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2012 We staan op de drempel 2013
We laten het jaar 2012 achter ons en zien voor
ons het jaar met vele kansen liggen: 2013.
Voor DeMooiBernhezeKrant was 2012 een
hectisch én ontzettend fijn jaar. Het vertrouwen van onze adverteerders was boven verwachting en de verhalen die u vertelde voor
onze redactionele stukken, waren ontroerend.
We hebben gezien dat de kwaliteit van onze
krant gewaardeerd wordt en ook liet u blijken
onze aanpak in communicatie prettig te vinden. Terugkijkend naar de vele keuzes die we
maakten, de vele tips die we opgepakt hebben en de ontelbare ideeën die we uit konden
werken, kunnen we tevreden terugkijken op
dit enerverende jaar.

2013
Het nieuwe jaar daagt ons uit om met u goed
te blijven communiceren, ons handelsmerk.
Via de kranten, via de websites op de digitale
snelweg en social media blijven we u op de
hoogte houden van actueel nieuws. We zullen ons in 2013 wederom onderscheiden met
nieuwe mogelijkheden op internet en in onze
krant. Blijf Bernheze Media volgen, wij blijven

samen met ons hele team op pad gaan om
mét u een krant te maken die echt gelezen
wordt!
We willen graag namens onze lezers en
DeMooiBernhezeKrant onze waardering naar
onze klanten uitspreken. Het afgelopen jaar
hebben wij met veel plezier samengewerkt.
Wij willen er ook aankomend jaar weer samen
een succes van maken.

Een fijne jaarwisseling en de beste wensen voor 2013
waarin we u amuseren, boeien en verrassen.
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Bernheze Media,
Heidi, Rian & Team DeMooiBernhezeKrant

Zeventien december was een bijzondere maandagochtend voor de leerlingen van Het Hooghuis
in Heesch. Oud-international en profbasketballer Henk Pieterse wachtte de leerlingen op met zijn
2.11 meter in sporthal ’t Vijfeiken.

Luchtpost

het gevoel dat mij bevrijdde geef ik graag door...
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Het Hooghuis in een sportclinic met Henk Pieterse
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zie pAGinA 5
De sportclinic van Henk Pieterse maakte veel indruk op de kinderen

Foto’s: Marcel van derRSSteen
Automobielen_53x26,5_wk49.indd

HEESCH - Het Hooghuis Heesch, school voor VMbo gemengd/theoretische leerweg (ofwel VMbo G/t), is een kleine school, die streeft naar
kwalitatief goed onderwijs met een enthousiast team. een zoektocht naar een sportclinic die kinderen enthousiast moest maken voor de sport,
voerde twan rovers naar Henk Pieterse van ball-contact sportservice. Henk Pieters, in zijn jeugd gepest om zijn lange dunne lijf wil dat elke
activiteit een feest is en wil elk kind (of volwassene) laten voelen dat hij/zij erbij hoort. Hoe toepasselijk in deze tijd waar pesters heel ver gaan.
Niet alleen bij kinderen!
Niet Meer wAkker worDeN
De clinic startte met een stukje
discipline. Zijn leiding werd meteen begrepen en ook dat hij geen
genoegen zou nemen met klieren.
Bijna letterlijk liet hij daarna ervaren wat het betekent om buitengesloten te zijn, tussen het basketballen door.
Toen Henk vertelde hoe hij zijn
brood op de wc opat met zijn
voeten hoog tegen de deur zodat
anderen hem niet zouden vinden,
was het muisstil. Zeker toen hij vertelde ’s morgens niet meer wakker
te willen worden. De lichaamstaal
van sommige leerlingen verraadde
dat zoiets nooit vergeten wordt.
Hoe belangrijk is dan de omgeving.
eiGeN beLANG
Henk nam de leerlingen mee in
wat zij zelf kunnen doen om ‘het’
voor een klasgenoot op te nemen
en hoe belangrijk dat voor de hele
klas is. Niet alleen voor de gepeste

klasgenoot. Af en toe pikte hij er
een leerling uit die wat al te nadrukkelijk aandacht vroeg en wilde
weten waarom. Zijn intuïtie is goed
en zijn humor ook.
Dat bleek toen we na afloop vroegen hoe ze de clinic vonden: “leuk,
leerzaam over hoe met elkaar om
te gaan”, “ben zelf ook gepest en
dankzij de leraar ging ik toch naar
school. Ik weet wel hoe het voelt
niet meer op te willen staan”, “hij

heeft mij eruit gepikt, maar dat
was terecht. Niet leuk, maar ik was
aan ’t klieren”. Zomaar wat reacties. En Henk: hij vindt het fantastisch met jeugd om te gaan en ze
door te geven hoe het is om geaccepteerd te worden. Dat hij dat
doet met humor, afgewisseld met
disciplinaire maatregelen en lik-opstuk opdrachten, sprak tot ieders
verbeelding.
Over enkele maanden volgt een
evaluatie.

