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Doorzetten, winnen en
positief denken
HAPERT – ʻAls ik ʼs morgens een eitje tik, zal ik nog vaak aan u terugdenken.ʼ Dát waren de woorden van
onze aanstaande koning Willem-Alexander in mei vorig jaar bij de uitreiking van de Koning Willem I-prijs
aan Cor van de Ven, topman bij het familiebedrijf De Venco Groep. De gedreven ondernemer uit Eersel hield
op dinsdag 19 februari in een uitverkochte Den Tref in Hapert een prachtige ʻspreekbeurtʼ tijdens de vierde
winteravondlezing van Rabobank De Kempen-West.
(door Erik Schippers)

‘Eerst even kijken of ome Frans in de zaal zit’. Zo opende Cor van de Ven voor vijfhonderd bezoekers zijn
betoog. Ome Frans is pastoor in Steensel en Duizel en
had tijdens de preek de lezing van Cor al aanbevolen,
zodat de zaal in ieder geval goed gevuld zou zijn. Als
tegenprestatie vroeg ome Frans aan Cor of hij dan wou
proberen om de kerk weer vol te krijgen..
Met gepaste trots blikte Cor van de Ven terug op de ontmoeting met Prins Willem-Alexander. De Koning Willem
I-prijs wordt als de Oscar voor ondernemers
beschouwd, waarbij het vooral gaat om creatief en innovatief ondernemerschap: ‘Dat we de Koning Willem Iprijs kregen, was natuurlijk geweldig. Als bedrijf word je

dan een jaar lang op tal
van facetten helemaal
doorgelicht. Na de
prijsuitreiking vertelde
de prins dat hij nog een
keer bij ons op bezoek
wou komen. Dat was
natuurlijk mooi om te
horen en uiteindelijk
hebben we dat kunnen
combineren met de
officiële opening van
onze nieuwe energiezuinige en energieneutrale Venco Campus op
30 september van
vorig jaar. Tot half
augustus moest het
bezoek van de prins
geheim blijven en dat
was ook de reden dat
er op de Campus zo
hard
doorgewerkt
moest worden om alles
af te krijgen. Dat er tijdens de opening tienduizend mensen uit de Kempen bij ons binnenstroomden, was een
geweldige kroon op ons werk.’
Communicatie
Cor van de Ven (59) groeide op in een groot gezin van
negen kinderen. Vader zou boer worden, maar trouwde
met een ‘burgerin’ en ging bij de post werken. Moeder
zorgde voor het huishouden. Het boerenleven zat er
met een paar varkens en koeien toch een beetje in en
het was hard werken thuis. ‘Zeker toen mijn moeder op
41-jarige leeftijd overleed. Op zo’n moment ontstaat er
wel een gevoel van eensgezindheid en karakter, wat
ook typerend geweest is voor mijn verdere leven: doorzetten, winnen en positief denken. Later heb ik geleerd
hoe belangrijk een goede communicatie daarbij is: 80
procent van alle problemen in de wereld ontstaat door
een verkeerde communicatie. Goede communicatie is
niet telefoneren maar wel recht tegenover elkaar gaan
zitten en samen ergens over praten.’ Als klein manneke
draaide het leven bij Cor vooral om ‘een stukje techniek’: ‘Op de lagere school en de LTS was ik een matige leerling. Ik knutselde liever aan mijn bromfiets. Later
werd dat de zijspan, de skelter en de crossauto.’ Als
vervolg op pagina 2

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

Privé!

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

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

’’GOUD VAN OUD’’

Markt 1A
Bladel

Lingerie

Carmen

ondermode nachtmode badmode voor haar en hem

Kerkstraat 12 Hapert 0497-381128

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

Jij kunt echt niet voetballen, hè Pietertje?
Neeh, maar wel huizen verkopen!
NIEUWSFLITS
VERS VAN DE PERS! Een beller is sneller.
Vrijstaande woning c.a. 300m2
€ 249.000,- k.k.
Europalaan 81, Bladel

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

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

Voor saunabouw: www.sauna-nederland.nl

telefoon:

0497-381775
info@vostersonroerendgoed.nl
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vervolg van pagina 1
onderhoudsmonteur bij Henri Wintermans ontwikkelde
hij een machientje om het nicotine-en teergehalte
omlaag te brengen. Twaalf jaar later – hij had inmiddels
zijn MTS-diploma Werktuigbouwkunde gehaald - ging
Cor bij een ingenieursbureau werken: ‘Ik werd als
machineconstructeur uitgezonden naar bedrijven als
Philips en was vooral bezig met machines en nieuwe
technieken. Een heel leerzame periode was dat.’
Maatschappelijke organisaties
De successtory van de selfmade man begint in 1983.
Zijn vrouw vroeg zich wel eens af wat Cor toch met een
kip op zolder deed, maar al snel bleek dat dit onderzoek
naar een houten legsysteem aan de basis stond van het
huidige succes van de Venco Groep met wereldwijd
450 medewerkers en een jaaromzet van 130 miljoen
euro. Een paar jaar later ontwikkelde Cor ‘de rubberen

mat’ (‘daar zit een kip liever op dan op strooisel’) en
omdat de eieren ook nog vervoerd moeten worden
knutselde Cor en consorten een transportband in elkaar
om eieren ‘op een ei-vriendelijke manier’ naar een centrale plek te leiden. Ook op dit gebied is Vencomatic
marktleider. Een ander succes is de Rondeel-stal, die
onder andere in Wintelre te bewonderen is. Cor blikt
terug in de tijd: ‘In 2006 zat ik met minister Veerman en
maatschappelijke organisaties als Wakker Dier en de
Dierenbescherming bij elkaar om de maatschappelijke
problemen in de pluimveesector op te lossen. Het bleek
dat wij daarvoor alle disciplines in huis hadden: legnesten, huisvesting, bemesting en verpakking van het ei in
een biologisch volledig afbreekbaar doosje. Bij Rondeel
voelen de kippen zich lekker en is er veel zorg voor dierenwelzijn en milieu.’ Cor heeft nog een primeur met de
eierdoosjes, die nu (exclusief bij Albert Heijn) nog in een
rond doosje van zeven stuks verkrijgbaar zijn:
‘Binnenkort zijn de doosjes ook per drie of tien eieren
verkrijgbaar.’
Techniek
Het publiek hangt aan de lippen van de spreker, die
deze avond terzijde wordt gestaan door ‘sidekick’ René
Coppens, directievoorzitter van Rabobank De KempenWest, die tijdens de rondvraag nog wat aanvullende
informatie over de enthousiaste gastspreker boven tafel
krijgt. Zo is Cor van de Ven ook maatschappelijk actief
en sponsor van de scouting en diverse sportverenigingen. De creatieve ondernemer draagt met name de
WVK-groep een warm hart toe: ‘Elk bedrijf zou iemand
van de WVK-groep in dienst moeten hebben.’ Ook probeert hij de jeugd en leerkrachten enthousiast te maken
voor techniek: ‘Via het KOP (Kempisch Ondernemers
Platform) laten we kinderen van de basisscholen uit de
Kempen kennismaken met een veertigtal satellietbedrijven uit de regio. Het stukje techniek waar ik het vanavond over heb gehad is een beetje ondergewaardeerd. Wij willen laten zien dat techniek een prachtig
vak is zodat de Kempen ook in de toekomst over goed
gekwalificeerd technisch personeel kan blijven beschikken.’

ALGEMEEN ALARMNUMMER

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

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

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

PEFC gecertificeerd
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Mededelingen
INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST (ISD) DE KEMPEN
ISD de Kempen voert taken uit op het gebied van werk, inkomen en
zorg; Bijstandsverlening, Bijstandsverlening aan zelfstandigen, Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), gemeentelijk minimabeleid
en Schuldhulpverlening. Contactgegevens: ISD de Kempen, postbus
66, 5530 AB Bladel, 0497-361730 of 0800-5530123
Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 09.00-11.00 uur.
Meer informatie is terug te vinden op: www.isddekempen.nl
ADVIES EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD: tel. 0900-1000111
info@huiselijkgeweld-eindhovendekempen.nl
VRIJWILLIGE THUISZORG DE KEMPEN
Hulpverlening/periodiek vervangen van de mantelzorger voor thuisverblijvende gehandicapten, dementerenden, chronisch zieken en terminale patiënten. Aanvraag 0497-514746/06-20937489. Vrijwillige
Thuiszorg is onderdeel van GOW Welzijnswerk, www.hetgow.nl
STEUNPUNT MANTELZORG DE KEMPEN
Informatie, advies en ondersteuning aan mantelzorgers.
Tel. 0497-514746. Website: www.mantelzorgdekempen.nl. Steunpunt
Mantelzorg is onderdeel van GOW Welzijnswerk, www.hetgow.nl
OPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK
Hapert, Bernhardstraat 4
(ingang Kerkstr. t.h.v. overkapping)
ma. van 11.00 tot 16.30 uur
wo. van 11.00 tot 16.30 uur
vrij. van 18.00 tot 20.00 uur

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

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

Parochieberichten en misintenties 1 maand voor de gewenste datum
schriftelijk of telefonisch doorgeven aan de Pastorale Eenheid, Kerkstraat 1, tel. 360336.
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Parochieblad Parochie Heilige Severinus - Hapert, Parochie St. Pancratius - Hoogeloon, Parochie H. Willibrordus Casteren

TWEEDE ZONDAG IN DE
VEERTIGDAGENTIJD

DERDE ZONDAG IN DE
VEERTIGDAGENTIJD

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

ZATERDAG 02 MAART
17.30 uur: Kerk Hapert
19.00 uur: Kerk Hoogeloon

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

ZONDAG 03 MAART
10.00 uur: Kerk Casteren
11.30 uur: Kerk Hapert

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
Overl. familie Craninckx-Heeren
Frans vd Wijdeven

Casteren
Overl. fam. Castelijns-de Kinderen
Thomas en Rosalia Maas-Merckx f
Adrianus Castelijns, Petronella v Rijthoven en
dochter Toos
Jan v Gestel mndgh
Johannes Klessens, Cornelia Swaans en alle overl.
familieleden
Theodorus en Catharina Linschoten en zoon Jan
Annie Daemen-Craninckx

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
Adrianus Gooskens
DOOP CASTEREN
14.30 uur: Thijs van Beers
DINSDAG 26 FEBRUARI
Steunpunt Hapert
09.00 uur: H. Mis voor de zieken van de parochie

Hapert
Dries en Petronella Lemmens-Schilders f
Fam. vd Heijden-Hermans
Fam. vd Put-Bleijs
Jan v Hout nms fam. v Hout
Pau en Dina Schilders-Jansen nms kinderen en
kleink.
Laura Romme nms Volksdansgroep KVO
Frans Dirks nms Netty en de kinderen
Wil Lepelaars
Hoogeloon
Pastoor Scheepers f
Piet Beerens (fam. Mollen)
Jan en Marie Beijsens-v Aaken
Bertha vd Heuvel-Pluijms
Kees Timmermans en Marie vd Sanden
DOOP HAPERT
14.30 uur: Anouk v Gils

HUWELIJKSVOORBEREIDING
Voor de parochies: Casteren, Hapert en Hoogeloon.

WOENSDAG 27 FEBRUARI
Parochiecentrum Casteren
09.00 uur: H. Mis voor de zieken van de parochie

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 28 FEBRUARI
Steunpunt Hoogeloon
09.00 uur: H. Mis voor de zieken van de parochie

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

VRIJDAG 01 MAART
Kerk Hapert
09.00 uur: H. Mis

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 01 MAART
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 26 februari 2013, Bladel:
Parochiezaal Sniederslaan 46, aanvang 20.00 uur
Allen van harte welkom.
Stuurgroep nieuwe parochie Bladel

VASTENAKTIE 2013 –
Armoede in Honduras
We staan deze week even stil bij
de achtergronden van de
immense migratiestroom vanuit
Honduras. Waarom verlaten duizenden jonge mannen hun
vaderland?
Waarom
laten
vaders en steeds meer moeders
hun gezin achter om een onzekere, levensgevaarlijke reis te
ondernemen? Waarom gaan duizenden jongeren op
weg, op zoek naar hun ouders en een betere toekomst?
Ondanks de beroemde bananen en de koffie, is
Honduras een van de armste landen van Amerika. De
rijkdommen van het land zijn overwegend in buitenlandse handen of in bezit van een klein aantal grootgrondbezitters. Bovendien zijn de opbrengsten bestemd voor de
export. Kleine boeren hebben op het platteland nauwelijks landbouwgrond ter beschikking en kunnen onvoldoende mais, bonen en graan verbouwen om van te
leven. Deze basisproducten moeten dan ook worden
geïmporteerd uit het buitenland en zijn duur.
Zeker na de desastreuze gevolgen van de orkaan Mitch
in 1998 werd het leven van deze kwetsbare mensen
nog moeilijker: landbouwgronden werden onbruikbaar,
sloppenwijken werden weggespoeld, gebouwen en
wegen verwoest. Wonen en werken in de VS lijkt voor
velen de enige uitweg uit deze uitzichtloze situatie. En
zo wonen naar schatting tussen de 800.000 en 1 miljoen Hondurezen in de VS. Dat is bijna 10% van de
bevolking!
Bijgaande afbeelding met de letters ‘VASTEN’ en de
toegevoegde gedachten kunnen ons inspireren om tijdens de vastentijd even tot ons zelf te komen.
Dus: Ons even bezinnen op wat echt belangrijk is…
MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede)
(girorekening 5850 Vastenaktie Den Haag)
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Beautysalon Jennifer
Kapsalon - Nagelstudio - Visagie
Gediplomeerd

Knippen
Kleuren v.a.

