmeers (St Lambertus) zetten hun beste
beentje voor om hun leestalent zo goed mogelijk
over te laten komen bij de jury. Dit deskundig kwartet bestond uit, Maria de Laat, wim Lavrijsen, Jan
Fransen en voorziter Dick Zumker.
De regenbui trotserend kwamen rond de klok van
negen de deelnemers en hun aanhang letterlijk en
figuurlijk de grote zaal binnengedruppeld. Menig supporter had een spandoek bij zich, anderen moedigde
het leestalent van hun school al bij voorbaat luidkeels
aan met een yell.
De presentatie was in handen van Bini Thomassen als
‘dokter’, met de voorlezers als haar ‘patiënten’ en de
juryleden als haar ‘leesspecialisten’. Als het belgeluid
van de dokter klonk werd er geacht dat het stil was in de
zaal en hier hielden alle supporters zich correct aan.
Tijdens het voorlezen was de spanning om te snijden,
soms klonk er een lachje als er iets komisch gezegd
werd, dan was het weer stil en kon men een speld horen
vallen, maar als de tijd daar was werden de voorlezers
uitbundig toegejuicht. Nadat alle negen vertegenwoordigers hun zelf gekozen stuk ten beste voorgelezen
hadden, ging de jury in wijs beraad. Tijdens hun afwezigheid vond een quiz plaats, waarbij de deelnemers en
het publiek enthousiast meededen.
Tot slot werd er nog even genoten van het zogenaamde
‘moppen tappen’. Hierna ging de deur open en het wijze
viertal, dat hun schrijf- en leessporen al lang verdiend
had, betrad het podium. Om een tipje van de sluier op te
lichtten over de uitslag zei de voorzitter dat het leesniveau heel hoog was, maar heel ook heel dicht bij elkaar
lag, en dat ze moeilijk tot een besluit konden komen.
Het kon de jeugdigen aanwezigen allemaal niet zoveel
schelen, de uitslag wilden ze horen.
Serieus kijkend en plechtig sprekend deelde de voorzitter mede dat Jacco Helmink van de “St Franciscusschool” Bladel de felbegeerde titel van voorleeskampioen gemeente Bladel in de wacht gesleept had.
De winnaars van de voorrondes uit diverse gemeenten
gaan door naar de regionale, provinciale halve en tenslotte naar de landelijke finale.
We wensen Jacco veel succes!
Bibliotheek De Kempen vestiging Bladel.
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Politieke partijen

PRO5: sociaal, solidair en duurzaam
waarom PRO5?
GroenLinks en PvdA Bladel willen een nieuwe politieke
beweging. Minder politieke partijen en minder partijpolitiek – en meer open discussie over wat goed is voor de
inwoners van de gemeente Bladel en voor onze
gemeente als geheel. PRO5 is geen oude wijn in nieuwe zakken! Oude scheidslijnen doorbreken wij, met een
open visie en nieuw enthousiasme gaan wij bijdragen
aan het gemeentebestuur. Er is in de gemeente Bladel
nog geen partij die lokaal én links-progressief is. Wij
denken dat daar wel behoefte aan is.
PRO5 kent alleen lokaal geformuleerde doelstellingen,
waarin mensen uit alle vijf de kernen zich kunnen herkennen. Vandaar ook de keuze voor de naam PRO5.
Wij zijn er van overtuigd dat op deze manier er een grotere kans van slagen is om de betrokkenheid van onze
inwoners te vergroten. Op 28 februari vindt de eerste
Algemene Ledenvergadering plaats van PRO5. De
nieuwe partij is een uitnodiging aan iedereen die zich
aangesproken voelt door onderstaande uitgangspunten. Wie sociaal denkt, solidair is met mensen die dat
nodig hebben en zorg heeft voor duurzaamheid, vragen
we naar deze eerste ledenvergadering te komen en
hun ideeën samen met ons te verwezenlijken.
10 BASISUITGANGSPUNTEN VAN PRO5
1 Een sterke gemeente maak je samen
Versterken van de democratie is een hoofdpunt. De
politiek kan dat niet alleen.
De inwoners van de gemeente zijn in de eerste plaats
zelf verantwoordelijk voor hun eigen leven en voor het
samen leven. Mensen geven daar zelf vorm en inhoud
aan. Onze gemeente is rijk aan verenigingen, stichtingen, raden, vertegenwoordigers van ondernemers, etc.
Deze organisaties ondersteunen en versterken de
samenleving en zijn een verbinding tussen de burgers
en de gemeente. Wij streven naar het zoveel mogelijk
luisteren naar en betrekken van inwoners bij het bestuur
van de gemeente via (dorps)raden en andere verenigingen en door bijvoorbeeld inspraak, interactief beleid,
klanttevredenheidsonderzoek, etc.
2 Zorg voor wie dat nodig heeft
Mensen hebben eigen verantwoordelijkheid, maar dat
neemt niet weg dat mensen elkaar nodig hebben en dat
mensen door verschillende oorzaken al dan niet tijdelijk
zorgbehoevend kunnen worden. PRO5 wil zorg die
dicht bij huis georganiseerd is, van goede kwaliteit en
betaalbaar. Het is belangrijk dat professionele organisaties samenwerken met vrijwilligers die door de gemeente ondersteunt worden. Mantelzorgers zijn belangrijk en
verdienen ondersteuning bij het uitvoeren van hun vaak
zware taak.
3 Meedoen
PRO5 wil dat iedereen mee kan doen.
De komende jaren krijgt de gemeente veel nieuwe
taken op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs. Wij
willen dat de gemeente de kans grijpt om ondersteuning
dicht bij onze inwoners te houden of ondersteuning te
realiseren die mensen in staat stelt mee te doen op een
manier die bij ze past. Ondersteuning van jeugd en passend onderwijs kan het beste dicht bij huis georganiseerd worden. Vrijwilligers verdienen ondersteuning om
het waardevolle werk dat zij doen voort te blijven zetten.
Sport, cultuur en educatie geeft mensen kansen om
mee te doen en het is daarom belangrijk dat de
gemeente dit soort voorzieningen stimuleert. Door toegankelijke schuldhulpverlening en preventie bevordert
de gemeente het terugdringen van inwoners met problematische schulden. Door effectief minimabeleid 2
bevordert de gemeente de financiële zelfredzaamheid
van inwoners en wordt niemand buitengesloten.
4 Duurzame ontwikkeling creëert kansen
Duurzaamheid is een kernwaarde voor PRO5. Naast