Veelzijdige

vormgeving
Kunerastraat 2
5473 AL Heeswijk
t. 06-11450588
e. info@licis-vormgeving.nl
i. www.licis-vormgeving.nl
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en chilisaus

1 grote zak Tortillachips
geraspte kaas
Chilisaus

BereiDinG

Zet de oven op 180 graden. Alle tortillachips in een ovenvaste schaal en
strooi hier geraspte kaas overheen naar smaak. Zet het in de oven tot dat
de kaas volledig gesmolten is. Heerlijk met chilisaus als dipsaus, je kunt
natuurlijk ook een ander dipsaus gebruiken.
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Tortilla’s
gerookte zalm in plakjes
pakje roomkaas
ijsbergsla
pijnboompitten

Het einde van het jaar is weer in
zicht en is het ook voor ons weer een
mooie gelegenheid om samen met u
te proosten op een zeer voorspoedig
2013 want dat kunnen we namelijk
ook! We hebben op dit moment
een prachtige collectie wijnen in
ons assortiment waaronder de zeer
bekende Rode wijn ‘Gran Trio Fuedo di San Marzano’. Naast
Rode, Witte wijn en Rosé ontbreken natuurlijk ook de diverse
Portsoorten niet en zullen we onze wijncollectie regelmatig
aanpassen aan de seizoenen. Op dit moment staan de Bubbles
‘Mostoduva Capetta’ klaar voor de grande finale als afsluiting van
2012. De slogan ‘het feestje begint bij Bon Fromage’ willen we
ook doorvoeren in het nieuwe jaar in onze winkels in Heesch en in
Oss. Naast de wijn die we verkopen worden ook zeer regelmatig
nieuwe producten ontwikkeld in combinatie met onze wijnen zoals
bijvoorbeeld de Rode Port die op dit moment in de Blue Stilton
‘hangt’ en prachtige ‘rode aderen’ laat zien. Heeft
u al kennisgemaakt met onze Gorgonzala die is
overgegoten met Proscecco? Perfect als heerlijke
amuse in combinatie met een stronkje witlof of
ander stukje rauwkost. Via onze Facebookpagina
lanceren we regelmatig nieuwe producten en krijgen
we ook steeds meer volgers en tips! Volgt u ons ook in
2013?
Fijne jaarwisseling en proost!
Voor meer informatie www.bonfromage.nl.

Fijne jaarwisseling! Proost
Ton & Elly Bens
& alle medewerkers van
Bon Fromage Heesch & Oss

BereiDinG

Haal de tortilla uit de verpakking en leg hem heel even in een hete koekenpan, dan kan je hem straks makkelijk oprollen.
• Met een mes de tortilla bestrijken met roomkaas, de achterste rand niet
• De zalm verdelen over de tortilla
• Dungesneden sla en geroosterde pijnboompitjes er overheen verdelen
• Rol de tortilla strak op
• Wikkel de tortilla in plasticfolie (ook weer strak)
• Leg het een paar uur in de koelkast
• De tortilla in kleine stukjes snijden en lekker de zalmrolletjes opeten
tips: bij het oprollen zal je merken dat de roomkaas verplaatst. Daarom
is het handig om de achterste rand niet in te smeren met roomkaas, daar
komt vanzelf kaas te zitten door het oprollen en je voorkomt op deze
manier een kliederboel.
Variatietip: Als je niet van zalm houdt, kun je deze vervangen door gerookte kip.

Eet Smakelijk

Geniet van 2 t/m 13 januari
van ons

kleurrijk 2013-menu
€ 55,00 all-in
Zie voor de voorwaarden www.hetsentiment.nl/nieuws
Toos VersTraTen & VioleT Van Dooren

Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016

www.hetsentiment.nl
Voor alle lezers van DeMooibernhezekrant

De complete versspecialist
voor de horeca

De complete versspecialist
Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode

t. 0412 611383
M. 06 53716610
f. 0412 613104
info@heerkensagf.nl

Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode
t. 0412 611383
M. 06 53716610

Het team van ‘De Keuken’ wenst u een
fantastisch 2013!
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Verwijsborden A50 en A59 onthuld
De Maashorst bouwt aan zichtbaarheid en bekendheid

Column
De Bliekers
Broer en zus. Hij woont in een dorp en zij in de stad.
Ze schrijven wat ze zien en beleven in hun dagelijkse leven.

Houdoe en bedankt
Al vanaf het eerste moment dat ik in deze stad woon, wil ik er weg.
Ik mis de stilte en de lege straten, de horizon en de dromen in
mijn hoofd. Als ik hier over de drempel van mijn huis de straat op
stap, moet ik opletten. Dat ik niet in een kwak spuug, drol of op de
tenen van de hangjongeren voor de deur ga staan. Dat ik niet word
overreden door een scooter, taxi of tuktuk, omdat ik het lef heb mij op
een zebrapad te begeven. Dat ik mijn tas dicht heb, mijn fiets op drie
sloten zet. En dat ik niet vergeet mijn stadsgezicht op te zetten: wie
doet mij wat? (O, ik hoop niemand!)