€ 10,00
€ 17,00

Acryl/Gel nagels

v.a.

Featherlocks

v.a

Helleneind 18, Bladel. Op afspraak ook ‘s avonds

€ 32,00
€ 9,00

06-55573594

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

De Kloostertuin
Stichting Steunpunt ’De Kloostertuin’ Hapert

Agenda: maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart 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
10.30-12.00 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

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)
19.00-21.00 uur: multimediagroep

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: biljarten, jeu de boules
18.45-22.00 uur: rikconcours

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.
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

Vrijwilligers signaleren
problemen van jongeren
Als je veel met jeugd en jongeren werkt hoor en zie
je van alles, lig jij daar ook wel eens wakker van?
Je ziet dat een van je jeugdleden van een vrolijke opgewekte jongere verandert in een stil en teruggetrokken
kind. Je ziet heel veel boosheid bij een kind wat zich bijvoorbeeld uit in agressief gedrag naar anderen.
Een jeugdlid vertelt jou iets in vertrouwen over zijn thuissituatie. Zomaar een aantal voorbeelden die jou als
jeugdleider/trainer aan het denken zetten, of bezighouden en misschien slaap je er wel slecht van.
Weet je dan wat je moet doen? Weet je met wie je daarover kunt praten? Je voelt je misschien verantwoordelijk, maar ben jij dat ook? En tot hoever gaat jouw verantwoordelijkheid dan?
Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin krijgen we steeds
vaker vragen die hier over gaan en daarom organiseren
we een informatiebijeenkomst voor jeugdleiders, trainers en besturen van vrijwilligersorganisaties. Tijdens
deze bijeenkomst gaan we in op welke signalen je
tegen kan komen in de omgang met jongeren en hoe je
hier mee om kunt gaan. Met wie kun jij je zorgen delen?
Ga je met ouders in gesprek en hoe dan? Laat je het
aan deskundigen over en wie zijn dat dan? Allemaal
vragen die aan bod komen tijdens deze bijeenkomst.
De informatiebijeenkomst “Vrijwilligers signaleren problemen van jongeren” wordt verzorgd door een medewerker van Dommelregio die hier deskundig in is.
Gezien het thema is er per avond plaats voor maximaal
15 personen. De bijeenkomsten zijn gepland op 12
maart in Den Herd in Bladel en 14 maart in Den Tref in
Hapert. We starten de avond om 19.30 uur en het duurt
ongeveer 2 uur.
Voor meer informatie en aanmelden: m.jacobs@bladel.nl (Marloes Jacobs Coördinator Centrum voor
Jeugd en Gezin) OF m.leijten@bladel.nl (Marjo Leijten
Vrijwilligersondersteuner gemeente Bladel)
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een plek
waar ouders en opvoeders van kinderen terecht kunnen
met vragen over opvoeden en opgroeien. Of het nu gaat
over kinderen en scheiden, zakgeld, pesten, stotteren,
alcohol- en drugsgebruik of spijbelen. Wij vinden geen
enkele vraag raar. Hoe klein, onschuldig of ingewikkeld
ook. Je krijgt altijd een antwoord. En dat is handig, want
iedereen kan wel wat tips en begeleiding gebruiken bij
het opvoeden en opgroeien van kinderen. Wij kennen
geen wachtlijsten er staat altijd een deskundige medewerker klaar. www.cjgbladel.nl of bel 0497-361699

ACTIVITEITEN VAN MAANDAG T/M VRIJDAG
Maandagmorgen: Koersbal
Den Tref
Maandagmorgen: Bijbelgesoreksgroep De Kloostertuin

Puzzelhoekje
Afgelopen week zijn er weer veel puzzels uit
de Lantaarn opgelost en ingeleverd bij de
Vershof in Bladel.
OPLOSSING IS: GASTENVERBLIJF
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Onder de goede inzendingen is een winnaar
getrokken. Voor deze week is dat:
A. VERHEES, SPECHT 4, BLADEL

23

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 23 februari
kunnen de bonnen afgehaald worden bij uw
Kwaliteitsbakker Schellens in de Vershof.
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Voor deze week weer een nieuwe puzzel.
De volledig ingevulde oplossing van deze
puzzel kunt u deponeren in de daarvoor
bestemde bus bij de Vershof in Bladel.
Inleveren is mogelijk tot dinsdag 26 februari
tot 18.30 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 toevoegsel; 6 scherf; 12 rivier in
Duitsland; 14 hok; 16 zilver; 18 verlichting; 19 nakroost;
21 persoonlijk vnw.; 22 zangnoot; 23 echt; 25 karig; 27
bedrijven; 29 kenner; 31 jaargetijde; 33 vervoersmaatschappij; 34 thans; 35 pluk; 37 bevel; 38 Frans lidwoord;
39 linoleum; 41 schrijfvloeistof; 43 numero; 44 kraan; 45
wereldtaal; 46 volgorde; 48 vogelverblijf; 51 bushokje;
54 rund; 56 neon; 57 ik; 59 rivier in Friesland; 60 kanon;
61 vlotten; 64 uitgestotene; 67 roofdier; 68 schildpad; 70
sierplant; 71 boom; 72 persoonlijk vnw.; 72 persoonlijk
vnw.; 74 wagen; 75 karaat; 76 laatstleden; 77 glas; 79
voorheen; 81 jachtluipaard; 82 metselspecie.
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VERTICAAL: 2 lekkernij; 3 veldtoilet; 4 vis; 5 gram; 7
Kruiswoordpuzzel
persoonlijk vnw.; 8 kleefmiddel; 9 brave borst; 10 vogelproduct; 11 sneeuwstorting; 13 gebogen been; 15
betaalwijze; 17 vogel; 19 plaats; 20 overblijfsel; 22 poeder; 24 spil; 25 selenium; 26 zangnoot; 28 militair; 30
Europeaan; 32 laaghartig; 36 in orde; 39 hemellichaam;
40 stuk hout; 41 berg op Kreta; 42 oplosmiddel; 47 visgerei; 49 veerkracht; 50 hectogram; 52 affaire; 53
Europese taal; 55 gebak; 57 reus; 58 kelner; 60 gat; 62
voorzetsel; 63 maanstand; 65 legerafdeling; 66 in loco;
69 knaagdier; 73 een zekere; 75 luchtvaartmaatschappij; 77 zuurgraad; 78 geheel de uwe; 79 uitroep; 80 met
name.

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

Parochieblad Parochies H.Petrus Banden Bladel en H.H. Antonius en Brigida Netersel
Jaargang 47 - Nummer 7 - 23 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

en kleinkinderen, de overleden ouders KraaijvangerKwinten en hun schoonzoon Jo
Maandag 25 februari, 8.30 uur:
geen intentie
Dinsdag 26 februari, 8.30 uur:
geen intentie

GEDOOPT: Kyan, z.v. P. van de Ven en Y. van Erp
OVERLEDEN:
Nicole van Dijk-Vercammen 50 jaar
Harry Borgmans 77 jaar
PAROCHIEBRICHTEN
H.H. Antonius en Brigida Netersel

Woensdag 27 februari, 19.00 uur:
Henk Rühmann en overleden familieleden
Donderdag 28 februari, 8.30 uur:
geen intentie

PAROCHIEBERICHTEN
H. PetrusʼBanden Bladel
Tweede Zondag van de Veertig Dagen
Zaterdag 23 februari, 17.30 uur:
Marieke Maas-Krekels (namens de buurt Mariahof), de
overleden ouders van de Vliet-Timmermans, Toon
Jansen en Cor Jansen-Pluijms (namens hun kinderen
en kleinkinderen), Petra Biezen-Hoskens
Zondag 24 februari, 11.00 uur (m.m.v. Saffier):
Riek Daniëls-Heuveling, mgd. Marietje Tielemans-de
Veer en haar echtgenoot Harry, de overleden ouders
Plasmans-Schoone en hun zoon Jan, de overleden
ouders Gijsbers-Lavrijsen en hun overleden kinderen

Vrijdag 1 maart, 8.30 uur:
geen intentie

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

BEZORGKLACHTEN?
BEL:

550200

Vrijwilligers
vacature van de week
Gecoördineerd welzijnswerk
Archivaris (1502)
Voor het opzetten en onderhouden van een digitaal
archief zoeken wij een vrijwilliger m/v die ons hierbij wil
helpen. Onze doelstelling is om het archief wat momenteel nog gedeeltelijk in een aantal ordners is opgeslagen
te digitaliseren. Welke handige computer freak wil ons
assisteren? De werktijden zijn in overleg te regelen. Voor
informatie: Arlette van Sambeek tel. 0497-514746 of mail
naar: info@hetgow.nl

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

Tweede Zondag Zondag van de Veertig Dagen
Zondag 24 februari, 9.30 uur:
Net van der Heijden-Waalen (namens de Bond van
Ouderen), Alda Alemans-Michielse (namens broers en
zussen Michielse, Ria van der Heijden-Lavrijsen
(namens Thom, kinderen en kleinkinderen), Frans
Kolen, Cato Waalen en de overleden familie Waalen

Stichting het Kompas in Bladel
Teamlid vrijwillige vacaturebank (1071)
Als teamlid onderhoud je de gegevens in de databank en
praat je met cliënten. Bij toerbeurt houden een of twee
leden van het team zitting op dinsdagmorgen in het
Kompas. Op die morgen worden veranderingen, welke
per mail, telefoon of per reguliere post binnenkomen verwerkt in de databank op de pc. Tevens sta je indien
nodig, binnenlopende klanten te woord en zoekt met ze
naar een voor hen geschikte vacature. Daarnaast ben je
contactpersoon voor organisaties en instellingen die de
vacatures aanleveren. Het wekelijks spreekuur vindt
plaats op dinsdagmorgen van 9.00 uur tot 11.30 uur. Voor
informatie Harrie Tholen tel. 0497-385069 of mail naar:
team@vrijwilligersvacaturebank-bladel.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

Tuincentrum

Groenen
OPJE
SUPERKO

Amaryllis
n
Diverse kleure
95
p.st. 3.
NU 2 voor

00

6.

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

KOOP AANGEBODEN
Daalderop close in boiler, 10 liter € 30,00, tel. 06-55193329

DIVERSEN
GRATIS AFHALEN: i.v.m. aankomende studie buitenland,
Een konijnenkooi compleet met 2 witte konijntjes, tel.
0653798637

NTENSIEVE DESKUNDIG

Gewichtsbeheersing
Meer energie
Gezond ouder worden

Bart van Helvoirt

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

Graag telefonisch aanmelden:

We
elzijnscoach

T: 0497- 38 25 54

voor



 

 

PASFOTO’S naar
Papierelier
Sniederslaan 25 • Bladel

OOK VOOR EEN INFO-GESPREK

CONTAINERS
voor puin, bouw/sloopafval, bedrijfsafval
snoeihout etc.
Voor al uw aan- en verbouw, metselwerken
en tegelzetwerkzaamheden.

GoForFit

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

Nu ook 2m containers
Tevens levering ophoogzand
3

foto

DRIESEN
Portret/bruids/bedrijfsfotografie
fotodriesen@hotmail.com

Hofstad 9, 5531 GB Bladel, Tel. 0497-385076, GSM 0650-453386

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

Fotowedstrijd speel-o-theek
Er kwamen al een aantal foto’s binnen voor de wedstrijd
die speel-o-theek Samenspel organiseert in het kader
van haar twintig jarig jubileum, maar we denken dat
door carnavalsactiviteiten niet iedereen er aan heeft
gedacht. Vandaar dat we de inzendtermijn hebben verlengd tot 28 februari. Daarom vragen we nogmaals:
maak of zoek foto’s van een spelend kind. De foto kan
mooi, ontroerend, grappig, etc. zijn. We willen de foto
daarna graag gebruiken op onze website.
Er zijn leuke prijzen te winnen!
Stuur uw foto naar: info@speelotheekbladel.nl
Wij kijken er naar uit!

Hij is er weer…
De geheel vernieuwde
VEKABO gids 2013.
ʼʼCharmante
plattelandsaccommodatiesʼʼ
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

Verbroederingsbal
Kempenoptocht Hapert
Zaterdag 2 maart aanstaande wordt in gemeenschapshuis “Den Tref” in Hapert het verbroederingsbal gehouden ter gelegenheid van de afgelopen Kempenoptocht.
Het is een Bal waarbij alle deelnemers, sponsors, jury,
vrijwilligers, politie en toeschouwers worden uitgenodigd. Ook dit jaar is er weer een compleet feestprogramma opgesteld. Zo zullen Prins, adjudant en Raad
van Elf aanwezig zijn en worden er diverse prijzen uitgereikt zoals de Peter Grem aanmoedigingsbokaal en
de Lecoba cheques. Om 20.30 gaan de deuren van de
grote zaal open en kan het feest beginnen. In de grote
zaal zal Kempen FM acte de presence geven. Verder
zal de gehele avond doorlopend de dvd van de
Kempenoptocht op groot scherm worden gedraaid. De
deelnemers komen in de carnavalskleding die ze
gebruikt hebben tijdens de Kempenoptocht en ook u
bent als publiek van harte welkom op deze avond.
Graag tot zaterdag 2 maart in Den Tref.
Aanvang 20.30 uur en de toegang is gratis.