milieuwinst draagt duurzaamheid bij aan de besparing
van kosten, levert het werk op en draagt het bij aan de
sociale cohesie. Duurzaamheid is geen apart beleidsaspect maar binnen het gehele beleid van de gemeente moet dit geïntegreerd zijn.
Enkele concrete voorbeelden waarop een (lokale) duurzame ontwikkeling vorm krijgt zijn bijvoorbeeld: investeren in werk voor mensen met een arbeidsbeperking,
een halt aan de groei van intensieve veehouderijen, een
gezondere leefomgeving, respect voor historie en
archeologie, grenzen aan milieuvervuiling en verlies
biodiversiteit, investeren in duurzame energiebronnen
en duurzaam bouwen, samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en gemeente gericht op creëren van
passend onderwijs en werk, en aandacht voor lokale en
regionale producten.
5 Buitengebied in balans
Het buitengebied is er voor iedereen! Het is belangrijk
dat de activiteiten in het buitengebied in balans zijn, en
dat het niet – zoals lang het geval is geweest – doorslaat naar bijvoorbeeld activiteiten op het gebied van de
Intensieve Veehouderij. De afgelopen jaren is er hard
gewerkt aan een buitengebied waar op een gezonde en
prettige manier gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan
worden. Blijvende aandacht is nodig voor ontwikkeling
en behoud van natuur en groen.
6 Werken en ondernemen
Werk is een belangrijke manier om mee te doen, een
bijdrage te leveren en te voorzien in je eigen levensonderhoud en dat van je kinderen. De gemeente bevordert daarom de werkgelegenheid en vraagt van mensen die kunnen werken, dat ze dat ook doen, voordat de
gemeente in hun levensonderhoud voorziet. De
gemeente zet zich in voor mensen die door een
arbeidsbeperking minder makkelijk aan werk komen.
Bladel is een ondernemende gemeente. PRO5 staat
positief ten opzichte van ondernemen als dat ondernemen werkgelegenheid en maatschappelijke waarde
creëert en oog heeft voor mens en milieu, oftewel maatschappelijk verantwoord ondernemen is.
7 Bladel bereikbaar en mobiel
Autoverkeer moet zoveel mogelijk om de bewoonde
kernen heen geleid worden.
De gemeente moet zorgen voor goede en veilige fietsroutes en waar nodig vervoer op maat. De gemeente,
burgers en de bedrijven zijn ieder verantwoordelijk voor
het verstandig omgaan met mobiliteit en het beperken
van autoverkeer. Bijvoorbeeld door vaker de fiets of het
openbaar vervoer te gebruiken, door vervoersmanagement (bedrijven), carpooling, etc.
8 Woningen bouwen naar behoefte
PRO5 wil een woningbeleid met eerlijke kansen voor
iedereen en een gezonde doorstroming. Starters, senioren, mensen met een laag inkomen en mensen met
een beperking willen allemaal prettig wonen. Belangrijk
is dat mensen zoveel mogelijk de eigen regie behouden
met betrekking tot bouwen en wonen. De gemeente
neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van
betaalbaarheid (aandacht voor goedkope huurwoningen), toegankelijkheid, veiligheid en duurzaamheid.
9 Een leefbare, veilige gemeente
Vele factoren zijn bepalend voor de leefbaarheid in
onze gemeente, zoals de woonomgeving, voorzieningen, welzijn, verkeer en vervoer, recreatie, cultuur en
sport, natuur en milieu, werken en bedrijvigheid.
Inwoners en gemeente zorgen dus samen voor leefbaarheid. 3
Een gevoel van veiligheid bevordert de leefbaarheid.
Handhaving is een centraal thema voor de gemeentelijke organisatie en voor de politie. De politie moet dicht bij
de burger staan. Criminaliteitsbestrijding blijft een com-

binatie van repressie en preventie. Samenwerking tussen gemeentelijke diensten, politie en justitie en bedrijven en verenigingen helpt de veiligheid.
10 Modern bestuur, minder bureaucratie
De gemeentelijke organisatie beheert het geld van de
gemeente en levert diensten aan de burgers. Wij willen
een moderne, flexibele organisatie die efficiënt en klantvriendelijk werkt, met moderne communicatiemiddelen
en korte lijnen. Geen hokjesgeest, iedereen werkt voor
de inwoners van de gemeente Bladel. We willen dat de
politiek de kaders aangeeft. Het college van burgemeester en wethouders moet een modern professioneel bestuur zijn, dat leiding geeft aan de ambtelijke
organisatie. Een degelijk financieel beleid is daarin
onmisbaar. PRO5 wil ambtenaren die de beste dienstverleners willen zijn, die verstaanbaar en bereikbaar zijn
voor de inwoners. Voor de beste kwaliteit voor onze
inwoners werken we waar nodig regionaal samen. De
gemeente moet innovatief zijn in het besturen en in het
betrekken van de inwoners bij belangrijke beslissingen
voor Bladel.
Lid worden van PRO5?
Vul onderstaand formulier in, stuur het naar contactadrespro5@gmail.com of neem contact op met één van
de kwartiermakers:
ArjanvdHout ajvanderhout@kpnmail.nl
Dirk vd Voort dvdvoort@tiscali.nl
Johan Kraaijvanger johankraaijvanger@hotmail.nl
Joan Veldhuizen joan.veldhuizen@planet.nl
WEBSITE: www.pro5web.wordpress.com
Email: contactadrespro5@gmail.com
Facebook: Pro5 Twitter: Pro5 (@Pro5_2013) 4

✄
PRO5
Aanvraag lidmaatschap
Graag deel ik u mee de onderstaande doelstelling van
PRO5 te onderschrijven en meldt mij aan als lid.
Naam: .................................................................... M / V
Adres: ..............................................................................
Geboortedatum: ..............................................................
Telefoon: ..........................................................................
e-mail: ..............................................................................
datum: ..............................................................................
Lid landelijke partij J / N, zo ja welke:..............................
Ik voldoe de jaarlijkse contributie na ontvangst van een
mail ter bevestiging van mijn lidmaatschap, door het
overmaken van 20 euro op het in de mail vermelde
rekeningnummer van PRO5 te Bladel
Handtekening:

De doelstelling van PRO5 luidt als volgt:
Doel : Artikel 2.
De vereniging heeft ten doel om in de raad van de
gemeente waarin zij is gevestigd, gestalte te geven aan
een democratische en duurzame samenleving, waarin
gelijkere kansen en toenemende solidariteit centraal
staan. Dit is nader omschreven in de door de ledenvergadering vastgestelde uitgangspunten.
Specifiek richt de vereniging zich op:
- het vormen van een platform voor groepen en individuen met gelijksoortige doelen;
- het bevorderen van de betrokkenheid van de burger
bij de vormgeving en inrichting van het leefmilieu:
wonen, werken en vrije tijd van de lokale gemeenschap in de gemeente Bladel en de verschillende kernen in het bijzonder.
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Gemeente Bladel
Bank voor 100-jarige mevrouw Van Sambeeck uit
Bladel
Bladel
Casteren
Hapert
Hoogeloon
Netersel

Op 8 februari werd mevrouw M.A. van Sambeeck-Maas uit Bladel 100 jaar. Als herinnering
hieraan plaatste de gemeente een bank bij de vijver aan de Nachtegaal te Bladel. De bank
werd onthuld door burgemeester B. Swachten in aanwezigheid van mevrouw Van
Sambeeck en haar familie.
Door de bereidwillige medewerking van de eigenaar van de grond (Regionale Stichting
Zorgcentra de Kempen) kan de bank daar geplaatst worden. Mevrouw Van Sambeeck kan
dan bij lekker weer van haar bank genieten.