Het bord met daarop de das, de wisent, de Wijst en kerken

Foto: Fons Baerken

bernheze - De provincie Noord Brabant kent drie landschappen van allure: De Maashorst, Het Groene Woud,
en de Brabantse Wal. Om deze landschappen te ontwikkelen voor recreatie en toerisme, met behoud van de
landschappelijke kenmerken, werken lokale en provinciale overheden, bedrijven en natuur- en maatschappelijke organisaties samen. De koers die daarin gevolgd wordt is vastgelegd in het zogenaamde bidbook.
Op 20 december mochten wethouders van de gemeenten Bernheze, Oss, Landerd en Uden, het
bord van ontwerper Willembart
Savelkoel onthullen, of liever, samenstellen. De 4 puzzelstukken
die de wethouders op het bord
monteerden, symboliseerden de
samenwerking om dit mooie natuurgebied te ontwikkelen, maar
ook te beschermen. Het laatste
stuk, ingepast door gedeputeerde
Johan van Hout, verbond de andere stukken, als symbool voor het
verbindende karakter.
Tijdens zijn toespraak memoreerde
dagvoorzitter Peer Verkuijlen het
feit dat de realisatie van het ontwerp van de verwijsborden lang
had geduurd: “goei werk hè tijd
nodig”. Gedeputeerde Johan van
Hout benadrukte het belang van
een landschap van allure in de re-

gio. Een goede samenwerking en
goed projectleiderschap hebben
geleid tot een natuurgebied met
allure. Als straks de twee ecoduc-

heden voor toerisme en daarmee
samenhangende economie. Als
wij dit unieke stuk natuur goed
profileren, komt De Maashorst, en

Balans tussen details en zichtbaarheid
in luttele seconden voor de verwijsborden
ten ook nog gerealiseerd zullen
zijn, zal het ‘merk’ De Maashorst
nog meer bekendheid krijgen en
meer activiteit trekken.
Midden januari 2013 zullen de
borden overgedragen worden aan
Rijkswaterstaat en geplaatst worden langs de A50 (Ravestein) en
A59 (Heesch). Vanaf dan zullen de
150.000 passanten de prachtige
borden van De Maashorst zien en
zich afvragen wat De Maashorst is.
Dit biedt Bernheze veel mogelijk-

daarmee Bernheze zowel provinciaal als nationaal op de kaart te
staan. De hechte samenwerking
tussen de Stuurgroep De Maashorst, belanghebbende gemeenten, provincie, Staatbosbeheer, natuurverenigingen, ZLTO, Recron,
VVV en uitvoerende partijen was
goed omdat gezamenlijk één doel
nagestreefd werd: De Maashorst
op de kaart zetten.
Voor meer informatie en foto’s: zie
de Mooi Bernheze websites.

La Colline: ‘Gezellig met de bus naar Frankrijk’
7-daagse touringcarreis naar de Drôme
Een bezoek aan de Drôme, gelegen aan de linkeroever van de Rhône,
betekent een ontmoeting met de zuid-Franse zon, licht dat over de wijngaarden schijnt, heerlijke Provençaalse maaltijden, geurende paden en
wandelingen in de vroege ochtend, die zomaar in een lavendelveld kunnen eindigen.
Het betekent meegaan in het
ritme, geuren en kleuren van het
landschap en het gezang van de
krekels, als aanmoediging voor het
zoete leven.
Het betekent ook een ontmoeting met kunstenaars als Matisse,
Cézanne en Van Gogh, die eerder al het uitbundige licht van
de Drôme trachtten te vangen.
Maar vooral betekent het, zich
verwonderen over de levensvreugde van de mensen hier.
‘s Ochtends ontwaken en zien dat
de zon schijnt, net als gisteren. Een
vrijheid, ruimte en rust ervaren die
tastbaar is, licht aanvoelt en prettig
overkomt.
Kortom een fantastisch gebied om
er eens een week helemaal uit te
zijn.
Hans en Marie-José Egelmeer or-

ganiseren sinds 2007 vanuit het
zuid-Franse La Colline driemaal per
jaar een 7-daagse touringcarreis
naar de Drôme.
Een gebied besprenkeld met dorpjes
en steden als Orange en Avignon,
schaduwrijke pleintjes, eeuwenoude platanen, gezellige terrasjes,
pastelkleurige gevels en ‘maisons
en pierre’, die hun oude charme
hebben weten te behouden.
Vertrek: Zondag 6.00 uur ’s ochtends per luxe touringcar, voorzien van koffiebar, koelkast, airco,
cd/dvd speler. Verblijf Chambres
d’hôtes La Colline op basis van vol
pension, excursies en bezoeken,
excl. entreegelden. Na aankomst
bij La Colline om 20.00 uur: Diner.
Vertrek La Colline: Zaterdag 8.00
uur na het ontbijt. Aankomst Nederland 22.00 uur.