GGD zoekt mensen met
ideeën
De GGD Brabant-Zuidoost zoekt enthousiaste mensen
die willen meedenken over de ontwikkeling van een
gezondheidsapp of Serious game en over de rol van
een klantenpanel voor de GGD. Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen zich aanmelden voor een bijeenkomst op 21 februari bij de GGD. Als dank ontvangen
zij een VVV-bon.
De GGD is op zoek naar nieuwe manieren om informatie en voorlichting over gezondheid te communiceren
naar verschillende doelgroepen. Daarbij denkt de GGD
onder andere aan de inzet van nieuwe media zoals
apps of games.
De GGD zoekt nu enthousiaste mensen die willen meedenken over de ontwikkeling van zo’n gezondheidsApp
of Serious game en over de rol van een klantenpanel!
De bijeenkomst is 21 februari van 9.30 tot 11.30 uur in
het GGD gebouw in Eindhoven, Clausplein 10. Als dank
ontvangen de deelnemers een VVV-bon.
Iedereen die interesse heeft kan zich aanmelden via het
mailadres innovatie@ggdbzo.nl of via het telfoonnummer 088 0031 295.

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

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

wegens succes
verlengd!

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

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.
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

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

Ter zake
Super Supermarkt Keurmerk
uitgereikt aan Jumbo Luyksgestel
Jumbo Luyksgestel onderneemt duurzaam, maatschappelijk
verantwoord en is lokaal betrokken
Op woensdag 20 februari werd
het door Jumbo Supermarkt van
de Huijgevoort Luyksgestel
behaalde Super Supermarkt
Keurmerk officieel uitgereikt
door Harrie ten Have, directeur
van het Vakcentrum en Frank
van der Meijden, wethouder van
de gemeente Bergeijk. Beiden
waren het erover eens dat
Jumbo Luyksgestel zowel op
lokaal als landelijk niveau maatschappelijk verantwoord onderneemt en zich op de juiste
manier bezighoudt met duurzaamheid. Ard en Luc van de
Huijgevoort hebben naast in
Luyksgestel ook filialen in
Geldrop, Valkenswaard en
Bladel.
De uitreiking
Op woensdag 20 februari verzamelden Harrie ten Have, Frank
van der Meijden, de familie van
de Huijgevoort en een heleboel
medewerkers
van
Jumbo
Luyksgestel zich in de supermarkt voor de uitreiking van het Super Supermarkt Keurmerk. In een speech vertelde
Harrie ten Have waarom het keurmerk aan Jumbo Luyksgestel kon worden uitgereikt:
“Jumbo Luyksgestel heeft bewezen te voldoen aan de criteria met betrekking tot lokale betrokkenheid, stimulerend personeelsbeleid, onderscheidend assortiment, energie, veiligheid en preventie, afvalinzameling en -reductie en transport en logistiek.”
Frank van der Meijden nam vervolgens het woord en beaamde de woorden van
Harrie ten Have. Hij was met name te spreken over de lokale betrokkenheid van
Jumbo Luyksgestel. “Wij hebben deze ondernemers nodig om de leefbaarheid van de
gemeenschap te kunnen waarborgen.” Na een dankwoord van Ard en Luc van de
Huijgevoort werd het certificaat overhandigd.
Super Supermarkt Keurmerk (SSK)
Het SSK is ontwikkeld door brancheorganisatie Vakcentrum in samenwerking met
onderzoeksbureau TNO. Na een certificeringsbezoek heeft Jumbo Supermarkt van
de Huijgevoort Luyksgestel bewezen te voldoen aan de huidige eisen met betrekking
tot maatschappelijk verantwoord ondernemen op zowel landelijk als lokaal niveau. Op
dit moment zijn er in Nederland een kleine honderd supermarkten die het Super
Supermarkt Keurmerk hebben mogen ontvangen. Reden te meer voor Jumbo
Supermarkt van de Huijgevoort Luyksgestel om trots te zijn op het behaalde resultaat.
Voor de klant is dit eveneens goed nieuws. Het SSK is opnieuw een bewijs dat Jumbo
Luyksgestel zich dagelijks bezighoudt met onderwerpen die de consument belangrijk
vindt! Laat dit unieke keurmerk een extra reden voor u zijn om in de toekomst wederom te kiezen voor Jumbo Supermarkt van de Huijgevoort Luyksgestel of één van de
andere filialen van Jumbo Supermarkten van de Huijgevoort. Het mag vanzelfsprekend genoemd worden dat ook de in de andere winkels bovenstaande punten veel
aandacht krijgen. Van Jumbo Supermarkt van de Huijgevoort Bladel kunt u dus dezelfde kwaliteit verwachten.
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KLEIN, MAAR
GROOTS IN SERVICE

SPORT

Industrieweg 13
5527 AJ Hapert
Telefoon 0497-382942

v.v. Casteren
UITSLAGEN: Zondag 17 februari
Netersel 1 - Casteren 1
5-1
HMVV 6 - Casteren 2
2-3
Tuldania 4 - Casteren 3
1-2
PROGRAMMA: Zondag 24 februari
Casteren 1 - Sterksel 1
14.30 uur
Casteren 2 - EFC 12
11.00 uur
Casteren 3 - SDO’39 5
10.20 uur
Terreinwacht: Wim Swaanen

Blauw-Wit verliest
van Rood-Wit
Een wel erg drastisch gehavend Bladella kan de strijd
tegen Rood –Wit helaas niet tot een goed einde brengen. Dankzij en 2 – 3 nederlaag gaan de dure punten
mee naar Veldhoven. Rood –Wit profiteert optimaal
van de vele verdedigingsfouten van de thuisclub.
De eerste kansen voor Rood –Wit ontstaan al in de vijfde, zevende en achtste minuut als Bladella de bal
nogal klungelig uit de verdediging probeert te krijgen.
Bladella doet alle moeite om het spel een beetje te
maken, maar moet het initiatief toch aan de roodwitten
laten die beter spelen en vooral over de flanken veel
sneller zijn dan onze verdedigers. De onwennige plaats
van Niels Hendriks, in het hart van de verdediging leidt
na weifelend optreden tot balverlies, wat betekent dat
Rood – Wit in de 21ste minuut een 0 – 1 voorsprong
neemt door een doelpunt van Stef Fasen. Een verdiende voorsprong voor Rood – Wit, die hun grote veldoverwicht goed uitbuiten. In de 26ste minuut wordt Nicky
Buis vervangen door Joep van de Ven. Deze wissel
betekent een positieve wending in het spel van Bladella.
Er komt meer lijn en vooral meer zelfvertrouwen in het
Bladelse spel. Een gele kaart voor Tom Ansems leidt
indirect tot de eerste echte kans voor Bladella, die
prompt wordt gemist. In de 55ste minuut wordt het 2 – 1
voor Bladella , door Joris Hermans, die uit een schier
onmogelijke situatie met een prachtig schot de bal net
onder de lat van de Rood-Wit-doelman weet te krijgen.
De gelijkmaker komt acht minuten later, als Jan van
Hout profiteert van gepruts in de Bladel-verdediging.
Weer drie minuten later wordt de hoop van de Bladellasupporters de grond ingeboord als Jos Vreugdenhil op
pure snelheid de hele Bladella-verdediging oprolt , inclusief de keeper, dus 2 – 3.
In de 70ste minuut krijgt iedereen weer hoop, als good
old Jeroen Schilders het veld betreedt als vervanger
van Roel Segers.
Hij kan echter het tij ook niet meer keren.
In de 90ste minuut zien we nog een wel erg merkwaardige beslissing van de scheidsrechter, die de bal, na
een duidelijke Rood-Wit overtreding op Ruud Leermakers, aan de keeper van Rood-Wit geeft, als een
zogenaamde scheidsrechterbal.
De drie punten gaan verdiend mee naar Veldhoven,
vooral omdat Bladella verdedigend duidelijk tekort
kwam.

Ford Fiesta
1.25i 60 kw
Trend 5-drs.
70.000 km maart 2010
GARAGEBEDRIJF

DANIËLS

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

www.vandijckrenault.nl

Netersel 1 - Casteren 1 - 5-1
Scoreverloop

Scoreverloop
Anel Selimovic
Krein Wilbrorts (e.d.)
-Rust3-0
Luuk vd Sande
4-0
Anel Selimovic
5-0
Harm vd Heijden
5-1
Kees Teurlings (p)

Beugelclub D’n Heuvel
PROGRAMMA

Netersel komt goed uit winterstop met ruime winst
in derby
Na enkele afgelastingen afgelopen weken stond vandaag de hervatting van de competitie op het programma. De vizieren bij Netersel moesten direct op scherp
staan om de derby tegen Casteren te winnen. In de uitwedstrijd tegen Casteren werd ternauwernood gewonnen en de periodetitel binnengesleept. Het beloofde
vandaag dus ook weer een moeilijke en spannende
wedstrijd te worden.
Netersel begon fel aan de wedstrijd en probeerde
Casteren van af de eerste minuut onder druk te zetten.
Ook het devies van Casteren was meteen duidelijk. Ze
lieten zich ver terugzakken en hoopte op een counterkans. Hierdoor kreeg Netersel tot ver over de middellijn
ruimte om te voetballen, maar bleef het creëren van
kansen moeilijk.
Al met al een goede overwinning voor Netersel met het
oog op de rest van het seizoen. Volgende week wacht
de lastige uitwedstrijd tegen Terlo.
Overige uitslagen
Netersel 2
Netersel 3
-

Bergeijk 5
Terlo 5

Dinsdag 26 februari
D’n Heuvel 3 - Helden 6

20.00 uur

Woensdag 27 februari
D’n Heuvel 7 - Heeze 3
Liempde 4 - D’n Heuvel 84

13.30 uur
13.30 uur

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

20.30 uur
20.00 uur

Vrijdag 1 maart
Ospel 1 - D’n Heuvel 2

21.00 uur

Zaterdag 2 maart
Kronenberg 1 - D’n Heuvel 1

20.30 uur

Turnvereniging
Avantie -Turnivo viert
hun 40-jarig bestaan

5-1
Afg.

Programma senioren zondag 24 februari
Terlo 1
- Netersel 1
Terlo 2
- Netersel 2
Reusel Sport 11 - Netersel 3

Oefenspringwedstrijd
Paardensportvereniging St. Martinus organiseert op
zaterdag 23 februari weer een oefenspringwedstrijd
voor pony’s en paarden. De wedstrijd wordt gehouden
in manege “De Lemelvelden “ in Hapert, gelegen op
sportpark “De Lemelvelden” aan de Burg. van
Woenseldreef te 5527 JN Hapert voor routebeschrijving zie onze website: www.sintmartinushapert.nl )
De wedstrijd begint om 18.00 uur met een parcours van
50 cm. voor beginnende ponyruiters. Onder deskundige
begeleiding mag iedere deelnemer aan deze rubriek
eerst alle hindernissen afzonderlijk oefenen en vervolgens het gehele parcours springen.
Hierna volgen de rubrieken voor de meer geoefende
ponyruiters.
De grote paarden starten aansluitend aan de pony’s.
Afhankelijk van het aantal deelnemers zal dit zijn om
ongeveer 20.30 uur. Zowel voor paarden als voor
pony’s geldt: springhoogte naar keuze, oplopend met
10 cm; ongeacht het aantal springfouten altijd het parcours afmaken en iedereen barrage.
Inschrijven voor deze wedstrijd kan vanaf 17.30 uur in
de kantine van
manege
“De
Lemelvelden”.
Het inschrijfgeld
bedraagt € 5,00
per deelname.
De toegang is
gratis.
De volgende en
laatste wedstrijd
is op: 30 maart.

Hiervoor willen wij alle leden, vrijwilligers
bestuur, sponsoren en natuurlijk iedereen
die betrokken is bij Avanti-Turnivo van harte
bedanken. Op naar de 50 jaar.

Discozwemmen
Zaterdag 23 februari gaan we weer discozwemmen. Voor jeugd van 9 tot 15 jaar. Van 19:00-21:00
uur. Let op! Entree bedraagt voortaan € 2,50.
Zorg dat je erbij bent!!
Tot aan de zomervakantie zijn dit de volgende data
van het discozwemmen: 30 maart, 27 april, 25 mei
en 29 juni. Noteer het in je agenda!
Voor de jeugd van 6, 7 en 8 jaar huden wij op zaterdag 27 april weer een kinderdisco van 17.30-18.30
uur. Entree voor de kinderdisco € 1,50.
Groetjes, Zwem- en Polovereniging Platella te
Bladel (Bossingel 3, 5531 NH)
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Sniederslaan 49
5531 EH Bladel
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

Aanbiedingen zijn geldig
van maandag 25 februari
t/m zaterdag 2 maart

GRATIS SAUS

OP VRIJDAG
BIJ LEKKERBEK EN KIBBELING

Nieuwe Lekkerbek
van kabeljauw
per stuk

3. 3 10.
75

00

voor

PRIJSKNALLER

1.40
50
per stuk 5.
2 voor 9.95

Tilapiafilet
Pizzabroodjes

100 gram

SALADE VAN DE WEEK

King-krabsalade

100 gram

Tel.
0497-360670

1.75

Tel. 0497-381277

5.

95

Cordon Bleus 3 stuks
Kalfsgehaktballen
elke 4e GRATIS
Carpaccio van varkenshaas
25
en courgette 100 gram
100 gr. Gebraden rollade +
100 gr. Rauwe ham
95

2.

3.
Boerenkool met worst 95
4.
samen

per portie ± 600 gram
Tel. 0497-360630

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

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

Tel. 0497-360640

3 hele broden

5.
1.90
12.95
50
1.

naar keuze

Vikorn boeren

65

Tel. 0497-360630 - www.ruurhoeve.nl

Blauwe druiven
500 gram

van 2.80 nu

Versfruitvlaai

van 18.50 nu

Div. stokbroden
maandag t/m donderdag

2.00
4.99

KASSAKOOPJE

3 Croissants

van 2.79 nu

vrijdag en zaterdag

4 Appelplaatcake

van 5.40 nu

Koolraap
kilo
Ambachtelijke
stamppotten 500 gram

0.99
99
0.
99
2.