Goede voorbeelden duurzame energie en energiebesparing
De 21 gemeenten van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) werken
samen aan duurzame energieopwekking en
energiebesparing in het zogenoemde regionale ‘Energietransitie’ programma. Er zijn in
de regio al veel goede voorbeelden en sinds
kort zijn deze op een projectenkaart terug te
vinden.
Regionaal programma ‘Energietransitie’
Met z’n allen verbruiken we veel energie.
Het merendeel daarvan is nog grijze stroom
en aardgas. In onze regio wordt zo’n 3% van
de energie die we verbruiken duurzaam
opgewekt. Dat wil zeggen met zon, water of
vanuit biomassa (bijvoorbeeld mest, houtsnippers). Het doel is om uiteindelijk als
regio energieneutraal te worden.
Daarmee bedoelen we dat alle energie die
we verbruiken op een duurzame manier
wordt opgewekt. Dat betekent dat er veel
energie bespaard moet worden en een flinke
verandering in hoe en waar de energie wordt
opgewekt. Er zal veel meer duurzame energie in de woon- en werkomgeving opgewekt
gaan worden. Dit proces van verandering
heet ‘Energietransitie’.

Avanti-Turnivo – Pius X-college – gemeente Bladel

Intentieovereenkomst turnvoorziening Bladel
Het Pius X-college, gym- en turnvereniging Avanti-Turnivo en de gemeente Bladel hebben de intentie uitgesproken om in Bladel een trainingsfaciliteit voor turnen te realiseren. Op 6 februari hebben de drie partijen hiervoor een intentieovereenkomst ondertekend.
Gym- en turnvereniging Avanti-Turnivo heeft
aangegeven behoefte te hebben aan een
trainingsfaciliteit voor turnen. Door de
gemeente zijn diverse varianten onderzocht
bij de nieuw te bouwen sporthal. Door de
beperkte beschikbare ruimte bleek dit niet
mogelijk. Het Pius X-college heeft aangegeven hier mogelijk een oplossing te kunnen
bieden, door een van haar bestaande gymlokalen beschikbaar te stellen.
Het Pius X-college, Avanti-Turnivo en de
gemeente gaan nu gezamenlijk onderzoe-

ken in hoeverre met die optie een adequate
trainingsfaciliteit mogelijk wordt. Dit onderzoek zal uiterlijk 1 juli 2013 zijn afgerond,
zodat de uitkomsten in het 3e kwartaal van
dit jaar aan de gemeenteraad kunnen worden voorgelegd.
De intentieovereenkomst is ondertekend
door Jos Bosch, rector Pius X-college,
Ronald van Kouteren, voorzitter AvantiTurnivo en Dick Zumker, wethouder
gemeente Bladel.

wat kunt u zelf doen?
U kunt met uw eigen woning bijdragen aan
Energietransitie in uw buurt, door zoveel
mogelijk energie te besparen en bijvoorbeeld
een zonneboiler of zonnepanelen aan te
schaffen. Op de regionale website
www.hoebespaarikenergie.info vindt u tips
om uw huis energiezuiniger te maken en
informatie over subsidies zoals de zonnepanelenregeling van het Rijk.
Projecten ‘Energietransitie’ op één kaart
Op verschillende terreinen wordt gewerkt
aan vernieuwende energietechnologie.
Kansrijke clusters zijn ontstaan rondom:
zonne-energie, bio-energie en ‘biobased
technology’ (terugwinnen van grondstoffen
uit de reststromen waar ook bio-energie uit
opgewekt wordt), elektrisch rijden, innovaties
in de bebouwde omgeving en slimme
netwerken (hiermee kun je bijvoorbeeld de
wasmachine laten draaien als de zonnepanelen in de buurt stroom opwekken).
In het regionale Energietransitieprogramma
worden op deze thema’s projecten gestart
en uitgevoerd. Succesfactor is de intensieve
samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid.
Om een overzicht te geven van de initiatieven die in de regio lopen is een online projectenkaart ontwikkeld.
De kaart zal steeds met nieuwe projecten
worden aangevuld. U vindt de kaart op
http://www.sre.nl/energietransitie.

www.burgernet.nl

werk in uitvoering
79

door of in opdracht van de afdeling Openbare Werken
Nr. werk

Plaats

Periode

Uitvoering

1. Asfalteren Dalem - De Pan

Hapert

t/m week 8

Heijmans

2. Renovatie Valensplein

Hoogeloon

t/m week 11

Heijmans

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de Centrale Balie (tel. 0497-361636).
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informatie voor de inwoners van de Gemeente Bladel
Bekendmakingen
Diverse vergunningen
Burgemeester en wethouders van Bladel
maken bekend dat:
Algemeen
• Op 8 februari 2013 aan Omotion een
vergunning is verzonden voor het maken
van reclame van 1 tot 17 maart 2013 voor
“It al started in the 90’s” in de El Sombrero
te Reusel op 8 februari 2013.
Bladel
• Op 8 februari 2013 aan Handbalvereniging Saturnus een vergunning is
verzonden voor een loterij in Bladel in
de periode van 23 mei tot en met
23 juni 2013.
Hapert
• Op 11 februari 2013 aan Voetbalvereniging Hapert een vergunning is verzonden voor het verkopen van koeken en
potgrond in Hapert op 2 maart 2013 van
08.00 uur tot 18.00 uur.
Deze besluiten liggen vanaf 18 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 en het bezwaarschrift
ondertekenen.
Indiening van een bezwaarschrift houdt niet
in dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Daarom kunt u aan de voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Zo’n verzoek kunt u alleen
indienen als u ook bezwaar hebt gemaakt.
De rechter bepaalt dan of er een voorlopige
regeling moet worden getroffen, omdat
onmiddellijke uitvoering van het besluit voor
u onherstelbare gevolgen kan hebben.
U moet het verzoek sturen naar: de voorzieningenrechter van de Rechtbank OostBrabant, 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.

Bladel op 30 april 2013 van 09.00 tot
17.00 uur op het korfbalveld.
• de organisatie van een familietoernooi
door handbalvereniging Saturnus Bladel
op 23 juni 2013 van 09.00 tot 18.00 uur op
het handbalveld van de vereniging.

BLA-2012-0677 het oprichten van een
sportzaal, Tuinstraat 1
(verz.08-02-2013);
BLA-2012-0472 het oprichten van een
erker, Veilig Oord 43
(verz.08-02-2013);

Deze meldingen liggen vanaf 18 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. Tegen deze meldingen
bestaat geen bezwaarmogelijkheid.

Hapert
BLA-2013-0009 het verbouwen/uitbreiden
van een woning, Oude
Provincialeweg 36
(verz.07-02-2013);
BLA-2013-0043 het plaatsen van een dakkapel, De Kuil 41
(verz.08-02-2013).

Omgevingsvergunningen
Aanvragen
De volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
Nummer
Omschrijving en locatie
Bladel
BLA-2013-0053 het bouwen van mestkanalen in 2 pluimveestallen, Franse Hoef 7
(ontv.06-02-2013);
BLA-2013-0056 brandveilig gebruik eetcafé ’t Nekkermenneke,
Groot Terkooijen 6
(ontv.07-02-2013);
BLA-2013-0061 het aanpassen binnenzijde entree (brandscheiding) van de zorgwoning,
Doolandweg 2
(ontv.07-02-2013);
BLA-2013-0058 het veranderen van
bedrijfsruimte naar kantoorruimte, Ambachtsweg
5 (ontv.07-02-2013);
Hapert
BLA-2013-0057 het oprichten van een
garage-berging, De Wijer
23 (ontv.07-02-2013);
BLA-2013-0059 het uitbreiden van een
woning, Distel 14
(ontv.07-02-2013);
BLA-2013-0060 het oprichten van een
woonhuis met garage,
Plan Hapertse Weide
(ontv.07-02-2013);
Casteren / Hoogeloon
BLA-2013-0055 het kappen van 3 eiken,
Casterseweg
(Hoogeloon), Dorpsstraat
en Kranenberg (Casteren)
(ontv.08-02-2013);
BLA-2013-0052 het uitbreiden van een
woonboerderij,
Groenstraat 2C,
Hoogeloon
(ontv.06-02-2013).
Aanvragen om vergunning liggen niet ter
inzage. Tegen aanvragen om vergunning
bestaan geen bezwaarmogelijkheden.