Het volledige dagprogramma kunt
u lezen op www.mooinisseroi.nl.

Tegelijkertijd hou ik van alle mogelijkheden die er zijn. Dat ik uit mijn
bed kan rollen en met mijn ongekamde haar croissantjes kan gaan
halen zonder dat er iemand is die er wat van zegt of denkt. Kán, hè
mensen! Ik doe het bijna nooit, want op de een of andere manier kom
ik precies dan altijd mensen tegen met wie ik op de middelbare school
zat en die ik al in geen jaren heb gezien. Sta je daar midden op straat
als een ongewassen boer met kiespijn en je plukvandepetteflet-haar:
heuj!
Ik hou van ‘s middags naar de film gaan, onverwachte gesprekken
met onbekenden, vreemde talen die je oren binnen waaien, oude
gebouwen, de verscheidenheid aan mensen, dat alles met de fiets kan,
de veranderlijkheid, de marktjes, de boekwinkels, het rinkelen van de
tram, de musea en dat iedereen hier anders mag zijn dan de ander en
helemaal zichzelf.
Na een jaar lang verhalen te hebben verteld over mijn stadse leven
ben ik er niet anders naar gaan kijken. Juist niet. Ik wil nog steeds
weg. En met het einde der tijden achter de rug (hoezee!) en een vers
jaar voor de deur, is het juiste moment gearriveerd om op zoek te
gaan naar onontdekte werelden. Mijn ogen hebben genoeg van het
bekende en zin in fris en nieuw. Tot die tijd is aangebroken houden
ze op met blieken in de stad waar ik al zo lang woon en die ik
aankomend jaar maar eens vaarwel ga zeggen.
Heb een wonderschoon nieuw jaar!

La Colline

Vakantie - Drôme Zuid-Frankrijk
olijfgroene heuvels, felgekleurde vlinders, luchten in
onwaarschijnlijk blauw, wind op je huid, joie de vivre,
zeeën van tijd, ruimte geschilderd in wit pastel paarsrode
lavendel en losmakend geel, thuiskomen het leven vieren
zon schittert je tegemoet.

Tenslotte, één van de plezierigste
dagelijkse bezigheden in Frankrijk
vormt het eten. De keuken van La
Colline, Provençaals met ‘n Nederlands tintje, draagt daar graag aan
bij. Zo wordt het samen tafelen als
een bijzonder prettige afsluiting
van een enerverende dag ervaren.
Wij bieden u deze 7-daagse reizen
aan voor € 465,- all-in.
In 2013 zijn de reizen gepland op:
* 23 t/m 29 juni (week 26)
* 21 t/m 27 juli (week 30)
* 4 t/m 10 augustus (week 32)
Inlichtingen: bij Hans en MarieJosé Egelmeer van La Colline
johannes.egelmeer@orange.fr
Tel.: 0033-475-904528
(Nederlands gesproken) en/of
013-5351491 www.lacolline.nl
Wij reizen met Touringcar Dortmans BV, Schijndel. Keurmerk en
ISO gecertificeerd.

Chambres d’hôtes La Colline,
Hans en Marie-José Egelmeer
gîtes/huisjes, kamers, eigen keuken, fietsen, schilderen,
beeldhouwen, wandelen, seniorenreizen
www.lacolline.nl johannes.egelmeer@orange.fr
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Advertorial

een betere kans voor je nieuwe (stief-)relatie?

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
langven 24, tel: 0412-453798
spoed: 0412-455282
Dokter B. de Zwaan
schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
spoed: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
spoed: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
spoed: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
bernhoven ziekenhuis Veghel
Tel.: 0413-381848.
BerneZorg
Locaties Cunera, De Bongerd en
BerneZorg Thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13
Tel.: 0412-611250
spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek in oss.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
loosbroek.

VeGHel – Na een scheiding met kinderen volgt meestal een periode
van rouw. Naast je eigen opluchting, zie je het verdriet van je kinderen.
Ook blijkt dat je zult moeten blijven dealen met een ex-partner. Conflicten liggen op de loer.
Maar na verloop van tijd ga je
weer leuke dingen doen en nieuwe
mensen ontmoeten. Af en toe zul
je misschien denken aan de mogelijkheid van een nieuwe partner….
En dan is het ineens zover: Weer
verliefd.
Alles lijkt zo anders dan met je ex,
de hele relatie is anders, de nieuwe
partner is anders, het móet wel
goed gaan. De partner heeft misschien ook kinderen, of juist niet.