50% groenten / 50% aardappelen

Ruurhoeve
’Salade Vers Op Maat’
per schaal

4.

99

Bier & Kaas huwelijk van de maand

Festijn van kaas en wijn van de maand

Straffe Hendrik & Brugse
Blomme 10% KORTING

Sauternes & Roquefort

10%

KORTING

Hachee van kalfssukade en gamba’s
met penne
Hoofdgerecht voor 4 personen
Voedingswaarde per persoon
901 kcal (3778 kj), eiwit: 103 g. vet: 14 g (waarvan 4 g onverzadigd)
koolhydraten: 86 g.
Ingrediënten
450 g kalfssukade, in blokjes gesneden
12 gamba’s, schoongemaakt
half bosje basilicum, 15 kerstomaatjes
1 dl kalfsjus
50 ml kreeftenfond (Lacroix)
penne
geperst teentje knoflook
margarine
Bereiding
Kook de penne gaar volgens de beschrijving op de verpakking. Bak de blokjes sukade in margarine goudbruin en
blus ze af met de kalfsjus en de kreeftenfond. gaar het vlees in 1,5 uur gaar. Bak de gamba’s aan en doe die bij het
vlees. voeg vervolgens de tomaatjes en basilicum toe. Breng op smaak met zout en peper en een geperst teentje
knoflook. Serveer met de penne en garneer het geheel met wat blaadjes basilicum.
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Het goede (verkeers)voorbeeld werkt
Elk jaar wordt er voorafgaand aan de inschrijfperiode voor leerlingen die voor het eerst naar het
basisonderwijs zullen gaan, een gezamenlijk artikel geschreven namens de 4 Bladelse scholen:
De Toermalijn
De Mariaschool
De Franciscusschool
OBS De Sleutelaar
Doel van dit artikel is om een actueel onderwerp uit te lichten en aan te geven wat dit voor uw
kind betekent. Het is geenszins de bedoeling dat u op basis van dit artikel een schoolkeuze gaat
maken. Daartoe kunt u het beste de open dagen en informatieavonden voor ouders van nieuwe
leerlingen bezoeken en de verschillende informatiepakketten met elkaar vergelijken. Deze week
verschijnt de gezamenlijke advertentie met daarin data en tijden waarop de verschillende open dagen en informatieavonden
zullen worden gehouden.
Door: John van Rijsingen
Plasterk
Onlangs deed minister Plasterk in De Telegraaf een oproep
aan ouders om hun kinderen beter op te voeden. Wat krijgen
we nu? Een PvdA’er die over opvoeding en moraal begint?
Was dat niet vanouds het exclusieve recht van het CDA? Er
werd fel gereageerd op Plasterks uitlating. Reacties op de
dood van de grensrechter waren begrijpelijk fel, Alle journaals
en praatprogramma’s waren dagenlang gevuld met allerlei
deskundigen die verbanden legden met de opvoeding, het
geven van goede voorbeelden en het strenger aanpakken van
daders. Op voetbalclubs was zonder duur onderzoek allang
bekend dat het slechte voorbeeld door Etjes en Fjes wordt
overgenomen vanuit het professionele voetbal. Iedereen hield
zich gedeisd, wekenlang hielden coaches zich in. Geen commentaar op de leiding en voetballers speelden sportief tot…
De oerwoudgeluiden vanuit het publiek in Den Bosch.
Wederom verontwaardiging en alweer deskundigen in even
zovele praatprogramma’s. De roep om strengere straffen en
de vraag om strakkere handhaving door de politie klinkt alom.
Uit onderzoek blijkt, dat veel ouders vinden dat ze al het
goede voorbeeld geven op het gebied van eten en bewegen,
ook al blijkt dat uit ditzelfde onderzoek in de praktijk niet altijd
zo te zijn...
Pakt u voor kleine afstanden ook bijna altijd gewoon lekker de
fiets?
Opvoeding
De cirkel is rond en we zijn terug bij waar het allemaal begon.
De opvoeding, het geven van het goede voorbeeld en het

elkaar durven aanspreken op elkaars gedrag. In het basisonderwijs komt het met enige regelmaat voor dat een ouder naar
school komt om verhaal te halen als hun kind straf krijgt. Ook
daar sprak de minister zich over uit en hij kreeg vanuit het
onderwijs veel bijval. “Vroeger kreeg je als kind nog extra straf
van thuis als je op school straf had”, vertelde hij. “Het onderwijs moet samen met ouders verantwoording nemen voor de
opvoeding.” Dat zie je terug in de gehele maatschappij. Op de
velden, in de scholen, op straat en in het verkeer.
Van Dale
De Dikke Van Dale of omschrijft het begrip ‘verkeer’ als volgt:
ver·keer (het; o)
1 omgang in de persoonlijke of zakelijke sfeer: het maatschappelijk verkeer tussen en met mensen als lid van het
bestuurlijke, economische enz. leven
2 het zich bewegen of het vervoer van personen, voertuigen
en goederen: autoverkeer, betalingsverkeer, luchtverkeer,
scheepvaartverkeer, telefoonverkeer, treinverkeer, woonwerkverkeer
ver·ke·ren (werkwoord; verkeerde, heeft, is verkeerd)
1 omgang hebben
2 zich bevinden in: in slechte omstandigheden verkeren
3 veranderen: het kan verkeren iets kan in iemands tegendeel
omslaan
Verkeer
In de psychologie is het een bekend fenomeen dat gedrag
sneller en duurzamer te veranderen is door het gewenste
gedrag te belonen, dan door ongewenst gedrag te bestraffen.
Ook het belonen van verkeersveilig gedrag blijkt effectief te

kunnen zijn, zo blijkt uit onderzoek naar onder meer het
gebruik van autogordels en rijsnelheden. Er zijn tal van scholen en gemeenten die samen initiatieven hebben ontplooid op
dit gebied. Hoe zou je nou samen met gemeente ouders en
school gedrag kunnen beïnvloeden?
De gemeente kan veel doen om het werk van verkeersouders
te ondersteunen en dat zou op zich een mooie beloning zijn.
Denk bijvoorbeeld aan:
- Het betalen van het abonnement van een verkeersouder;
- Regelmatig overleg met de verkeerswerkgroep;
- Financiële en organisatorische ondersteuning van initiatieven met zo min mogelijk bureaucratisch gedoe;
- Het zelf initiëren van grote, gemeentelijke verkeersacties;
- Kosteloze inzet van de buitendienst.
Zo ook in Bladel
Uit tekeningen en verhalen van kinderen blijkt, dat zij haarfijn
kunnen aangeven waar zich gevaarlijke situaties voordoen in
hun directe omgeving. Het opvallendste verkeersprobleem
rond scholen is het gedrag van sommige ouders: te hard rijden, op de stoep parkeren, dubbel parkeren, kinderen op een
gevaarlijk punt afzetten, zonder kijken het portier openzwaaien, kinderen roepen vanaf de overkant van de straat, fietsen
en zelfs brommen op de stoep. Het komt allemaal voor. In
overleg met de gemeente is de infrastructuur te verbeteren en
zijn 30km-zones aan te leggen, maar in de huidige economische tijden is daar nauwelijks geld voor.
Voorlichting en samen met ouders en buurtgenoten het probleem aanpakken, kan helpen een begin te maken met een
betere omgang met elkaar in het verkeer.
Belangrijke bondgenoten voor de gemeente zijn hierbij de
scholen zelf met bijvoorbeeld verkeersouders. Plus natuurlijk
alle ouders en kinderen die zich wél aan de regels houden.
School en verkeersouders zijn degenen die ouders kunnen
aanspreken op hun gedrag en samen met hen kunnen we
haalbare afspraken maken over het brengen en halen.
Dit vergt ook tolerantie vanuit de buurt, omdat niet iedereen er
zomaar vanuit kan gaan dat de parkeerplek vóór de deur ook
toebehoort aan dat adres. Scholen staan in een woonwijk en
ouders gaan steeds meer die school in. Dat betekent dat de
zogenaamde Kiss & Ride-stroken niet altijd meer voldoen.
Ouders helpen in school. Rijden met excursies e.d. en een
aantal van die ouders komt met de auto. Daar zijn tal van
redenen voor aan te geven. Sommige ouders helpen op
school en gaan daarna door naar hun werk. De toverwoorden
zijn tolerantie, voorbeeldgedrag en opvoeding.
Samen kunnen we zorgen voor een maatschappij waarin het
goed is om te verkeren.

INSCHRIJVING LEERLINGEN
BASISONDERWIJS BLADEL
met extra informatieavonden of inloopochtend
De basisscholen in Bladel maken bekend dat inschrijving open staat voor nieuwe leerlingen.
Het betreft kinderen die geboren zijn vóór 1 oktober 2010.
De scholen nodigen u uit aanwezig te zijn op (een van) de open avonden om nader kennis te
maken met de school van uw keuze.

OBS de S l eutel aar
August Vermeylenlaan 1
5531 TW Bladel - 0497 – 360847
info@obsdesleutelaar.nl
www.obsdesleutelaar.nl

OPEN AVONDEN
• VRIJDAG
• VRIJDAG
• VRIJDAG

1 MAART
15 MAART
22 MAART

DE TOERMALIJN
FRANCISCUSSCHOOL
MARIASCHOOL

18.30 - 20.30 u.
18.30 - 20.30 u.
18.30 - 20.30 u.

DE SLEUTELAAR

08.30 - 12.00 u.

Mari aschool
Hofplein 1 - 5531 EV Bladel - 0497-360058
info@mariaschoolbladel.nl
www.mariaschoolbladel.nl

INLOOPOCHTEND
• WOENSDAG

13 MAART

Voor meer persoonlijke informatie aan ouders van nieuwe leerlingen houdt elke school een extra
informatieavond of inloopochtend.

INFORMATIEAVONDEN
•
•
•
•

MAANDAG
25 FEBRUARI
DONDERDAG 7 MAART
MAANDAG
11 MAART
MAANDAG
18 MAART

DE TOERMALIJN
DE SLEUTELAAR
FRANCISCUSSCHOOL
MARIASCHOOL

aanvang 20.00 u.
tussen 18.30- 20.00 u.
aanvang 20.00 u.
aanvang 20.00 u.

Inschrijving van leerlingen is mogelijk tijdens de open avonden of na een afspraak met de
directie.

Franci scusschool
Bergmolen 3 - 5531 EH Bladel - 0497-381549
info@franciscusbladel.nl
www.franciscusbladel.nl

De Toermal i jn
Herman Gorterlaan 4 - 5531 SR Bladel - 0497-382288
info@bs-detoermalijn.nl
www.bs-detoermalijn.nl
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Open avonden buitenschoolse opvang Clup Hasta la Pasta
Tegelijk met de basisscholen openen wij onze buitenschoolse opvang. Kom vrijblijvend een kijkje
nemen of informatie opvragen op een van onze locaties in:
De Toermalijn:
vrijdag 1 maart, 18.30 - 20.30 uur
Franciscusschool: vrijdag 15 maart, 18.30 - 20.30 uur
Mariaschool:
vrijdag 22 maart, 18.30 - 20.30 uur
Nummereen Kinderopvang | Dalemsedijk 5, 5521 RM Eersel | 0497 - 51 78 14 | info@nummereen.com | www.nummereen.com

Door omstandigheden gaat de zaterdagmiddagen
23 februari en 23 maart van The Old Starzzz bij
’t Huukske in Hapert niet door.

RSZK biedt zorg op maat in Hotel Hofstede Landduin
Voor gasten die extra begeleiding en zorg nodig hebben is Hotel Hofstede Landduin een partnerschap aangegaan
met de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen (RSZK). Deze unieke combinatie van bijzondere gastvrijheid en
professionele zorg en dienstverlening op maat is sinds 1 januari 2013 beschikbaar voor alle gasten.

Voorverkoop start op 23 februari

Neterpop: een puber met
goede streken
Net als een puber staat de 17-jarige Neterpop niet stil.
Neterpop ontwikkelt zich, aan de tijd, aan de bezoekers.
Het oude behouden en wat nieuws toevoegen.
Herkenbaar blijven, maar niet stil staan. Goede muziek
en gezelligheid voor elke Kempenaar. Op vrijdag 19
april is Netersel weer de place to be. De voorverkoop
start op zaterdag 23 februari.
De jonge pop-rock band Final Jam opent Neterpop
2013. Daarna staan rapper Gers Pardoel, Kick’n Stickz
live percussie meets dance, Racoon en als afsluiter
BZB op de mainstage. Voor liefhebbers van Nederlandstalige muziek is er het Holland House. John
Hospel uit Veldhoven, feestzanger Ruud van Broekhoven en Django Wagner met de Puur NL On Tour
Show zullen het feest compleet maken. Handjes in de
lucht in de Libra Dance tent voor: Mr Martin Vie uit
Casteren, Groundforce ft Arthur Wils bekend als zanger
van Monks Avenue, Dirty House van Vato Gonzales en
MC Tjen, Nederlands aanstormend talent DJ Sandro
Silva en de kleurrijke energieke house van DJ
LaFuente. In de kleinere “Wood dance tent” draait DJ
Sven lekkere jaren ’80 en ’90 muziek.
Hoe kan ik aan kaarten komen?
Via de website www.neterpop.nl zijn online kaarten te
kopen voor Neterpop. Kaarten zijn ook verkrijgbaar bij
de bekende voorverkoopadressen: Nummer 16 in
Bladel, Café D’n Driesprong in Netersel, Fitness Hapert,
Fitness Bergeijk, Blokker in Reusel, C1000 Eersel en
C1000 Hilvarenbeek.
De kaartverkoop, zowel online als bij de voorverkoopadressen, start op zaterdag 23 februari. Voor de openingstijden van de voorverkoopadressen kijk op de site
van Neterpop. Kaarten in de voorverkoop kosten
€ 19,50. Op de dag zelf kost een entreekaart € 23,00,
als ze nog beschikbaar zijn.