Vergunningen
De volgende omgevingsvergunningen zijn
verleend:

Meldingen
De volgende evenementen zijn gemeld:
• de organisatie van een koninginnedagtoernooi door handbalvereniging Saturnus

Nummer
Omschrijving en locatie
Bladel
BLA-2013-0017 het kappen van 1 kastanjeboom, Sniederslaan
67A (verz.07-02-2013);

De besluiten en bijbehorende stukken liggen van 18 februari tot 1 april 2013 ter inzage bij de Centrale Balie in het gemeentehuis in Bladel. Indien u op maandagavond
de verleende omgevingsvergunningen wilt
inzien, moet u hiervoor een afspraak
maken (tel. 0497-361636).
Bezwaar
Als u door het bovenstaande besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het college van burgemeester en wethouders van Bladel (Postbus 11, 5530 AA
Bladel). Dat kan tot zes weken na de dag
dat het besluit aan de aanvrager is verzonden. In uw bezwaarschrift moet staan tegen
welk besluit u bezwaar maakt en waarom.
Verder moet u uw naam, adres, telefoonnummer en de datum vermelden en het
bezwaarschrift ondertekenen.
Indiening van een bezwaarschrift houdt niet
in dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Daarom kunt u aan de voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Zo’n verzoek kunt u alleen
indienen als u ook bezwaar hebt gemaakt.
De rechter bepaalt dan of er een voorlopige
regeling moet worden getroffen, omdat
onmiddellijke uitvoering van het besluit voor
u onherstelbare gevolgen kan hebben. U
moet het verzoek sturen naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank OostBrabant, Bestuursrecht, Postbus 90125,
5200 MA ‘s-Hertogenbosch.
U moet een kopie van het bezwaarschrift
meesturen. U kunt het verzoekschrift om
een voorlopige voorziening ook digitaal
indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Op de
genoemde site vindt u meer informatie.
Voor deze procedure bij de rechtbank bent
u griffierecht verschuldigd.

Ontwerp intrekking
omgevingsvergunning
activiteit milieu
Burgemeester en wethouders van Bladel,
gelet op de bepalingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, maken
bekend dat zij voornemens zijn tot gehele
intrekking van de volgende omgevingsvergunning (activiteit milieu): revisievergunning
d.d. 20 mei 1998 voor het veranderen van
een industrieel bedrijf voor het vervaardigen
van kwarts en keramiekproducten voor de
halfgeleidersindustrie aan de Nijverheidsweg 1-5 te Hapert.
Deze intrekking geschiedt op verzoek van
de vergunninghouder op basis van artikel
2.33, lid 2, sub a van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht.

Bladel
Casteren
Hapert
Hoogeloon
Netersel
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Gemeente Bladel

Bladel
Casteren
Hapert
Hoogeloon
Netersel

Het ontwerpbesluit en relevante stukken liggen van 18 februari tot en met 1 april 2013
(zes weken) ter inzage in het gemeentehuis
in Bladel. U kunt daar terecht van maandag
tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Als u niet in de gelegenheid bent om tijdens
die uren naar het gemeentehuis te komen,
kunt u een afspraak maken voor een ander
tijdstip (tel. 0497-361636).
Zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking
kunnen tot en met 1 april 2013 door iedereen schriftelijk naar voren worden gebracht
bij burgemeester en wethouders, Postbus
11, 5530 AA Bladel. Ook kan in die periode,
na telefonische afspraak, een mondelinge
zienswijze worden ingediend bij mevrouw
S. Torres van de afdeling Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu (tel. 0497361614).

Ontwerp intrekking
omgevingsvergunning
activiteit milieu

Zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking
kunnen tot en met 1 april 2013 door iedereen schriftelijk naar voren worden gebracht
bij burgemeester en wethouders, Postbus
11, 5530 AA Bladel. Ook kan in die periode,
na telefonische afspraak, een mondelinge
zienswijze worden ingediend bij mevrouw
S. Torres van de afdeling Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu (tel. 0497361614).

of met de heer C. van Hintum van de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieu (tel. 0497 - 361636).

Bladel, 16 februari 2013
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris,
mr. P.S.M. Perriëns
De burgemeester,
mr. A.H.J.M. Swachten

Ontwerpbestemmingsplan Meuleneind
Hoogeloon
Burgemeester en wethouders van Bladel
maken bekend dat op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van
19 februari tot en met 1 april 2013 het ontwerpbestemmingsplan Meuleneind te
Hoogeloon ter inzage ligt bij de Centrale
Balie in het gemeentehuis. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van het voormalige agrarische
bedrijfsperceel Akkerstraat 10 te
Hoogeloon. Er komen 11 à 12 woningen.

Burgemeester en wethouders van Bladel,
gelet op de bepalingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, maken
bekend dat zij voornemens zijn tot gehele
intrekking van de volgende omgevingsvergunning (activiteit milieu): revisievergunning
d.d. 26 februari 1991 voor het veranderen
van een agrarisch bedrijf aan de Westelbeersedijk 4 te Casteren.
Deze intrekking geschiedt op basis van artikel 2.33, lid 2, sub b van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, omdat er
gedurende drie jaar geen gebruik is
gemaakt van de vergunning.

Als u meer wilt weten over dit ontwerpbestemmingsplan, kunt u terecht bij de
Centrale Balie in het gemeentehuis, op
maandag van 09.00 tot 19.00 uur en van
dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot
12.00 uur. U kunt de plannen ook inzien via
www.bladel.nl/bestemmingsplannen of
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het plan kent het identificatienummer:
NL.IMRO.1728.BPH3002MeuleneindONTW.

Het ontwerpbesluit en relevante stukken liggen van 18 februari tot en met 1 april 2013
(zes weken) ter inzage in het gemeentehuis
in Bladel. U kunt daar terecht van maandag
tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Als u niet in de gelegenheid bent om tijdens
die uren naar het gemeentehuis te komen,
kunt u een afspraak maken voor een ander
tijdstip (tel. 0497-361636).

Iedereen kan van 19 februari tot en met
1 april 2013 schriftelijk of mondeling een
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Uw schriftelijke reactie moet u sturen naar de gemeenteraad
van Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel.
Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze of voor meer informatie kunt
u contact opnemen met de Centrale Balie

Ter zake…
Bella Bella en Stomerij, Kledingreparatie
en Vitrage Bladel samen onder één dak!!