De cijfers zijn niet erg positief als
het gaat om nieuwe relaties na een
scheiding (60-70% van deze relaties lopen uit op een scheiding!!)
Hoe zorg je ervoor dat deze nieuwe relatie een goede kans heeft?
Zeker niet door de kop in het zand
te steken. Veel mensen denken dat
het wel los zal lopen en komen uiteindelijk op hangende pootjes bij
mij terecht, wanneer er al de nodi-

ge beschadigingen zijn opgelopen
door alle partijen. Natuurlijk kan
veel hersteld worden, maar het is
zo jammer.
Vaak komt men uitgeput bij mij,
omdat men echt niet meer weet
hoe men verder moet. Men kan
deze energie beter gebruiken door
eerder hulp te zoeken, liefst nog
vóór men gaat samenwonen.
Enkele tips:
- doe het rustig aan (laat iedereen
wennen, niet te snel samenwonen)
- respecteer gewoonten en tradities uit het oorspronkelijke gezin
- vervul als stiefouder geen ouderrol, de kinderen hebben hun
éigen ouders
Binnenkort verschijnt een e-book
met tips, vraag gerust om informatie (info@interpunctie.nl).

Advertorial

Breng meer mindfulness in uw leven
wat is Mindfulness nu eigenlijk?
Het is een methode waarmee u
leert anders om te gaan met lastige
situaties in uw leven. Een methode
die u helpt naar uw (pieker)gedachten te kijken in plaats van erdoor meegesleept te worden. Een
methode die u helpt patronen en
gewoonten te doorzien en - waar
nodig - te doorbreken. Na de cursus kunt u meer genieten van alledaagse dingen, bent u zich meer
bewust van uw handelingen en
gedachten, en hebt u geleerd meer
in het NU te zijn.
Sint Franciscus zei het zo: “Geef
mij de kalmte om te aanvaarden
wat ik niet kan veranderen; de
moed om te veranderen wat ik kan
veranderen; en de wijsheid om het

verschil te kennen”.
In januari starten weer nieuwe
8-weekse cursussen. Lekker bij u in
de buurt, en in kleine groepen.
De enige voorwaarde is dat u voldoende tijd beschikbaar heeft om
eenmaal per week naar de cursus
te komen en iedere dag minimaal
een half uur te besteden aan de
opdrachten. Deze opdrachten bestaan onder andere uit oefeningen
die u op een cd meekrijgt, en opdrachten uit een werkboek.

Depressief?
Burn-out?
Chronische pijn?
Teveel piekeren?

Vanaf 7 januari op maandagavond of
vrijdagochtend starten weer nieuwe
8-weekse mindfulness-trainingen
Meer informatie: www.praktijkmarneﬀe.nl
of bel 0412 - 61 4050

wat is er mooier dan een nieuw jaar te beginnen met een nieuwe
cursus die uw leven verrijkt?
Voor meer informatie zie de advertentie, of kijk op de website:
www.praktijkmarneffe.nl

Mw. N. timmermansvan de kamp, interpunctie
Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
Privé (0413-310795) of
06-21592435 www.stief-gezin.nl

Bernhoven
akkoord
BERNHEZE - Ziekenhuis bernhoven heeft met de zorgverzekeraars
overeenstemming bereikt over de
zorgverlening voor 2013.
Deze afspraken houden in dat iedereen, ongeacht het soort verzekering of maatschappij, terecht
kan bij Bernhoven. Zorgverzekeraars bieden verzekerden tot 1 januari de mogelijkheid te wisselen
van zorgverzekering. Patiënten die
kiezen voor Bernhoven zijn, dankzij
de nieuwe afspraken, niet beperkt
in hun keuze voor een zorgverzekeraar. Welke maatschappij zij ook
kiezen, zij zijn gegarandeerd van
de verzekerde zorg bij Bernhoven.

Sint-Michielsgestel
• Den Dungen •
Berlicum • Middelrode
• Nistelrode • HeeswijkDinther • Heesch
• Vorstenbosch
• Loosbroek • Vinkel

johan tibosch
06-51419167
U zegt JA tegen een frisse, jonge
uitstraling, maar NEE tegen
cosmetische ingrepen?

Marjan danenvan de Groenendaal
06-83530740

Beautycenter Annelies biedt een nieuwe,
innovatieve behandeling tegen rimpels en
huidveroudering. Volkomen veilig, doeltreffend
en betaalbaar. Zonder pijn, zonder snijden,
zonder littekens.

Direct zorg na overlijden. Dag en nacht persoonlijk bereikbaar.
www.levatio-uitvaartzorg.nl
Postadres: Hoek 5, 5275 HW Den Dungen

In twee tot vijf behandelsessies ziet uw huid er
weer stralend uit. Rimpeltjes, couperose en ouderdomsvlekken vervagen, poriën verkleinen, de huid
wordt strakker en de huidtextuur verbetert.
Met slechts één onderhoudsbehandeling per drie
à vier maanden houdt u het resultaat vast en gaat
u verdere huidveroudering tegen.

let op Met
VuurWerK

Meer weten?