De gastvrije accommodatie van Hotel Hofstede Landduin in Bladel ligt midden in de Brabantse natuur en
combineert de sfeer en gastvrijheid van een bed &
breakfast met het comfort van een hotel. Naast hotelkamers en lodges beschikt Landduin over gerieflijke zorgkamers. Deze kamers op de begane grond zijn voorzien
van comfortabele bedden, een bijzonder ruime badkamer met aangepaste sanitaire voorzieningen, een eigen
terras, tv, gratis internet en onbeperkt koffie en thee.
Hier kunnen gasten tijdens het verblijf rekenen op de
zorg die zij thuis ook krijgen. In overleg met de klantadviseur van de RSZK worden gewenste en noodzakelijke verpleging, verzorging, begeleiding en hulpmiddelen
zoals bv. een hooglaagbed of rolstoel, met de gast afgestemd en ingeregeld.
De medewerkers van de RSZK komen u op afgesproken tijden helpen bij de persoonlijke verzorging en verpleging, maar ook het overnemen van de mantelzorg
behoort tot de mogelijkheden. Begeleiders kunnen zo

een aantal uren weg, terwijl de zorg professioneel wordt
overgenomen.
U bent van harte uitgenodigd om te komen genieten van
een heerlijke vakantie. Er is bij Landduin volop keuze uit
(verwen-) arrangementen en ook (aangepaste) excursies behoren tot de mogelijkheden.
Meer informatie vindt u op www.rszk.nl. Daar vindt u ook
het aanvraagformulier voor een weekend, midweek of
vakantieweek. Bij de aanvraag kunt u aangeven of u
behoefte heeft aan zorg en dienstverlening op maat.
Een medewerker van de RSZK neemt contact met u op
om uw zorgwensen door te spreken.

Bussen.
In samenwerking met STEM Events & Entertainment rijden er dit jaar Neterpopbussen door de Kempen. Er zijn
drie verschillende bus routes. De buskaartjes zijn alleen
te bestellen via de site van Neterpop. Kijk op de site
voor meer informatie
Als eerste op de hoogte van nieuws over Neterpop?
Volg Neterpop op de social media. Wordt fan van
Neterpop op Facebook en volg @Neterpop op Twitter.
Alle informatie vind je op www. neterpop.nl

Natuurlijk bent u ook van harte welke bij Hotel Hofstede
Landduin als u geen gebruik maakt van de zorg en
dienstverlening van de RSZK.
DE RSZK biedt zorg op maat op dé plek waar dat nodig
is.

De markt in Bladel elke woensdag van 11 tot 4
DREAM FASHION

DEKBEDDEN • TAFELMODE
HUISHOUDTEXTIEL

DETTOL 500 ml

NIEUWE COLLECTIE

Voorjaars
shirts en
pantalons

KAPPERSBENODIGDHEDEN

E I N D H tot
O V Emaat
N
specialist in grote maten
64
Dekbedden - Tafelmode - Huishoudtextiel

Nieuwe collectie
katoen satijnen
overtrekken

van 9.99

5.

95

voor

alleen in de maand februari
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Gemeente Bladel
Ook in de winter

Opruimen hondenpoep
Bladel
Casteren
Hapert
Hoogeloon
Netersel

Voorlichting over veilig wonen in
de gemeente Bladel

Bijeenkomst
Veilig Wonen
op 5 en 14 maart
Buurtpreventie in de gemeente Bladel heeft
het initiatief genomen om een voorlichtingsbijeenkomst voor alle inwoners van de
gemeente Bladel over veilig wonen te
organiseren.
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag
5 maart om 19.30 uur in Het Wapen van
Bladel, Marktstraat 14 en op donderdag
14 maart om 19.30 uur in Den Tref te
Hapert, Alexanderhof 7.
Tijdens de bijeenkomst krijgen de deelnemers informatie over de mogelijkheden
om het risico op een overval, inbraak of
babbeltruc te verkleinen.
Wat bewoners zelf kunnen doen
Bewoners kunnen zelf het risico op een
woningoverval, inbraak of babbeltrucs
verkleinen door alert te zijn en veiligheidsmaatregelen te nemen. Met een kleine
verbetering aan de woning, zoals het plaatsen van een kierstandhouder, deurspion en
goed hang- en sluitwerk is de bewoner beter
beveiligd.
Gratis kierstandhouders
Een kierstandhouder is een stevigere variant
van de deurketting en zeer goed te
gebruiken als beveiliging op de voordeur.
Tijdens de bijeenkomst kunnen de deelnemers zich opgeven voor een gratis SKG
gecertificeerde kierstandhouder.
Denk RAAK! om schade van een woningoverval te beperken
Een inbraak, babbeltruc of overval is een
ingrijpende gebeurtenis. Zeker slachtoffers
van een woningoverval lijden grote emotionele en fysieke schade omdat er vaak
geweld wordt gebruikt. Geweld dat vaak
verergert als het slachtoffer zijn eigendommen beschermt, deze niet wil afstaan of zelf
geweld gebruikt tegen de overvaller.
Een slachtoffer kan de schade beperken als
hij denkt aan RAAK! Dit betekent Rustig
blijven, de situatie Accepteren, de gevraagde
bezittingen Afgeven, en Kijken naar het
signalement van de dader.
In het bedrijfsleven wordt het RAAK-principe
al langere tijd gebruikt bij overvaltrainingen
en voorlichting. De politie adviseert om
RAAK ook toe te passen bij een woningoverval.

De laatste decennia is het aantal honden in
Nederland enorm toegenomen. Momenteel
zijn er in Nederland ruim twee miljoen
honden! In onze gemeente zijn er ongeveer
drieduizend. Heel veel mensen beleven
plezier aan het houden van een hond.
Daar staat tegenover dat de overlast door
hondenpoep een voortdurende bron van
irritatie is.
Regels
In de Algemene Plaatselijke Verordening
(APV) van de gemeente is onder andere
opgenomen dat degene die een hond uitlaat,
de uitwerpselen van die hond moet
opruimen. Het grootste deel van de
hondenbezitters houdt zich prima aan die
voorschriften. Toch laten sommige mensen
hun hond nog op het trottoir, op speelvelden
of in het plantsoen poepen. In sneeuwperioden en in de winter in z’n algemeenheid
zien we een toename van overlast door hondenpoep. Als de dagen weer langer worden,
nemen de klachten weer af. Sociale controle
lijkt dus een rol te spelen bij het al dan niet
opruimen van de poep. Via deze publicatie
doen wij een dringend beroep op alle hondeneigenaren zich aan de regels te houden.
U hebt de lusten van een hond, bezorg
anderen niet de lasten.
Toezicht
Buurtpreventiewijken zetten ook in op het op
een goede manier uitlaten van honden en
het opruimen van hondenpoep. Steeds meer
mensen spreken hondenbezitters aan op het
niet opruimen van hondenpoep.
Daarnaast houden de gemeentelijke handhavers toezicht op naleving van de APV.
Degene die regels hiervan overtreedt,
riskeert een boete. Het niet opruimen van
hondenpoep is ook een overtreding en de
boete die hiervoor staat is € 130,00.
Meer informatie
Meer informatie hierover kunt u lezen in de
brochure “Honden, lusten en lasten” die
verkrijgbaar is in het gemeentehuis. U kunt
deze ook downloaden via de website
www.bladel.nl. Voor vragen kunt u ook
contact opnemen met de afdeling Veiligheid
en Handhaving (tel. 361636).

Storing openbare
verlichting
Een storing aan de openbare verlichting kunt
u melden via www.bladel.nl of telefonisch bij
de Centrale Balie van het gemeentehuis. Het
is hierbij van belang dat u de straatnaam en
het nummer van de lichtmast doorgeeft.
Wanneer een lichtmast is beschadigd, bijvoorbeeld door een aanrijding, vermeld dan
bij de melding wat de aard van de schade is.
Mocht er acuut gevaar zijn (bijv. open
stroomkabels) kunt u 24 uur per dag contact
opnemen met de calamiteitenlijn.
Oplossen storingen en onderhoud van
openbare verlichting
Het oplossen van storingen en het onderhoud van de openbare verlichting is door de
gemeente uitbesteed aan de onderhoudsdienst van Heijmans Techniek en Mobiliteit.
In de winterperiode (wintertijd) worden de
storingen elke week afgehandeld. In de
zomerperiode elke twee weken.
Defecte verlichting is dus normaal gesproken
binnen vijftien dagen gerepareerd. Bij een
storing die de (verkeers)veiligheid of de
openbare orde in gevaar brengt, wordt er
direct actie ondernomen.
Groot aantal lichtmasten brandt niet
Als in een aaneengesloten gebied de lichtmasten niet branden, gaat het meestal om
een storing in de kabel. Ook in dit geval kunt
u de straatnamen en eventueel de nummers
van de lichtmasten doorgeven via de
gemeentelijke website of bij de Centrale
Balie. De storing wordt opgelost door de
kabelbeheerder Enexis. Dit kan langere tijd
duren in verband met beschikbaarheid van
een speciale meetwagen.
Melden
Een melding kunt u via de directe link op de
homepage www.bladel.nl doen.
Daarnaast kunt u uw melding telefonisch bij
de Centrale Balie doen (tel. 0497-361636).
Voor acuut gevaar kunt u contact opnemen
met de calamiteitenlijn (tel. 0497-361444).
Melding via gemeentelijke website
Door storingen te melden via de directe link
op de homepage van www.bladel.nl, worden
de storingen rechtstreeks doorgegeven aan
aannemer Heijmans.

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester
en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders heeft in de vergadering van
5 februari 2013 de volgende openbare besluiten genomen:
Subsidieverzoek Vrij Gildefeest 2013
Het college kent € 1.000,00 subsidie toe
aan de stichting ‘’St. Joris’’ Hoogeloon
voor de organisatie van het Vrij Gildefeest
2013.

Uitvoeren sorteeranalyse samenstelling
huishoudelijk restafval
Het college besluit in het tweede kwartaal
van 2013 een sorteeranalyse uit te laten
voeren door Eureco uit Terschuur.

Subsidieverzoek Kempen Run 2013
Er wordt € 500,00 subsidie toegekend
aan de stichting Kempen Run voor de
organisatie van de Kempen Run 2013.

Evaluatie geurverordening en gebiedsvisie gemeente Bladel
Er wordt ingestemd met de evaluatie en
aan de raad voorgesteld hiermee in te
stemmen.

Voorstel tot vaststelling van de 3e
wijziging van de begroting 2013
Wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.
Beleidsnota evenementen, horeca en
terrassen en Verordening afdeling 8A
APV Bladel 2011
De gemeenteraad kennis laten nemen
van de “Beleidsnota evenementen,
horeca en terrassen” en aangeven
dat vaststelling van de nota pas in de
gemeenteraad van mei 2013 plaats vindt.

Plattelandsnota gemeente Bladel 2013
Het college stemt in met de Plattelandsnota
gemeente Bladel 2013 en stelt de gemeenteraad voor om deze Plattelandsnota vast
te stellen.
Project Alexanderhof / aanpassing
Steunpunt De Kloostertuin
Er wordt kennis genomen van de vrijval van
middelen. Deze worden via resultaatbestemming herbestemd.
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informatie voor de inwoners van de Gemeente Bladel
Werk in uitvoering
79

door of in opdracht van de afdeling Openbare Werken
Bladel

Nr. Werk

Plaats

Periode

Uitvoering

1. Asfalteren Dalem - De Pan

Hapert

t/m week 13

Heijmans

Hapert

2. Renovatie Valensplein

Hoogeloon

t/m week 11

Heijmans

Hoogeloon

Casteren

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

Bekendmakingen
Inspraak
Milieubeleidsplan
gemeente Bladel
Op 1 november 2012 heeft de gemeenteraad van Bladel de keuzes vastgesteld die
uitgewerkt dienen te worden in een
Milieubeleidsplan. Daarmee is de richting
bepaald voor het te voeren milieubeleid tot
en met het jaar 2017. Deze keuzes zijn
inmiddels vertaald en uitgewerkt in een
Milieubeleidsplan dat wij ter vaststelling
willen aanbieden aan de gemeenteraad.
Alvorens daartoe over te gaan willen wij
graag van u uw reactie hierop vernemen.
Het Milieubeleidsplan richt zich op 11
thema’s. Voor alle thema’s is een doelstelling
bepaald en zijn de speerpunten van beleid
voor de komende jaren aangegeven.
Deze speerpunten worden vervolgens
nader uitgewerkt in het Milieu-uitvoerings
programma (MUP) dat na de zomervakantie
aan de Raad ter vaststelling zal worden
aangeboden.
Het plan ligt ter inzage in het gemeentehuis
en kunt u bekijken via www.bladel.nl.
Uw reactie kunt u tot 25 maart 2013 aan ons
doorgeven via e-mail info@bladel.nl. Daarna
worden alle reacties verwerkt in een nota
van zienswijzen en samen met het concept
milieubeleidsplan aangeboden aan de
gemeenteraad. De behandeling van dit plan
staat gepland voor de raadsvergadering van
donderdag 20 juni 2013.