Vóór het nieuwe voorjaars- en zomerseizoen losbreekt, heeft Bella Bella, second-as-new, zich gevestigd in een nieuw pand: Gindrapassage 6 Bladel.
Samen met Stomerij, Kledingreparatie en Vitrage
Bladel hoopt zij u als klant te mogen begroeten op dit
nieuwe adres. Wij staan voor kwaliteit, service en
verasssssend anderssss……
Behalve tweedehands kleding, schoenen en accessoires vind u in dezelfde ruimte een klein naaiatelier;
prima voor AL uw verstelwerk en vandaag gebracht=
morgen klaar! U kunt ook denken aan het laten
maken van bv. stoelhoezen, nieuwe bekleding in de
caravan enz.; in overleg is veel mogelijk. Gemakkelijk dat u ook spullen voor de stomerij bij ons kunt
afgeven; 3x per week worden stomerij-artikelen
opgehaald en weer teruggebracht. Verder kunt u
vitrage en gordijnen uitzoeken en laten maken; er is
een ruime keuze. En natuurlijk heeft Bella Bella weer
verassssend veel en mooie kleding voor u; voor ieder
wat wils, van goedkopere merken en labels tot het
hogere segment.
Tot eind februari nog winterkoopjes voor 7,50 per
stuk en alvast een kijkje in de “nieuwe” collectie;
vanaf begin maart weer eindeloos veel keuze en
iedere dag meer en andersss……..
Veel bedrijvigheid dus, een frisse start en service
vanuit ons hart.
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WWW.IL-FIORE.NL

JUBILEUMKORTING

Puck (19849) - Acht jaar oude Puck is een leuke lapjesdame die
graag speelt met kleurige cadeaustrikjes.

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

Cursus van 5 lessen
“Gebruik van de Ipad”
Bij voldoende belangstelling start op 4 maart a.s. deze cursus voor bezitters van een
Apple Ipad. De cursus wordt gegeven in het Kompas, Torendreef 20 te Bladel op
maandagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur.
De kosten bedragen: € 15,00 per 5 dagdelen.
De cursus omvat de volgende onderdelen:
• Leer uw iPad kennen van voor tot achter.
• De handigste apps installeren uit de App Store.
• Surfen en diverse andere taken.
• Email lezen, schrijven en versturen.

Geaaid worden vindt ze heerlijk, maar wel op momenten dat het haar schikt,
anders kun je een mep verwachten. Hetzelfde geldt als je haar probeert op te
tillen. Ze zoekt een hondvrije omgeving waar ze lekker naar buiten kan.

Ontmoet Puck (19849) 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

Aanmelden en verdere informatie:
Heeft u interesse dan kunt u zich aanmelden via www.kompasbladel.nl of mailen naar
info@hetkompas.nl. Ook kunt u zich opgeven op Torendreef 20, 5531ET Bladel.
Info: telefonisch 0497-385069. U bent van harte welkom.
Graag zo spoedig mogelijk aanmelden.

Ter zake

advertorial

Markt 6 • Bladel
Tel.: 0497-380140

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.

Onbeperkt Verwennerijtjes
Dit zijn kleinere gerechten
van onze speciale kaart
die u onbeperkt kunt bestellen in de
door u zelf gewenste volgorde
vanaf 17.00 uur tot 21.30 uur.
(De desserts zijn tot 22.00 uur
onbeperkt te bestellen).

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!

voor

Met nieuwe
gerechtjes!

€ 27.50 p.p.
exclusief drank

Verwennerijtjes zijn dagelijks te bestellen
uitgezonderd donderdag (sluitingsdag)

De Lantaarn nr. 6 - pagina 16

De Lantaarn nr. 6 - pagina 15

Carnavalsoptocht Bladel 2013

Uitslag optocht ‘t Hupke 2013

Plaats Pnt.
Wagens
1
348
2
334
3
318
4
316
294
5

Nr. Uitbeelding

Naam

Prijs

7
1
11
2
10

Op mars
t Is Mis
Wij duiken de koffer in
Droomvlucht
Wij zijn om van te Smullen!

V.G. De Meukers
De Tapkratjes
De Barbiertjes
CS Ge Kekt Mer
BG isTwa

JUNIOR GROEP
1
3
Wij vieren carnaval niet in ons Indje
2
2
Oh, wat een troep!
Hier komt de schoonmaakgroep.
7
Wij betoveren het Hupke
3
4
5
Wij wijzen prins Johan de weg wel
5
4
Meej carnaval goan wij veel kanen

De Dolle Duckies

127

De Flierefluiters
De Rakkers
De Bende
Candy kids

118
116
113
107

Hermonie de Hoge Noo(d)t
Meej carnaval doen wij
‘watsap’ achter de tap
Met project C draaien wij door
Wij vieren carnaval op Mars

De Powergutsen
JUNIOR wAGEN
1
6
Wij vieren carnaval op Mars

De Fistvaèrekes

118

INDIVIDUEEL
1
12
Onze motorriek is nie goed
2
9a
Ik wordt gek van die mail / meel
3
12a
50 tinten goud
4
11
Ik twijfel aan mijn geaardheid
5
9
Op de tandem naar Marokko

Mee zun 88888888
Hans v.d. Wijdeven
Winkelhoek (Marietje en Anita)
Barbiertjes (John Peeters)
De kleine groep

125
115
112
108
102

GROEP
1
13
10
2

The A-team
Met project c draaien we door

De big smiles
JV de confetti knallers

117
112

wAGEN
1
20
2
19
3
17
4
18
5
14
6
15
16
7

‘t is mis
Op mars
Het land van “A”laaf…
Wij duiken de koffer in
Publiekstrekkers
22 jaar in beweging
(Bar)re tijden

JV de Tapkratjes
De Meukers Bladel
De Guppy’s
JV de Barbiertjes
CV Ge wit mèr nooit
CV Krekwakwo
De Dolle Tolle

134
131
125
124
117
115
98

Jeugdgroepen
1
350 6
2
332 9
3
4

320
314

individueel
1
344
2
333
3
332
4
302
5
300

3
12
4
5
14
8
13

Aai over oewen bol?
Toch langs de pot gepist??
De hof dames
Op de tandem naar Marokko
De 2 oude dozen

De Plexzakkers
De Confettiknallers
De Fistvaèrekes
De Knøpers
Twan van Lippen
Marian en Ellen
De Smurfen
Geert Verbeek
en Joost Smetsers

Aanmoedigingsprijs:
Nr.
Uitbeelding
12
Wij vieren carnaval op Mars

Naam
De Fistvaérkes

Publieksprijs individueel
Nr.
Uitbeelding
4
Aai over oewen bol?

Naam
De Knøpers

Publieksprijs Jeugdgroepen
Nr.
Uitbeelding
6
Hermonie de Hoge Noo(d)t

Naam
De Powergutsen

Publieksprijs Wagens
Nr.
Uitbeelding
7
Op Mars

Nr.