Met onze jarenlange ervaring en voortdurende
scholing garanderen wij professionaliteit en kwaliteit. Wij maken voor u een behandelplan op maat
en spreken dat zorgvuldig met u door. Want úw
huid is ónze zorg. Neem gerust contact met ons op
of loop vrijblijvend binnen in onze salon.
Bij een kopje koffie of thee vertellen we u alles wat
u wilt weten. U bent van harte welkom!

In balans
met aloë

vera
dranken

from A to Beautiful
HONDSTRAAT 10 | VORSTENBOSCH | [ T ] 0413 - 34 36 74 | [ E ] INFO@ANNELIES-AARTS.NL | [ I ] WWW.ANNELIES-AARTS.NL

W O R L D

L E A D E R

I N

A L O E

V E R A

Deze Aloé Vera Gel bevat
200 voedingstoffen, 20 mineralen,
18 aminozuren en 12 vitamines.
Aloé Vera Gel reinigt het maag darmstelsel
en ondersteunt het afweersysteem.
Dus zorgt voor veel energie.
siMoNe sNiJDer
de Bongerd 33, 5345 JR Oss
06 - 51024664
Zelfstandige Distributeur
Forever Living Products
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De Wiskrant was

bakker en de activiteiten van de
verenigingen, de kerk, de scholen
en het KVO namen hun plek in en
de advertenties van de sponsors
zorgden voor de financiën.

Rondje Loosbroek is

Vernieuwingen
In 2012 dreigde het even mis te
gaan. De Wiskrant werd omge-

informatie te verzamelen om het
Rondje Loosbroek in januari 2013
uit te brengen in een opmaak zoals die al enkele jaren bestaat. De
redactieleden zijn enthousiast en
hebben korte lijntjes met elkaar
en de Loosbroekse gemeenschap.
Belangrijk voor de mensen die al
wat ouder zijn en waarvan een ge-

De Wiskrant werd omgedoopt tot
Rondje Loosbroek
doopt tot ‘Rondje Loosbroek’ en er
werd besloten om van het blad een
echt magazine te maken. Helaas
bleek dat een te kostbare onderneming. Ondanks alle energie die
de vrijwilligers erin stopten bleek
dat de Wiskrant toch weer terug
zou moeten naar de basis. Dat betekende dat ook de redactie weer
even pas op de plaats moest maken en kreeg een nieuwe samenstelling.
De nieuwe redactie: Riet van Dinther, Ingrid Habraken en Caroline Lunenburg, zijn druk bezig

deelte geen of weinig binding met
de computer heeft.
Voor het aanleveren van informatie of advertenties kunt u terecht
via rondjeloosbroek@gmail.com.
En voor informatie over kerk,
KBO, verengingen, kerncommissie, carnavalsvereniging en handwerkvereniging hoeft u maar uw
brievenbus in de gaten te houden.
Als de informatie niet in het Rondje
Loosbroek staat, vindt u die ongetwijfeld terug in DeMooiBernhezeKrant.

De redactie van Rondje Loosbroek. V.l.n.r.: Riet van Dinther, Ingrid Habraken en Caroline Lunenburg

Loosbroek - In 1977 vond de werkgroep Wisactiviteiten dat er meer bekendheid moest komen voor alles wat er in en om de Wis gebeurde. Dit resulteerde in een groepje enthousiaste
mensen dat een echt krantje voor Loosbroek wilde maken. Zo ontstond de Wiskrant die
vanaf juli datzelfde jaar bij alle huizen van Loosbroek in de brievenbus gleed.
Hoe belangrijk het is om nieuwtjes over kerk, KVO, scholen en
verenigingen te verspreiden moge
blijken uit het feit dat de Wiskrant
in 2012 nog steeds in een behoefte

voorziet. Was de ‘krant’ in het begin een gestencilde A4, die zorgvuldig werd samengesteld. Later
groeide de krant uit tot een echt
magazine, waarbij de biljarttafel in

De Wis dienst deed als sorteer- en
verzamelunit. De activiteiten in De
Wis waren al snel niet meer de belangrijkste nieuwtjes. De gesprekken aan de bar, de nieuwtjes bij de

re auto’s

Winterbandensets voor de kleine

Zeer scherp

¤450,-

EINDEJAARS ACTIE SCHERPE INTERNET PRIJZEN!!!

Merk: Ovation € 450,- incl BTW en montage W586 &
geprijsd
Firestone Firestone € 475,- incl BTW en montage Winterhawk 2 EVO
Bandenmaat 155/65/14. 4 x winterband band inclusief 4 x stalen velgen, incl. btw.
Zolang de voorraad strekt!!!!
Geschikt voor de: Toyota Aygo model 2005 t/m 2012, Citroën C1 model 2005 t/m
2012, Peugeot 107 model 2005 t/m 2012, Nissan Pixo model 2009 t/m 2012, Suzuki
Alto model 2009 t/m 2012.