Vaststelling
eerste wijziging
legesverordening
Burgemeester en wethouders van Bladel
maken bekend dat de gemeenteraad in zijn
vergadering van 7 februari 2013 de
Verordening tot 1e wijziging van de
Legesverordening 2013 en bijbehorende
tarieventabel heeft vastgesteld.
Deze verordening treedt met terugwerkende
kracht in werking per 1 januari 2013.
U kunt deze verordening inzien via
www.bladel.nl of in het gemeentehuis.
Tegen betaling van de legeskosten kan een
afschrift worden verkregen.
Voor meer informatie hierover kunt u contact
opnemen met een medewerker van de
afdeling Bestuurs- en managementondersteuning (tel. 361636).

www.burgernet.nl

Diverse vergunningen
Burgemeester en wethouders van Bladel
maken bekend dat:
Algemeen
• Op 15 februari 2013 aan de heer T. van
Beek een vergunning is verzonden voor het
maken van reclame van 9 tot 25 maart
2013 voor het MALT festival in Reusel op
23 maart 2013.
Bladel
• Op 18 februari 2013 aan Handbalvereniging Saturnus een vergunning is
verzonden voor het organiseren van een
reünie avond van 20.00 tot 01.00 uur
vanwege het 40 jarig bestaan op
25 mei 2013 aan het handbalveld van
handbalvereniging Saturnus.
• Op 15 februari 2013 aan BC Papid Reusel
een vergunning is verzonden voor het
organiseren van een dropping op 1 maart
2013 van 19.00 tot 23.00 uur bij de
visvijver.
Hapert
• Op 18 februari 2013 aan EHBO Vereniging
Hapert een vergunning is verzonden voor
het houden van een collecte in Hapert van
26 mei tot en met 1 juni 2013.
Casteren
• Op 8 februari 2013 aan Oranje Comité
Casteren een vergunning is verzonden
voor het organiseren van Koninginnedag
op 30 april 2013 van 09.00 tot 13.00 uur
aan het “oude schoolplein” aan de
Willibrordusstraat.
Netersel
• Op 15 februari 2013 aan Stichting
Wielerevenementen Het Snelle Wiel
een vergunning is verzonden voor het
organiseren van de wielerwedstrijd Hel van
Netersel op zondag 5 mei 2013 van 09.00
tot 18.00 uur in Netersel. Het parcours van
de wedstrijd bestaat uit de volgende
wegen: Carolus Simplexplein, de Hoeve,
Beemke en Neerakker.
Deze besluiten liggen vanaf 25 februari 2013
ter inzage bij de Centrale Balie in het
gemeentehuis te Bladel. Op maandag van
09.00 tot 19.00 uur, op dinsdag tot en met
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en ‘s middags
na afspraak.
Bezwaar
Als u door het bovenstaande besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het college van burgemeester en wethouders van Bladel (Postbus 11, 5530 AA
Bladel). Dat kan tot zes weken na de dag
van verzending van het besluit. In uw
bezwaarschrift moet staan tegen welk besluit
u bezwaar maakt en waarom. Verder moet u
uw naam, adres, telefoonnummer en de
datum vermelden én het bezwaarschrift
ondertekenen.

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

Meldingen
De volgende evenementen zijn gemeld:
• Een schuimparty door The Ritmo op
30 maart 2013 van 19.00 tot 22.00 uur bij
Den Tref te Hapert.
• Een garagesale door buurtvereniging het
Raepesteeltje op 24 maart 2013 van 10.00
tot 14.00 uur in de straten van de buurtvereniging, te weten: Orion, Planetenlaan,
Venus, Mira, Jupiter, Pluto.
Deze meldingen liggen vanaf 25 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.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen
De volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
Nummer
Omschrijving en locatie
Bladel
BLA-2013-0066 het verbouwen van een
woonhuis en het oprichten
van een bijgebouw, Hofstad
32 (ontv.13-02-2013)
BLA-2013-0063 het plaatsen van een lichtreclame, Sniederslaan 41
(ontv.12-02-2013)

Netersel
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Gemeente Bladel
BLA-2013-0071 het uitbreiden van een
woonhuis. Sniederslaan
150 (ontv.15-02-2013)

Bladel
Casteren
Hapert
Hoogeloon
Netersel

Hapert
BLA-2013-0070 het oprichten van een rundveestal, omgevingsvergunning beperkte milieutoets
(OBM), Castersedijk 18
(ontv.15-02-2013)
Hoogeloon
BLA-2013-0069 het vernieuwen/wijzigen
gevelaanzicht en het plaatsen van een dakkapel
woonboerderij, De Hoef 15
(ontv.08-02-2013)
BLA-2013-0072 het uitbreiden van een
woonhuis en het oprichten
van een bijgebouw,
Dijkstraat 5
(ontv.18-02-2013)
Aanvragen om vergunning liggen niet ter
inzage. Tegen aanvragen om vergunning
bestaan geen bezwaarmogelijkheden.

Vergunningen

moet worden getroffen, omdat onmiddellijke
uitvoering van het besluit voor u onherstelbare gevolgen kan hebben. U moet het verzoek sturen naar: de voorzieningenrechter
van de Rechtbank Oost-Brabant,
Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘sHertogenbosch. U moet een kopie van het
bezwaarschrift meesturen. U kunt het verzoekschrift om een voorlopige voorziening
ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening
(DigiD). Op de genoemde site vindt u meer
informatie. Voor deze procedure bij de rechtbank bent u griffierecht verschuldigd.

Sloopmelding
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Bladel hebben ingestemd met de
volgende sloopmelding:
Nummer
Omschrijving en locatie
Casteren
BLA-2013-0064 het slopen van een schoolgebouw, Willibrordusstraat
2 en 2A (verz.19-02-2013)

De volgende omgevingsvergunningen zijn
verleend:
Nummer
Omschrijving en locatie
Hapert
BLA-2013-0045 het kappen van 8 bomen,
Plan de Hapertse Weide,
De Kuil / De Wijer
(verz.13-02-2013)
Hoogeloon
BLA-2012-0628 het oprichten van een
woonunit en handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening (wijzigen bestemmingsplan),
Ir. Mettropweg 5
(verz.19-02-2013)
Hoogeloon/Casteren
BLA-2013-0055 het kappen van 3 eiken,
Casterseweg, Dorpsstraat
en Kranenberg
(verz.14-02-2013) er is een
herplantplicht opgelegd van
1 eik en 9 lindebomen, te
realiseren vóór 1 mei 2014
De besluiten en bijbehorende stukken liggen
van 25 februari tot 8 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 én het bezwaarschrift
ondertekenen.
Indiening van een bezwaarschrift houdt niet
in dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Daarom kunt u aan de voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te
treffen. Zo’n verzoek kunt u alleen indienen
als u ook bezwaar hebt gemaakt. De rechter
bepaalt dan of er een voorlopige regeling

Bestemmingsplan
Landrop 2 Hoogeloon
vastgesteld
Burgemeester en wethouders van Bladel
maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad op 7 februari 2013 het bestemmingsplan ‘Landrop 2 Hoogeloon’ heeft vast
gesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de
realisatie van een nieuwe Ruimte-voorRuimte woning op het perceel dat gelegen is
tussen Landrop 2 en Loonseweg 42 te
Hoogeloon. Het voorliggend bestemmingsplan schept het planologische kader dat
deze ontwikkeling mogelijk moet maken.
Het bestemmingsplan, de bijbehorende
stukken, besluit tot vaststelling en de Nota
behandeling zienswijzen liggen van 26
februari tot en met 8 april 2013 ter inzage bij
de Centrale Balie in het gemeentehuis in
Bladel. Het gemeentehuis is geopend 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 stukken ook inzien op
de website van de gemeente Bladel:
www.bladel.nl/bestemmingsplannen of via
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de terinzagelegging kan beroep
worden ingesteld door degene die een
zienswijze heeft ingebracht én belanghebbend is of een belanghebbende die kan
aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn
geweest een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad
kenbaar te maken. Het instellen van beroep
is mogelijk gedurende de terinzagelegging
van 26 februari tot en met 8 april 2013.
Het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan treedt in werking met
ingang van 9 april 2013.
Het beroepschrift moet u sturen naar de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den
Haag. Het instellen van beroep schort de
werking van het besluit niet op. Degene die
beroep heeft ingesteld kan bij de voorzitter
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State om voorlopige voorziening
vragen. Indien binnen de beroepstermijn een

verzoek om voorlopige voorziening wordt
ingediend, treedt het besluit tot vaststelling
niet in werking voordat op dat verzoek is
beslist. Aan het instellen van beroep en het
indienen van een verzoek om voorlopige
voorziening zijn kosten verbonden.
Voor meer informatie over deze bestemmingsplannen kunt u contact opnemen met
de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieu (tel. 0497 361 636).

Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken
bekend dat de volgende melding op grond
van het Besluit algemene regels inrichtingen
milieubeheer (Activiteitenbesluit) is binnengekomen van Kaasboerderij de Hooiberg,
Bredasebaan 20 te Bladel, in verband met
het melden van het in gebruik nemen van
een koelinstallatie met 5,5 kg koelmiddel
R404 en een toilet/wasruimte c.q. kantine op
het adres Bredasebaan 20 Bladel.
De melding en bijbehorende stukken liggen
van 25 februari tot en met 25 maart 2013
(vier weken), ter inzage bij de Centrale Balie
in het gemeentehuis. U kunt daar terecht op
maandag van 9.00 tot 17.00, dinsdag tot en
met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Als u niet
in de gelegenheid bent om tijdens die uren
naar het gemeentehuis te komen, kunt u een
afspraak maken voor een ander tijdstip (tel.
0497-361636).
Bladel, 23 februari 2013
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris,
mr. P.S.M. Perriëns
De burgemeester,
mr. A.H.J.M. Swachten
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Woord & daad

E e n vo l l e d i g ove r z i c h t v a n d e
g e n o m e n b e s l u i t e n t ij d e n s d e r a a d s ve r g a d e r i n g v a n 7 f e b r u a r i v i n d t
u op w w w. b lade l. nl. De volge nde
ve r g a d e r i n g i s o p d o n d e r d a g 2 8
maar t om 19. 30 uur. De agenda staat
vanaf maandag 18 maar t op onze
we b s i t e .

B l a d e l , b u i g e n z i c h ove r d e v r a a g ó f e e n
a m b t e l i j ke f u s i e e e n h a a l b a r e o p t i e i s e n
h o e d e ze e r uit zo u k unn e n zi e n .

Voorafgaand aan de raadsvergadering
v i n d e n d e a d v i s e r e n d e co m m i s s i e v e r g a d e r i n g e n p l a a t s . D e co m m i s s i e s
b e s p r e ke n d e o n d e r w e r p e n d i e l a t e r
in de raadsvergadering worden behandeld. De eerst volgende commissievergaderingen zijn:

Vragen
Toch roept een mogelijke fusie ook nog
onzekerheden op. Want hoe behoud je
j e b e s t u u r l ij ke z e l f s t a n d i g h e i d b ij e e n
ambtelijke fusie? Hoe ziet de rol van de
co l l e g e s e n g e m e e n te r a d e n e r u i t a ls
h e t m a ke n v a n b e l e i d e n d e u i t v o e r i n g
e r v a n i n é é n a m b t e l i j ke o r g a n i s a t i e i s
ondergebracht? Vanwege deze en andere
k a n t t e ke n i n g e n i s h e t n o g n i e t m o g e l i j k
o m n u e e n b e s l u i t te n e m e n ove r d e
v o o r g e s t e l d e a m b t e l i j ke f u s i e v a n d e v i j f
Ke m p e n g e m e e n t e n . D a a r o m i s e r g e ko z e n
vo o r e e n p r i n c i p e - b e s l u i t vo r m i n g .

• 4 maart Commissie Grondgebied
• 5 maart Commissie Inwoners
• 11 maart Commissie Middelen
en Algemene Zaken (MAZ)
De agenda’s van de commissievergad e r i n g e n v i n d t u o p d e w e b s i te o n d e r
B e s t u u r e n O r g a n is a t i e . O p d e z e p a g i n a
kiest u voor de link Gemeenteraad.

Bladel in beeld

Zo
blijft
op
de
hoogte!
eh
o o g te !
Zo b
lijft u o
pd
Op onze website vindt u verder alle
o p e n b a r e p u b l i c a t i e s te r u g d i e vo o r
u belangrijk zijn. Meld u aan voor de
e -mailser vice via w w w.overheid.nl en
ont vang alle voor u belangrijke besluiten per e -mail. Heef t u vragen over de
a m b i t i e s v a n d e g e m e e n te B l a d e l , d e
bijbehorende kosten of door de raad
genomen besluiten? De raadsleden helpen u graag verder!

W
Wat
at zzijn…
ijn…

h
hamerstukken
amerstukken
De hamerstukken zijn een onderdeel
van de raadsvergadering. Een hamerstuk is een te behandelen document
met een voorstel dat in de vergadering
zonder discussie wordt aangenomen,
omdat tijdens de voorbereiding in de
raadscommissie al is gebleken dat alle
raadsfracties het met het voorstel eens
zijn. Een dergelijk voorstel wordt –
zoals de naam al zegt – louter met een
hamerslag ‘afgehamerd’. De voorzitter

N
Nieuwbouw
ieuwbouw sporthal
sporthal en
en sportzaal
sportzaal
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om een
krediet van € 3.460.500,- beschikbaar te stellen voor de bouw van een nieuwe spor thal
op het voormalige buitenspor tterrein van het Pius X-college. Gelijk tijdig zal de school
voor eigen rekening een nieuwe spor tzaal realiseren. Op 4 maar t bespreek t de
commissie Inwoners dit agendapunt.