Titel

Deelnemer

OPSTEkER (aanmoedigingsprijs)
4
Meej carnaval goan wij veel kanen

Totaal

Candy kids

Naam
V.G. De Meukers

Kinderoptocht 2013
Wagens
1
272
2
268
3
260
255
4
5
254
6
252
7
250

24
4
34
8
30
19
15

8
9

27
37

244
222

Grote groepen
1
294 16
2
265 33
3

264

17

4

250

14

5

244

21

6
7

214
211

6
18

8

210

5

9
10
11

206
200
196

25
39
7

12
13
14

193
192
174

36
29
31

Kleine groepen
1
292 38
2
272 3
3
266 1

Met carnaval zetten we de tent op zijn kop
Wij tellen mee
Carnaval in m’n eend(t)je
Nu effe gin balle…
Volgend jaar zijn we beter
Spek-takel
Carnaval is cool koel
(cool met een streep erdoor)
Politie en boef
Onze Ponny

Wiwasalara
CV de rekenwonders
Thijs Maandonks
The party girls
De herrieschuppers
De Spekkies
De coole koukleumers
De boefjes
Sandy, Manouk en Maxim

Zijn jullie al wakker geschud voor carnaval? de pyjama-bende
Met carnaval zijn wij een echte ROcK BAND ROcK BAND/
ROcK Freek’s
De Dûskes van Blaal vieren
dees jaor ôk Carnaval.
De Dûskes
Prins Freek houdt van sport,
wij apen gaan liever op de hort
C.V. de Apenbende
Met carnaval clicken wij gewoon door.
De Clickers
Franciscusschool
Wij zoeken de schat(jes)
De schatjes
Met een sportprins als Freek Bijnen,
hoeven wij met Carnaval niet te lijnen.
De Snoepers
Carnaval wordt onderschat
Groep 1/2a
Franciscusschool
We zetten met Carnaval iedereen te kakken C.V. de Loltrappers
Freek en Luuk en hun sport(en)
Bladella keepers E en D
In hotel Transylvanië heerst de vampier,
maar Prins Freek is er voor het plezier.
De Transylvania-meiden
Franciscusschool
De koeien
De koeien
Carnaval, wij vinden er geen bal
De Ballenzifters
De ninja’s gaan los in het speelbos
Lars, Ludo, Teun, Mats
en Emiel
Met Carnaval hebben wij sponsoren
Wij stelen de show
Dis-ney Carnaval, Dis-wel Carnaval

4
5
6

252
244
232

20
10
23

7

229

35

8

228

26

9

224

28

10
11

208
194

22
9

De sponsoren
R3
Julia, Demi,
Frédérique en Anke
Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen! Louise, Kurt en Meike
Ff bijkletsen
Nienke, Fenne en Isa
Als appels met peren vergeleken worden
dan peer ik er tussenuit
Mandy, Isa en Yvonne
Met carnaval zetten wij de bloemetjes
buiten
Isabelle, Jillian en Evi
Wij versieren cupcakes met carnaval en
de “cupcakes” de “prins”
De Cupcakes
Chips wij zijn in de dip gevallen maar zo
gaan wij dit jaar carnavallen
De Chippies
Sport veel en eet weinig patat
Friet van Freek
pann(d)a veld
panda boys

Individueel
1
298

2

Effe bijkletsen’

2
3

286
280

11
32

4
5

262
254

13
12

Meer blauw op straat
Prins Freek met steek en zo stoer als
deze boer(en)!
Boemeltrein
Dakar wagen

Ise Dickens en
Niene Vinkenborg
Britt & Lieke
Ward van Herk en
Thijs Kraaijvanger
Nash Nonbre
Dakar wagen

Uitslag KempenOptocht 2013
Uitslag Wagens
Nr.
Naam Plaats
Onderwerp
Totaal
1
J.V. 't B(r)ouwersgilde (14) Reusel
"Carnaval(s)opmars"
1051
2
De Meukers (2)
Bladel
OP MARS
1026
3
cv de jeugdbuk (4)
Soerendonk
suprise party
1013
4
C.V. De Mouwers (12)
Reusel
FLINK HUISHOUDEN
1012
5
J.V. de Tapkratjes (21)
Netersel
t is Mis
991
6
vg de lollebollen (10)
Casteren
speed date
894
7
Cs Ge kekt Mer (9)
Hapert
"Droom" vlucht
889
8
De Galliers (20)
Vessem
Snipperdag
881
9
C.V. De Rampestampers (13)Lage Mierde
Aqua-rellen
860
10
VG Doei! (7)
Veldhoven
fees(t) lift
845
11
De Blaostoeters (3)
Casteren
gas erop
826
12
CV de Broemie's (5)
Oirschot
"Gare op d'n klos"
823
13
C.V. Krekwakwo (23)
Reusel
22 jaar in beweging
818
14
De Barbiertjes (25)
Netersel
wij duiken de koffer in
802
15
CV Hendig Zat (15)
Son en Breugel Wij lanceren Russisch carnaval 772
16
Vriendengroep De Guppy's (1)
H. Mierde Het land van A-LAAF 764
17
CV Ge wit mér nooit (6)
Hapert
Publiekstrekkers
758
18
CV de Bengels (24)
Gastel
Mej Carnaval zien we Bengeltjes754
19
CV de Brassers (19)
Veldhoven
t Wilde Zuiden
753
20
Buurtschap Schaak (11)
Eersel
We zitten in de overgang
745
21
CV Knettergek (18)
Eersel
Carnavals Fiësta
712
22
BV Stokkelen (16)
Eersel
Met carnaval gaat de beuk erin 674
23
De Zwammers (8)
Duizel
Oer-wout
655
24
C.V. De Bluffers (26)
Vessem
jong geleerd, oud gedaan
585
Uitslag Loopgroepen
1
De Dagschotels (27)
2
Pi-jassen (31)
3
De Powergutsen (29)
4
De Big Smiles (33)
5
De Vleespetten (34)
6
C.V. de Confetti knallers (32)
7
De Plexzakkers (28)

Casteren
Casteren
Casteren
Reusel
Casteren
Netersel
Casteren

Uitslag Kleine Loopgroepen
1
't Overschotje (6)

Casteren

2
3

VG mee z'n achten (5)
Karen en theo (15)

Netersel
Middelbeers

4
5
6
7

Mardiny's (14)
ansen van Beers (1)
Superhoever (12)
De wilma's (13)

Casteren
hapert
Casteren
Casteren

8

Ron Hendrix/Jolanda Schoemacher (11)

Uitslag individuelen
1
Twan v Lippen (8)

Bladel

2

Peer Castelijns (15)

Hapert

3
4

Ursula Pijs (5)
Ad Schijvens (14)

Bladel
Middelbeers

te lang in den bak gezete
Woar is Fikkie?!
Hermonie de Hoge Noo(d)t
Diëet team
Gat in de markt
met project x draaien wij door
Meej carnaval doen wij
'watsap' achter de tap

921
902
800
766
760
748
633

Mee carnaval schieten wij
erover
215
Onze motor-riek is nie goed
212
Tussen deze 2 rare kwasten
is het dikke mik
209
Bijkletsen
205
Ons fistje
199
Crisis ? Wij schenken toch
184
Mijn spruitjes zijn pas goed
als de vorst erover is geweest 177
Hapert
Op de tandem
naar marokko
135
Men vrouw vind dat ik
neffen de pot pis
Hannes worst bellegims
adviseur
In verband met carnaval
Non-verbaal

190
130
122
102
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Bewoners van onschatbare waarde bij aanpak
woninginbraak
Een veilige woning en wijk heb jezelf in de hand
Als bewoner heeft u een belangrijke rol bij de
aanpak van woninginbraken. Door uw eigen
woning goed te beveiligingen en door een oogje
in het zeil te houden in de buurt. Volgens Lilian
Tieman van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) gebeurt dit beide
nog te weinig. “Oplettende bewoners kunnen
veel inbraken voorkomen.”
Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek
blijkt dat jaarlijks in ruim één procent van de
Nederlandse woningen wordt ingebroken. In veel
gevallen is een inbraak te voorkomen met de juiste
voorzorgsmaatregelen.
Veilig wonen is volgens Tieman een kwestie van
bewust wonen. “ Een inbreker kiest altijd de weg van
de minste weerstand. De helft van de Nederlandse
woningen beschikt nog steeds over slecht hang- en
sluitwerk. Vooral woningen van voor de bouwwetgeving van 1999 en zonder het Politiekeurmerk Veilig
Wonen (PKVW) verdienen extra aandacht.”
Een inbreker herkent slecht hang- en sluitwerk direct,
vertelt Tieman uit. “Door kritisch naar uw woning te
kijken, de omgeving van uw huis en uw eigen gedrag,
kunt u een hoop ellende voorkomen. Ga na waar u
zelf zou proberen om binnen te komen en kijk hoe
moeilijk dat is.
Sluit dus uw ramen en deuren en zorg dat er in de
tuin geen ladders en vuilcontainers staan die inbrekers kunnen gebruiken voor een inbraak.”
Bewoners kunnen ook een beveiligingsbedrijf
inschakelen om hun woning kritisch onder de loep te
nemen. De PKVW-bedrijven die door het hele land
zijn gevestigd, bieden dergelijk advies.