Deze actiesets kunt u bestellen via onze ‘webshop’ op www.rsautomobielen.nl of
06 17 22 63 92. Bovenstaande sets zijn uit voorraad leverbaar zolang de voorraad strekt tegen dagprijzen. Winterbanden actiesets worden in een straal van
10 km rondom Nistelrode gratis gemonteerd op locatie.

Specialist in jonge belastingvrije en hippe occasions van recente bouwjaren tegen de scherpste internet/groothandels prijzen!
inkoop verkoop import bemiddeling zoekopdrachten schadeherstel
Merk
Km
BMW 118 Coupé High Executive M-pakket 18”LMV Start/Stop
3.270 km
BMW 320 Executive Navi full map leder S & S
194.199 km
Chevrolet Matiz 1.0 Class 5drs Airco Full options!!
32.671 km
Fiat 500 1.2 Pop Start en Stop W.belastingvrij!
5.508 km
Fiat 500 0.9 TwinAir Pop Baby-blue W.belastingvrij S & S
21.598 km
*Fiat 500 0.9 Twinair Rock-Star Airco 16” LMV Elektr. Pan.dak*
2.710 km
Ford Fiesta 1.6 Tdci Econetic Trend 5 drs W.belastingvrij!
13.308 km
Ford Fiesta 1.6 Tdci Econetic Titanium X-Pack W.belastingvrij!
24.200 km
Ford Fiesta 1.25 16V Champion 5 drs airco Winterpakket
16.475 km
*Ford Fiesta 1.25 82 pk 5drs Trend airco
3.181 km
Ford Ka 1.3 Style 1e eigenaar
71.882 km
*Kia Picanto 1.2 CVVT ISG Super Pack 5drs Clima W.belastingvrij* 18.800 km
Mazda 2 1.3 Cool 5 drs Airco
8.614 km
Mercedes-Benz A 140 A-klasse 140 Classic Airco
87.953 km
Mercedes-Benz A 170 Avantgarde Automaat Airco 5 drs Half leder 41.006 km
*Nissan Pixo 1.0 Acenta 5drs Airco Wbelastingvrij!*
14.802 km
Opel Corsa 1.3 CDTi EcoFlex 5drs Edition Airco W.Belastingvrij
34.908 km

Jaar Prijs
02/2011 € 22.900,02/2007 € 11.850,01/2007 € 4.250,HT
01/2012 VERKOC
€ 9.900,05/2011 € 9.550,08/2012 € 12.600,08/2011 € 12.650,HT
08/2011 VERKOC
€ 12.750,03/2011 VERKOC
VERKOCHT
HT
06/2012 € 12.450,06/2003 € 1.950,01/2012 € 12.250,03/2011 € 10.750,01/2004 € 5.250,01/2008 € 14.250,07/2011 € 7.350,04/2011 € 10.700,-

Alle informatie en prijzen zijn onder voorbehoudt van fouten en wijzigingen.

Om teleurstellingen en ongemak te voorkomen graag altijd even bellen of
de gewenste occasion nog beschikbaar is! Voor bezichtiging buiten de vaste
openingstijden, uitsluitend na telefonische afspraak!

Merk
Opel Corsa 1.3 CDTi 3 drs EcoFlex Selection W.belastingvrij
Opel Corsa 1.3 CDTi EcoFlex 3drs Edition Airco W.Belastingvrij
Opel Corsa 1.2 5 drs Connect edit. Full map navigatie
Peugeot 207 1.4 XR Airco 5 deurs
Peugeot 207 CC 1.6 VTi Bruin leder interieur
Peugeot 5008 1.6 Vti 120 pk ST 5-pers Full options
Suzuki Alto 1.0 Comfort 5 drs wbelasting vrij!
Suzuki Alto 1.0 Cabrio-top comfort 5 drs W.belasting vrij!
Suzuki Alto 1.0 Comfort Cabrio-Top W.belastingvrij!
Suzuki Alto 1.0 Comcort 5 drs W.belasting vrij
Suzuki Alto 5 drs 1.0 W.belastingvrij
Suzuki Swift 1.2 5drs Ici Paris XL Leder LMV Airco Full options
*Suzuki Swift 1.6 136 pk sport Clima, Xenon, LMV, Full opt.*
Suzuki SX 4 1.5 Comfort Airco LMV (Euro 5, B-label zuinig)
Volkswagen Golf Plus 1.2 TSI Trendline BlueMotion Clima PDC
Volkswagen Polo 1.6 TDI 5 drs Trendline Airco Rcd/Mp3
Volkswagen Passat 2.0 20V 131 pk Variant Comf.Cli. Trekhaak
Volkswagen Passat 1.8T 150 pk Comf.line Athene plus