Bondig Bladel
Terugblik
M
Maatwerk
aatwerk b
bij
ij sschuldhulpverlening
chuldhulpverlening
Afgelopen raadsvergadering zijn de afspraken rondom schuldhulpverlening vastgelegd
in het Beleidsplan Schuldhulpverlening 20122013. Het beleidsplan gaat uit van een aantal
aandachtspunten. Zo is er aandacht voor preventie en nazorg. Daarnaast is schuldhulpverlening maatwerk; de hoogte van de schuld en
de motivatie van de persoon in kwestie zijn
bijvoorbeeld voor iedereen anders. Ook kunnen financiële problemen meerdere oorzaken hebben. Om die reden worden afspraken
gemaakt om samen te werken met andere
organisaties, zoals maatschappelijk werk.

Besluitvorming
De
Biezen-Noord
Besluitvorming D
eB
ie z e n - N o o r d
uitgesteld
u
itg e s te l d
Voor de wijk De Biezen-Noord is voorgesteld
het bestemmingsplan te wijzigen. Tijdens de
raadsvergadering heeft de PvdA-fractie aan-

B l a d e l

De raad nodigt uit

De raad heeft zich afgelopen raadsvergadering gebogen over het voorstel voor
een ambtelijke fusie tussen de vijf Kempengemeenten. De meerderheid van de
gemeenteraad staat hier positief tegenover.
Voor sommige aandachtsgebieden in onze
g e m e e nte is h e t h a n d i g o m s a m e n te
w e r ke n m e t d e a n d e r e Ke m p e n g e m e e n t e n ,
z o a ls b ij wo n e n , we l z ij n e n z o r g , a f v a l ,
c u l t u u r h is to r i e e n r u i m te l i j ke o r d e n i n g .
Sinds 20 03 trekken Bergeijk , Bladel, Eersel,
O i r s ch o t e n R e us e l - D e M i e r d e n d a n o o k a l
samen op binnen deze thema’s. De laatste
j a r e n is d e ro e p o m n o g m e e r s a m e n
te w e r ke n b i n n e n d e v i j f g e m e e nte n
s te r ke r g e wo r d e n . Zo z o u e r n ó g
e f f i c i ë nte r g e w e r k t k u n n e n wo r d e n e n is
d e co n t i n u ï t e i t v a n d e s a m e nw e r ke n d e
g e m e e nte n g e b o rg d . O o k zo u d e
o r g a nis ati e o p d i e m a ni e r i n s t a at z ij n
o m d e t a ke n d i e h e t R i j k m e e r e n m e e r
v a n z i c h a f s to o t , u i t t e vo e r e n . A l l e v i j f
d e g e m e e nte n , w a a r o n d e r d e g e m e e nte

v a n

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

www.bladel.nl
www.bladel.nl

EEffe buurten

P
au
Pauline
Hospel
gegeven deels tegemoet te willen komen
aan de wensen van bewoners die samen een
zienswijze hadden ingediend. Zo is gesproken
over verminderen van het maximaal aantal
wooneenheden aan de Gozelinusbocht van
acht naar vijf. De bestemmingsplanwijziging
is nog niet vastgesteld, omdat de fractie
BladelTransparant een nader onderzoek wil
instellen naar de mogelijkheden van het alsnog vergroten van de speelweide. In de volgende raadsvergadering wordt daarover een
besluit genomen.

Vooruitblik
Toekomstig
T
oekomstig b
beleid
voor
e le id v
o or
evenementen
en
horeca
evenementen e
nh
or e c a
Per 1 januari 2013 zijn gemeenten wettelijk verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op organisaties die alcoholhoudende dranken verstrekken, waaronder de horeca, sportclubs en culturele instellingen. De Beleidsnota
evenementen, horeca en terrassen maakt voor

burgers, ondernemers en organisatoren duidelijk welke richtlijnen en regels gehanteerd
worden met betrekking tot horeca-uitbating
en de organisatie van evenementen. Op 11
maart buigt de commissie MAZ zich over het
ontwerpbesluit van deze beleidsnota.

Geurhinder
Geurhinder g
gestabiliseerd
estabiliseerd in
in B
Bladel
l ad e l
Voor onze gemeente zijn afspraken voor de
langere termijn vastgelegd in de Toekomstvisie. Ook afspraken rondom geurhinder in
het Bladelse buitengebieden – veroorzaakt
door intensieve veehouderij – horen daarbij.
De SRE Milieudienst heeft in onze gemeente
metingen gedaan, om te kijken of we op koers
liggen voor de eisen die in 2030 gelden op het
gebied van geur, ammoniak en dierenwelzijn.
Hieruit blijkt dat de geurhinder in 2011 en 2012
niet erger is geworden. De bevindingen worden meegenomen bij het vaststellen van de
Plattelandsnota. De commissie Grondgebied
bespreekt dit onderwerp op 4 maart.
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‘t Volksvermaak
Vloeieind 23
5094 CL Lage Mierde
Tel. 013-5092300
Mobiel: 06-22476742

Toneelvereniging ‘t Volksvermaak uit Bladel speelt in
maart 2013 een nieuwe productie genaamd “Boerenbont en rode lampjes” van Carl Slotboom onder regie
van Toon Duis. Wie al vaker een uitvoering van onze
toneelvereniging heeft gezien, weet dat een uitvoering
in Bladel in het teken staat van een avondje lachen gieren en brullen.
Door de jaren heen is de toneelvereniging gegroeid van
1 optreden in den Herd naar 4 voorstellingen.
Daarnaast is er de laatste tien jaar tweemaal een openluchtspel opgevoerd, en niet onbelangrijk, met veel
succes. Ook dit jaar is er weer een bijzondere productie. Niet zozeer vanwege het feit dat het een boerenkolder stuk is, maar zeker ook omdat het stuk zich afspeelt
in een bordeel.
Het avondvullende komische stuk gaat over een boerenzoon (recht uit de klei getrokken en nog nooit op de
harde weg geweest) die onderduikt in de stad om van
zijn toekomstige bazige schoonmoeder af te zijn.
Nietsvermoedend duikt hij onder in een bordeel waar
toevallig een kamer te huur is. Twee in het bordeel aanwezige hoertjes willen de nieuwe huurder niet verliezen
en doen zich voor als fysiotherapeuten om te voorkomen dat hij de huur weer opzegt. U raadt het al. Allerlei
misverstanden ontstaan doordat de ene het over de
boerderij heeft en de ander over de lichte zeden.
Leugentjes moeten worden verzonnen om de zaak
recht te houden, maar het loopt alleen maar steeds verder uit de hand. Zeker als de aanstaande bruid (ook nog
nooit op de harde weg geweest) en de tirannieke
schoonmoeder ook nog ten tonele verschijnen. Oma
die vroeger als hoertje werkte wil vanwege geldgebrek
nog wel wat bijbeunen en maakt kennis met een voor
haar nieuwe dimensie, namelijk echte telefoon seks!!
De twee hoertjes moeten proberen de schone schijn op
te houden terwijl regelmatig een klant binnenloopt,
variërend van een bronstige heer tot een opa die ook
nog wel eens wil.
Onder de regie van Toon Duis zal dit geburen geheid op
uw lachspieren werken.
De uitvoeringen vinden plaats in C.C. Den Herd te
Bladel en beginnen om 20:00 uur.
De speeldata zijn de volgende:
Vrijdag 8 maart, Zondag 10 maart, Zaterdag 16 maart
en Zondag 17 maart. De entree bedraagt € 8,00
Kaartverkoop aan de zaal.
U kunt nu reeds reserveren tussen 18 00 en 21.00 op
tel. 06 12023632

Voorjaarskoopzondag
Op zondag 24 februari 2013 zijn tussen 13.00
en 17.00 uur de winkels in Bladel geopend.
U bent welkom bij de winkeliers die hun deuren open zetten voor u als klant om te kunnen
profiteren van diverse aanbiedingen.
Als ook het weer een beetje meewerkt wordt
het een gezellige middag.
Uiteraard kunt u ook terecht bij de horecagelegenheden voor de inwendige mens.
Er is volop keuze om even te genieten van iets
lekkers.
U komt toch ook?

•
•
•
•
•

www.vanavendonkverhuur.nl • info@vanavendonkverhuur.nl

containers
zand & cement
machineverhuur
grond- en sloopwerken
egaliseerwerkzaamheden

De scherpste
prijzen!

FYSIOTHERAPIE Bladel
R O B VA N B R A K E L & H A R M K Ö H N E
Sinds 1 februari is Fysiotherapie
Bladel gestart. Deze fysiotherapiepraktijk is opgericht door Rob van
Brakel en Harm Köhne en is gevestigd aan de Pius X straat 3 in Bladel.
Het is een praktijk voor algemene
fysiotherapie met specialisatie en
expertise in sportfysiotherapie en
orthopedische revalidatie. Dit
houdt in dat u met sport gerelateerde blessures (bijv. verzwikkingen van enkel, peesklachten of
fysieke klachten die u beperken in
uw sport) en revalidatie trajecten
na gewrichtsoperaties zoals een knie-/ heupprothese, meniscusoperatie of schouderoperatie
hier aan het juiste adres bent.
De praktijk is modern en eigentijds ingericht en beschikt over een ruime trainingsruimte met
professionele apparatuur. Dit komt overeen met de moderne en eigentijdse visie die deze 2
therapeuten hebben. Zij helpen u graag als u fysieke klachten hebt. Daarnaast willen zij
samen met u, middels advies en training, er voor zorgen dat uw klachten niet terug komen.
Hierbij willen ze hun therapie baseren op betrouwbaar hedendaags wetenschappelijk onderzoek en streven ze naar optimale effectiviteit en efficiëntie van fysiotherapeutische zorg.
Ze gaan deze uitdaging graag samen met u aan.
Zou u graag de praktijk zelf willen bekijken dan bent u van harte welkom op de

OPEN DAG op 16 maart van 10.00-13.00u.
Heeft u fysieke klachten en wilt u een professionele beoordeling en behandeling?
Fysiotherapie Bladel is op verschillende manieren te bereiken:
telefonisch 06-50121316 of via info@fysiobladel.

UW BLESSURE - ONZE ZORG
W W W. F YS I O B L A D E L . N L

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.
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.
We hopen er met zʼn allen weer een geslaagde
aktie van te maken en op die manier de clubkas er wat mee te spekken.
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Hoogtepunten uit de
Matthäus Passion
Op maandag 25 maart a.s. is parochiekerk Sint-Petrus’
Banden in Bladel de locatie waar Kempenkoor mensen
uit De Kempen e.o. de unieke gelegenheid biedt de try
out bij te wonen van de koorwerken uit de Matthäus
Passion van J.S. Bach.
Bovendien zal sopraan Yukie Hada twee aria’s uit dit
meesterwerk zingen. Het koor wordt begeleid door
barokorkest Concerto Barocco. De leden van dit orkest
spelen op authentieke barokinstrumenten of kopieën
daarvan.
De leiding is in handen van dirigent Cees Wouters.
Aanvang is 20.00 uur. Toegangsprijs is € 12,00.
Deze try out is een opmaat naar de integrale uitvoering
van de Matthäus Passion in de Sint-Petruskerk in
Oirschot op woensdag 27 maart. De avond heeft een
informeel karakter.
Tussen de koorwerken wordt de verhaallijn aangegeven en er zal iets verteld worden over het specifieke van
barokinstrumenten.
Kaarten voor deze avond zijn te koop bij Bruna aan de
Sniederslaan en Primera Prins aan de Van Dissellaan in
Bladel, bij Primera Prins aan de Markt in Reusel, bij
Novy Bazarke, Kerkstraat in Hapert en bij Bakkerij
Bertrams aan de Dorpstraat in Veldhoven.

Uw zaak is onze zorg

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

Bel ons voor een
gratis kennismaking
www.knegtmansadvocaten.nl

Telefonisch reserveren kan via 040-2543453.
Vanaf 19.30 uur is de kerk open. Daar is ook nog gelegenheid om kaarten te kopen.

Myrtha Musica
presenteert ’’Panaché’’
Muziektheatergroep Myrtha Musica brengt na drie jaar
weer een nieuwe avondvullende show op de planken.
De kersverse productie wordt gepresenteerd onder de
titel ‘’Panaché‘’ .
U zult zich wellicht afvragen: Wat moet ik me bij de
naam ‘’Panaché’’ voorstellen? ‘’Panaché’’ staat voor
‘’gekleurde pluim met diamanten’’. En deze voorstelling
verdient een pluim want onder de bezielende leiding
van dirigente Hilde Pisters is er wederom een muzikaal
stijlvol programma van hoog niveau ontstaan. Een groot
aantal van de ruim 40 zingende leden van Myrtha
Musica neemt een solopartij voor haar of zijn rekening.
De ruwe diamanten werden in de afgelopen maanden
zang-technisch bijgeslepen door zangcoach Ben
Heijnen. In de keuken van thuisbasis De Schakel trilde
menig glas als de solisten door de expressieve Ben
onder handen werden genomen. Na maanden van
instuderen kwamen de muziekstukken plotseling tot
leven met de sprankelende en sfeervolle ideeën van
choreografe Marlène Maas, waarmee het enthousiasme een flinke impuls kreeg. Onmisbaar zijn natuurlijk de
vaste bandleden Piet Vermeulen (slagwerk), Gerrit v.d.
Wouw (gitaar) en Rien Castelijns (basgitaar en klarinet).
Gasttoetsenist Alphons Stijnen en gastmuzikanten Olga
en Ward Pisters maken de muzikale omlijsting compleet. En last but not least werd er hard gewerkt door de
commissies decor, choreografie, licht/geluid, pr, kleding
en muziek om deze avondvullende show weer minstens zo succesvol te maken als alle voorgaande.
U gaat genieten van film-, cabaret- en Nederlandstalige
muziek tot close harmony a-capella. Heerlijk om te
beluisteren én een lust voor het oog!
‘’Panaché’’ is te zien op: 15, 16 en 17 maart in gemeenschapshuis De Schakel in Hooge Mierde en op 22, 23
en 24 maart in cultureel centrum Den Herd in Bladel.
Aanvang steeds om 20.00 uur behalve op zondag 24
maart, dan is er een matineevoorstelling om 14.00 uur.
Kaarten zijn telefonisch te reserveren op werkdagen
tussen 18.00 uur en 20.00 uur op het nummer 0683112664.
Prijzen: in voorverkoop € 10,- en aan de zaal € 12,-.
Voor meer info zie www.myrthamusica.nl

Dé nieuwe politieke partij voor de 5 dorpen van de gemeente Bladel
Wie zijn we?
PRO5 is een nieuwe politieke beweging in de gemeente Bladel. In maart 2014 nemen wij voor het
eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. PRO5 bestaat uit mensen met diverse (politieke)
achtergronden, vakgebieden en levensovertuigingen die partijoverstijgend willen denken.