Buurtpreventie
Naast de eigen woning, speelt ook de wijk een
belangrijke rol bij de kans op een inbraak. In een
groot aantal gemeenten zijn buurtpreventieteams
actief. Die teams bestaan uit actieve buurtbewoners
die zich vrijwillig inzetten om tot een veiliger buurt te
komen. “Zij melden misstanden bij de gemeente,
politie of woningcorporatie”, legt Tieman uit. “Denk
aan hoge struiken of slechte verlichting waardoor
inbrekers ongezien hun werk kunnen doen. Het
buurtpreventieteam informeert buurtbewoners daarnaast over veiligheid.”

altijd meteen bij de politie te melden. “Via 112 kunt u
contact opnemen met de politie. Een inbreker wil
voorkomen dat hij gezien of gehoord wordt. Mensen
die iets zien dat gevoelsmatig niet in de haak is,
schromen vaak om dit te melden aan de politie. Dat
is jammer, want maar al te vaak blijkt juist die informatie de sleutel tot de oplossing. Een groot deel van
het aantal opgeloste misdrijven is te danken aan tips
vanuit de bewoners.”
Meer informatie
Op de website van het PKVW staan preventieve
maatregelen die u tegen woninginbraak kunt nemen:
www.politiekeurmerk.nl/preventietips. Naast deze
maatregelen is het natuurlijk van belang dat uw
woning aan een aantal veiligheidseisen voldoet. Het
Politiekeurmerk Veilig Wonen helpt u hierbij.

Burgernet
Een
ander
project
waarbij burgers een rol
spelen is Burgernet
(www.burgernet.nl). Dit
is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in
de woon- en werkomgeving te bevorderen.
In het geval van een
inbraak krijgen Burgernetdeelnemers
een
oproep via hun (mobiele) telefoon met het verzoek uit te kijken naar
een persoon of voertuig.
Gewoon bellen
Tieman dringt er op aan
om verdachte situaties

Vanaf zondag 3 februari
Markt 6 • Bladel
Tel.: 0497-380140

Iedere zondag van 12.00 tot 16.00 uur

Brunchen
kopje soep
diverse soorten brood
ham, kaas, gekookt ei, kroket en gerookte zalm
dessert
inclusief koffie of thee
onbeperkt te bestellen

voor

€ 12.95 p.p.
reservering verplicht
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Ter zake…
Vrije advocaatkeuze bij uw rechtsbijstandsverzekering
Regelmatig melden zich bij ons kantoor mensen die ontevreden zijn over de behandeling en afwikkeling
van een geschil door de rechtsbijstandsverzekering. De klachten gaan vaak over het niet door de verzekeraar in behandeling willen nemen van het gemelde geschil omdat deze van mening is dat de betreffende
zaak niet gedekt wordt door de verzekering of omdat de zaak juridisch te weinig kans van slagen heeft om
voortgezet te kunnen worden. Ook gaan de klachten vaak over een weinig voortvarende behandeling van
de zaak, waardoor te lang niets gebeurt en de zaak lang stil ligt met alle onzekerheid en zorgen van dien.

Informatieavonden
nieuwe parochie

Geschillenregeling (kosteloze second opinion door
een advocaat naar eigen keuze):
De wetgever heeft de nadelen van de rechtsbijstandsverzekering erkent door nu al in de wet op te nemen dat
in de polisvoorwaarden van een rechtsbijstandsverzekering verplicht een geschillenregeling moet worden
opgenomen. Hierdoor kan een verzekerde op basis van
de polisvoorwaarden kosteloos een second opinion
aanvragen.
De verzekerde mag zelf kiezen welke advocaat hij hiervoor wil inschakelen. Doe dit dan ook en laat niet de
verzekeraar een advocaat voor u kiezen. De verzekeraar is altijd gebonden aan het kosteloze oordeel van de
verstrekte “second opinion” van de advocaat. Is deze
van mening dat de zaak wel kans van slagen heeft dan
moet de verzekeraar een gerechtelijke procedure
(laten) starten.
Hebt u een rechtsbijstandsverzekering, aarzel dan niet
en laat uw belangen door ons kantoor verdedigen. Voor
meer informatie kunt u altijd telefonisch contact met ons
opnemen.
knegtmans Advocaten & Mediators is o.a. gespecialiseerd in arbeidsrecht, ondernemingsrecht en
bestuursrecht. In een gratis gesprek (circa 30
minuten) of tijdens het gratis spreekuur op donderdag in westerhoven en in Bladel van 17.00 tot
18.00 uur geven wij u graag meer advies en informatie. U kunt ons bereiken op 040-2076076 of
0497-383868.
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Allen van harte welkom.
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Na een korte pauze vervolgen we met de mogelijkheid tot het stellen van vragen.
Dit zal aan het einde van de avond worden afgerond,
zodat omstreeks 22.00 uur (Casteren 22.30 uur) de
avond afgesloten wordt.
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EIGEN ONTWERP?

HEEFT U GEEN KEUZE KUNNEN MAKEN IN ONZE
UITGEBREIDE COLLECTIE GEBOORTEKAARTJES?
WIJ HELPEN U GRAAG MET HET REALISEREN
VAN UW EIGEN IDEEËN EN/OF WENSEN!
Broekstraat 26, 5571 KK Bergeijk, Tel. 0497-550200
Nieuwendijk 11, 5664 HA Geldrop, Tel. 040-2853994
localprint@online.nl, www.localprint.nl

Stuurgroep nieuwe parochie Bladel
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Elke avond heeft dezelfde opzet en dezelfde informatie zal verstrekt worden. Na een welkomstwoord en
toelichting op de opzet van de avond, wordt er een
presentatie gegeven over de ‘nieuwe parochie’ in het
algemeen en specifiek de nieuwe parochie Bladel.

ren

!

MET OPDRUK

Dinsdag 19 februari 2013, Hoogeloon,
Gemeenschapshuis D’n Anloôp, aanvang 20.00 uur
Dinsdag 26 februari 2013, Bladel, Parochiezaal
Sniederslaan 46, aanvang 20.00 uur
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De avond werd goed bezocht en de discussie na
afloop van de presentatie werd als zeer waardevol
aangeduid. Mocht u de avond in Hapert of Casteren
gemist hebben, dan bent u van harte welkom bij een
van de andere avonden:

De Casterse kerk wordt te hulp geschoten door een
zustergemeente in Merowijne in Suriname en er is
een actie op touw gezet waarbij Surinaamse wijn
wordt ingevoerd en hier verkocht om de kerk en parochie te redden. Maar dan blijkt dat het hashwijn is die
door criminelen zo Nederland wordt in gesmokkeld.
Als de pastoor door gezondheidsklachten tijdelijk uitvalt en zijn rol overgenomen moet worden om de
kerk en de daaraan gekoppelde baantjes te redden
dan zijn er voldoende ingrediënten om het gigantisch
in de soep te laten lopen. Zeker als er ook nog
getrouwd moet worden door de invaller van de pastoor. Het geheel is herschreven en geregisseerd door
Toon Duis. Degenen die vorig jaar het toneel in
Casteren hebben bezocht, weten wat hij met een
stuk doet. Ook nu wordt er geheid voor gezorgd dat
de bezoekers krom liggen van het lachen.
Uitvoeringsdata
De uitvoeringen van de klucht zijn op zaterdag 9
maart 20.00 uur, zondag 10 maart 14.00 uur, vrijdag
15 en zaterdag 16 maart om 20.00 uur in gemeenschapshuis Den Aord in Casteren. Entree: € 7,- incl.
koffie of thee. Kaartverkoop vanaf 23 februari 2013
bij:
- Teurlings De Mulder Dorpsstraat 30a, gedurende
openingstijden winkel;
- Reserveerlijn: maandag t/m vrijdag van 10.00 uur
tot 18.00 uur, tel. 681555;
- Via e-mail: tovercast@hotmail.nl

550200
*

De eerste informatie avond, waarin het gedane voorwerk en het verdere traject naar de fusie van de parochies in de Gemeente Bladel werd gepresenteerd, is
inmiddels gehouden in Hapert.

CASTEREN - De Casterse toneelvereniging
Tovercast brengt dit jaar weer een heel bijzonder
stuk. Enerzijds zeer actueel met de dreigende
sluiting van de kerk in Casteren vanwege de
teruglopende kerkgangers terwijl de kosten erg
hoog zijn. U denkt waarschijnlijk ook dat u verkeerd gelopen bent en in de naastgelegen kerk
bent aangekomen. Maar nee hoor: de vermaarde
decorbouwers van Casteren hebben een kerk
gemaakt in gemeenschapshuis Den Aord.

BEZORGKLACHTEN?

es

Vrijheid van advocaatkeuze:
In een arrest van de Hoge Raad van 28 september
2012 (rechtspraak.nl; LJN: BW7507) staat de vraag
centraal wanneer op basis van een richtlijn van de
Europese Unie (87/344/EEG) en artikel 4:67 lid 1 van
de Wet op het financieel toezicht het recht op de vrije
keuze van een advocaat bestaat indien een rechtsbijstandsverzekering is afgesloten.
De Hoge Raad is enerzijds van oordeel dat steeds het
recht moet worden geboden op een vrije keuze van de
rechtshulpverlener en dat anderzijds deze vrije keuze
alleen geldt als de verzekeraar besluit de zaak niet door
een eigen werknemer te laten behandelen om zo grote
premiestijgingen te voorkomen. De Hoge Raad heeft
aan het Hof van Justitie van de Europese Unie uitleg

gevraagd op dit punt. Er wordt verwacht dat het Hof zich
in de loop van dit jaar hierover uitspreekt.

tj

Geen recht op vergoeding kosten rechtsbijstand:
Veel verzekerden denken dat zij op basis van de polisvoorwaarden recht hebben op vergoeding van de door
hen gemaakte kosten aan een advocaat. Dit is meestal
niet het geval.
In Nederland is de rechtsbijstandsverzekering bijna
altijd een zogenaamde natura-verzekering. Dit betekent
dat de verzekerde maandelijks of jaarlijks een bepaalde
vooraf afgesproken premie betaalt aan de verzekeraar
waar tegen over staat dat de verzekeraar een aangemeld geschil door een bij haar in dienst zijnde jurist of
advocaat laat behandelen. De rechtsbijstandverzekeraar verdient zijn geld primair met het verkopen van
polissen en niet met het voeren van procedures.
Hierdoor kan een neiging bij de behandelaar van uw
geschil ontstaan om al snel te roepen dat de zaak niet
gedekt is of te weinig kans van slagen heeft.
Regelmatig ten onrechte, zo blijkt uit de praktijk.

Hulp onderweg
voor de kerk in
Casteren

Donderdag 21 februari

Lotgenotencontactavond Bladel
Tijdens deze avond wordt de dvd “Autidelict”
gedraaid.
In Autidelict volgen we de hoofdpersonen Sam en
Viggo. De dvd laat zien hoe autisme een rol kan spelen bij delicten en in de omgang met politie en justitie.
De film wordt gebruikt in voorlichtingstrajecten over
autisme voor politieteams, Raad voor Kinderbescherming, reclassering, advocate, rechters en
medewerkers in justitiële instellingen of in de forensische (jeugd)zorg.
Ook kan de film een eye-opener zijn of juist erkenning en herkenning bieden voor ouders en andere
naast betrokkenen van jongeren en (jong)volwassenen met autisme die met politie of justitie in aanraking komen of dreigen te komen.
Programma :
19.00-19.30 uur : ontvangst met koffie en thee
19.30-20.00 uur : wordt de dvd gedraaid
20.00-22.00 uur : uitwisselen van ervaringen
Locatie : Dienstencentrum, Kloostertuin 2, 5531 HC
Bladel
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Huis & aanbod

Ruim opgezette en uitgebouwde
hoekwoning Margrietlaan 1, Bladel

Op een rustige en kindvriendelijke woonlocatie aan
de Margrietlaan 1 te Bladel te koop een ruim opgezette en uitgebouwde hoekwoning, op korte afstand
van het centrum.
Ruime woonkamer met aansluitend een extra kamer
(speel of slaapkamer)
De eetkeuken is van alle gemakken voorzien, waaronder een ingebouwde vaatwasser, oven, magnetron en koelkast, bijkeuken met aansluiting wasmachine en wasdroger.
De badkamer is voorzien van een ruim bad, douche,
toilet en vaste wastafel.
Op de verdieping zijn 4 slaapkamers, waarvan enkele met ingebouwde kasten, ook is er een toilet aanwezig, evenals een vaste wastafel (badkamer mogelijk).
Via de vlizotrap komt u op de zolder die ook genoeg
ruimte biedt.
Volledig voorzien van rolluiken, de carport/garage
heeft een sectionaal deur, de tuin is onderhoudsvrij,
met aanwezig een berging met elektra.
Verlaagde vraagprijs 219.000 euro
Tel 06-44006805
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Markt 25 Bladel
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tr ing
Tel 0497 381 281

18 februari t/m 23 februari 2013
Brood van de week

Dommels donker

2.60

1.80

Blinde vinken

6 4
halen

Wiener schnitzels

Appelcaramelvlaai

14.50

10.15

500 gram

Duitse braadworst
Hutspot
Uit eigen keuken

Effe opladen!
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!

betalen

5
95
4
95
2
45

4 voor

Vlaai van de week

Pauzekoeken

Aanbiedingen gelden van ma. 18 febr. t/m za. 23 febr. 2013
Eigen parkeerplaatsen achter ons pand

500 gram

3 stokjes kipsaté met saus

1

Uit eigen keuken

50

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!

MEGA
WINTER
SALE
52225001