Wat willen we?
Sociale, solidaire en duurzame keuzes maken in onze vijf dorpen, voor en door inwoners. Dit moet
leiden tot herkenbare lokale politiek waarbij we samen optrekken. Want een zorgzame gemeente
maak je samen. Als je meer wilt lezen over de uitgangspunten die we op papier hebben gezet, kijk
dan op www.pro5.nu

Naar wie zijn we op zoek?
We zijn op zoek naar mensen die:

 Zich aangesproken voelen door PRO5 en een bijdrage hieraan willen leveren
 Zowel jong als oud zijn, man of vrouw
 Iets willen bereiken in hun eigen kern dat aansluit bij de uitgangspunten van
PRO5
 Houden van schrijven
 Graag themabijeenkomsten of activiteiten organiseren
 Willen bijdragen aan de ontwikkeling van het verkiezingsprogramma 2014-2018
 Meer willen weten over de mogelijkheden om raads- of commissielid te worden
 Interesse hebben in een bestuursfunctie
 Graag hun ideeën met anderen willen delen
We geven meer informatie over PRO5 en de mogelijkheid om mee te doen op de

Informatie avond PRO5
Op: donderdag 28 februari om 19.30 uur
In: Gemeenschapshuis Den Herd te Bladel
Om 20:30 uur begint de Algemene Leden Vergadering voor PRO5 leden.
Bezoek de website: www.pro5.nu (via website kan je ook lid worden)
Vragen:
Dirk van de Voort
dvdvoort@tiscali.nl,
06 223 07 803
Ben Maas
b.maas@bladel.nl
06 811 38 215
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van den Berg Elektro
onderdelen shop
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Sniederslaan 28, BLADEL
Tel. 381674
www.vandenbergelektro.com
info@vandenbergelektro.com

Accu lader optimate
Een lader die op alle accu’s van 12 volt kan aansluiten.

0.8 Amp. van € 64.90 voor
2.8 Amp. van € 89.90 voor
5.0 Amp. van € 139.00 voor

€ 49.90
€ 69.90
€ 109.00

Column…
Op de werkvloer van de makelaar
Kansen op de markt
Niet alleen gezien vanuit het oogpunt van de makelaar,
maar juist vanuit het perspectief van de klant.
Zeg maar de zogenaamde win/win situatie.
Negen en negentig van de honderd klanten die op zoek
zijn, wil in tegenstelling tot eerdere jaren, eerst zijn eigen
huis verkopen. Wel begrijpelijk, omdat een overbruggingskrediet zwaar doorweegt op het besteedbare inkomen. Je kunt als klant niet meer zeker zijn van een vlotte verkoop van je huis (zeg 3 maanden).
Ook het feit dat banken tegenwoordig aan de zeer
zware eisen van de AFM (autoriteit financiële markten)
moeten voldoen, is het moeilijker om een hypotheek te
krijgen.
Vreemd is wel dat sommige huurders meer aan netto
huur betalen, terwijl zij geen hypotheek kunnen krijgen
waarover zij dan een lager bedrag zouden moeten
aflossen.
De hypotheekverstrekkers worden steeds meer en
meer de traditionele banken. De overige hypotheekverstrekkers, zoals verzekeringskantoren zullen door
de nieuwe regels vermoedelijk wel afvallen.
Nu de kansen.
Door allerlei banken worden er signalen afgegeven
[Rabo-ING] dat de huizenprijzen enerzijds de afgelopen
jaren minimaal 15% gedaald zijn, maar anderzijds de
komende tijd enigszins zullen stabiliseren.

Daarom adviseren wij onze nieuwe klanten, alvorens wij
een verkoopcontract opstellen om op basis van de huidige situatie de prijs scherp naar beneden bij te stellen.
De klant heeft vaak een prijsreferentie van voor de crisis
van zijn/haar huis.
Historische waarden, taxatierapporten, WOZ-waarden
van weleer zijn niet meer van toepassing. Heel realistisch zullen we samen met de verkopende partij tot een
weloverwogen prijsstelling moeten komen.
Het is in ieder geval zo, dat als het huis snel verkocht
kan worden, tegen een z.g. lagere prijs er ineens kansen ontstaan om jouw droomhuis te kopen.
Met geld in de hand sta je dan ineens veel sterker en is
de verkopende partij ook bereid om een prijsaanpassing te doen. Hij kan dan immers ook de woningmarkt
op.
Als deze trend zich doorzet dan ontstaat er weer beweging in de markt. Tevens adviseren wij klanten om het
huis met “mogelijke inruil” voor een andere woning te
presenteren. We hoeven niet te wachten op beslissingen van de overheid. Trek de stoute schoenen aan en
neem zelf initiatief, samen met uw makelaar.
Als wij zo de nieuwe markt gaan benaderen zitten wij op
de goede trein.
Team Vosters Onroerend Goed.

Vrouwen en hart- en Hartkloppingen
vaatziekten
en beroerten
Met het klimmen der jaren wordt onze gezondheid
steeds belangrijker. Daar hoort zeker een gezond hart
bij. Momenteel sterven meer vrouwen aan hart-en vaatziekten dan mannen. Daardoor staat de vrouw en harten vaatziekten de komende jaren centraal.
In een boeiende presentatie door Ad van Gool, voorlichter van de Hartstichting, wordt een en ander toegelicht.
De KVO vrouwenvereniging Reusel, organiseert in
samenwerking met Stichting Steunfonds Gezondheidszorg Kempenland deze belangrijke en leerzame avond.
Iedereen is welkom op woensdag 27 februari a.s. om
20.00 uur in “De Kei “te Reusel.

Datum:
Aanvang:
Plaats:

donderdag 28 februari 2013
20.00 uur
Cultureel Centrum Den Herd
Emmaplein 4, Bladel

Met deze lezing maakt Remedica zich samen met de
apothekers sterk voor een betere voorlichting over het
voorkomen van een beroerte.
Deze lezing wordt u aangeboden door: KBV, KVO
Bladel en Stichting Steunfonds Gezondheidszorg
Kempenland.
Wij hopen u te ontmoeten, de toegang is gratis.

JAN HOOIJEN

TEL. 06 5734 7788
janhooijen@rktelektra.nl

S[L]!K, van Podium 10 naar
S[L]!K Rock Part Deux te
Ambiani Bladel Bladel
Na veel repeteren heeft de
band S[L]!K op 2 november
hun eerste optreden gegeven
in het geweldige Podium 10 te
Bladel. Waarom geweldig? Niet
zo heel moeilijk. Met een
opkomst van 200 bezoekers
was dit voor de band S[L]!K als
Podium 10 een succes te noemen. Dus ja..als dit het eerste
optreden was..dan moet er een
tweede komen. En dat gaat er ook komen. Op 23
februari is het tijd voor een nieuw feestje S[L]!K Rock
Part Deux in de Ambiani te Bladel.
S[L]!K Rock Part Deux. Het was niet lastig om een ‘titel’
te geven aan dit tweede feestje. ‘Part Deux’..tsja de
zanger Bart heeft iets met films van ‘Naked Gun’! En
wie kent hem niet? ‘Naked Gun Part Deux’. Dus ja…dat
was zo duidelijk. De locatie was ook snel duidelijk. Als
Podium 10 met het eerste optreden als helemaal vol zat
dan was er maar één logische locatie voor het tweede
feestje. Feesttempel de Ambiani te Bladel.
Het zal geen 3 november geweest zijn maar snel de
week erna had de band de stoute schoenen aangedaan en de tocht gezet naar de Ambiani met de vraag
naar Bram Dirkx; “Kunnen we ons concept niet voor
een tweede feestje in de Ambiani houden?”. Het antwoord was zeer positief en binnen een korte tijd was de
datum vastgesteld. 23 februari wordt de dag voor S[L]!K
Rock Part Deux.
‘Het S[L]!K concept’. Wat altijd ter sprake komt bij de
band is het ‘S[L]!K concept’. Wat is dat precies? Over dit
concept heeft de band goed nagedacht. Muziek heeft te
maken met smaak. Zet je één band in een zaal dan trek
je een specifiek publiek. Zet je twee bands in een zaal
met een iets ander genre dan wordt de doelgroep breder en doe ja dat met bijvoorbeeld drie verschillende
bands dan is er voor elke bezoeker wel een band die
iemand zal aanspreken. Dus dat is het concept. Zet niet
alleen S[L]!K in een zaal maar zet daarbij aanvullende
bands om de avond echt meer karakter te geven. En
dat doen ze dan ook met hun S[L]!K Rock Part Deux
feestje.
Op S[L]!K Rock Part Deux dus niet alleen S[L}!K. Deze
keer heeft de band echt hun best gedaan om een
publiektrekker op het podium te krijgen. En eigenlijk
mogen we zeggen dat dit goed gelukt is. De aftrap van
de avond wordt gedaan door ‘Dirk Reijrink’. Dirk was op
het eerste feestje als van de partij. Hij geeft met zijn
akoestische Rock een eigen karakter aan pakkende
Rock nummers. Na Dirk neemt S[L]!K het stokje over
en zet gewoon een echte lekker setlist bestaande uit
oudere herkenbare rockmuziek neer. Van de Stones tot
Pearl Jam. Van echte pareltjes tot bekende meezingers! Maar de echte publiektrekker komt aan het einde.
LipStick Junkie gaat het feestje afsluiten. En het is niet
zomaar een band! Alles behalve! LipStick Junkie is een
ware finalist van de ‘Clash of the Cover Bands’. Op
S[L]!K Rock Part Deux zijn ze al lang voor de finale in
Den Haag te bewonderen. Dus dat wordt gewoon een
feestje.
Dus niets te doen? Zin in een lekker Rock feestje? Dan
kun je 23 februari gewoon uit je dak gaan bij S[L]!K
Rock Part Deux bij de Ambiani te Bladel. Deuren gaan
open om 21.00 uur en de Entree is gratis!
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Makelaardij Box • tel. 0497-369193

Huis & aanbod

Senioren, houdt u van
wonen in luxe en rust?
Dan bent u bij dit appartement aan het juiste adres!
Een bezichtiging is zeer de moeite waard!
Het appartement staat aan de Victor de Bucklaan 40 te Bladel.

balkon

Op werkelijke toplocatie in hartje “Bladel” direct nabij
winkels. In complex “Xaverius State” gelegen, met
groen omgeven 3 kamer appartement op de eerste verdieping. Met lift, berging en parkeerplaats in het souterrain en 2 balkons met een prachtig uitzicht.

entree

Bouwjaar 2004. Inhoud appartement 310m³
Totale oppervlakte circa 110 m²
Het appartement is voorzien van optimale isolatie,
hardhouten kozijnen met isolerende beglazing, draaikiep ramen en deels vliegenhorren.
Het appartement is geheel voorzien van keurige vloerafwerking, spachelpütz wanden en spuitwerk plafonds.
In het appartement zijn diverse loze leidingen, evt. voor
domotica aanwezig.
Het appartement is op een toplocatie gelegen, enerzijds met veel rust op een park, anderzijds in het centrum met supermarkt en winkels op steenworp afstand.

slaapkamer 1

Kortom: Het betreft hier een ruim opgezet modern
appartement met een grote gezamenlijke tuin, garage
en berging, met veel privacy en prettige buren. Met een
video-intercom systeem wordt de veiligheid verhoogd.
En de prijs voor dit instap klaar appartement is zeer
aantrekkelijk.

entree hal

centrale hal

Ben je nieuwsgierig, maak dan een afspraak met onze
makelaar, Box makelaardij te Bladel tel. 0497-369193

keuken

slaapkamer 2

woonkamer
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Aanbiedingen gelden van ma. 25 febr. t/m za. 2 maart 2013
Eigen parkeerplaatsen achter ons pand

Markt 25 Bladel

!
tr ing
Tel 0497 381 281

25 februari t/m 2 maart 2013
Brood van de week

Landbrood

6 ons

2.10

Vlaai van de week

Pruimenvlaai

11.00

halen

betalen

Magere

1.45
7.70

Effe opladen!
Pauzekoeken

6 4
Runderlappen
95
5
40
Kalkoenschnitzels
5
95
Stamppot-zuurkool
2

Gehaktballen

500 gram

naturel of gemarineerd

500 gram

500 gram

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.

VERSE RAUWKOST

Appel-koolsalade
100 gram

0

98

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!

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

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

PEN
O
G
A
ZOND 0-17.00 uur

onbeperkt te bestellen

3.0
van 1

MEGA
WINTER
SALE
52225001

voor

€ 12.95 p.p.
reservering verplicht