Km
16.805 km
17.280 km
2.937 km
38.202 km
31.384 km
3.274 km
3.355 km
32.645 km
8.340 km
32.070 km
14.077 km
508 km
3.860 km
35.636 km
7.358 km
44.264 km
191.024 km
136.345 km

De Oude Ros 18 - 5388 PM Nistelrode
T. (0031)-(06) 17 22 63 92 - E. info@rsautomobielen.nl
W. www.rsautomobielen.nl

Jaar Prijs
03/2011 € 9.450,09/2011 € 10.700,07/2012 € 12.450,03/2010 € 8.600,06/2009 € 11.950,04/2011 € 17.990,04/2012 € 7.150,06/2010 € 7.250,08/2010 € 7.550,11/2010 € 6.450,11/2011 € 6.550,08/2012 VERKOC
€ 13.450,HT
08/2012 € 17.750,11/2010 € 12.400,06/2011 € 17.450,01/2010 € 11.750,06/2003 € 3.650,09/2004 € 5.450.*Verwacht
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mooi & in de streek

in de streek

Wie wil er vandaag de dag
nog boer worden?

D’N
BOER
OP

– “ik!” roept Joost van der Pas (23) uit Heeswijk-Dinther enthousiast. Hiermee geeft hij als 4e generatie de
varkenshouderij aan de Vorstenbosseweg 10a een nieuw toekomstperspectief. Terwijl de landelijke tendens is dat gemiddeld 6 agrarische bedrijven uit allerlei verschillende sectoren stoppen met hun bedrijf, stapt Joost, mits hij zijn HAS
diploma in juni 2013 op zak heeft, vol bruisende plannen en energiek de sector in!

HeesCH

verhouding van zeugen tot vleesvarkens anders en creëren we
wel een overschot aan biggen,
die we dan door moeten verkopen aan andere vleesvarkensbedrijven. Nu gaan onze varkens
met 116 kg naar de slachterij en
in de nieuwe vorm, verkopen we
ook biggen van 25 kg door. Op
die manier hopen we een toekomstgericht bedrijf te hebben.
In de nieuwe situatie zou er dan 1
kraam-, 1 biggen-, en 1 zeugenstal bijgebouwd moeten worden
en de huidige stallen moeten omgebouwd worden tot vleesvarkensstal,” vertelt hij gedreven.

Joost en Erik van der Pas

“Het voelt vertrouwd, ik vind het
leuk en ik zie kansen in de sector, ondanks alle wet- en regelgeving. Van thuis uit krijg ik alle
ruimte om anders te denken en in
goed overleg met ons pap, gaan
we samen voor de toekomst!
Maar in dat toekomstperspectief
moet er wel uitgebreid worden,

Tekst en foto: Hieke Stek

willen we een rendabel bedrijf
blijven. Hiervoor liggen plannen
bij de gemeente en die moeten
nog goedgekeurd worden. Het
huidige varkensbedrijf telt 200
zeugen en 1600 vleesvarkens.
Dat is te klein voor samen.
We willen toe naar totaal 500

zeugen en 2300 vleesvarkens in
een semi-gesloten bedrijfsstructuur. Momenteel hebben we een
gesloten bedrijf. Dat wil zeggen
dat de biggen van onze zeugen
doorstromen naar de vleesvarkens en we dus geen tekort of
overschot aan biggen hebben.
In de nieuwe constructie ligt de

De Maashorst
zoekt
nieuwe voorzitter
zie pAGinA 8

De nieuwe boer
Joost is een nieuwe generatie
boer. “Ons pap is liever aan het
werk in de stal. Ik vind het daarentegen ook leuk om rond de koffiepot te zitten met accountants,
adviseurs en toeleveranciers om
zaken te doen en om samen
tot oplossingen te komen. Wellicht moet ik later met personeel
gaan werken, maar ook dat lijkt
mij leuk. Zelf de lijnen uit durven
zetten in je eigen bedrijf. Kortom
de boer van vandaag moet wel
anders denken; commerciëler
ook, om het hoofd boven water
te houden. Nou daar liggen toch
volop uitdagingen voor mij!” ■

Los door
het bos
Accommodatie:
Palmenweg 5
50 93 14
Nistelrode - T. (06) 22

s.nl
www.losdoorhetbo

COLOFON

mooi & in de streek
• eetcafé ‘t Pumpke
• De kriekeput
• los door het bos
• Heische Tip

mooi & op de markt
• Vishandel Venrooy
• kaas van Van den Herik
• Het Wafelhoekje
• De kaaskoning

mooi & in bedrijf
• beauté Totale Didi
• Van der Heijden
Dakkappellen
• Van schayk VoF
• orangerie Van Tilburg
• rainbow Center
• beautytheek
• rivez Assurantiën &
risicobeheer bV
• WVe schilderwerk
• Van Uden bouwservice
• Meubel en Ambacht
Frans vd Heijden
• V.o.F. van berloo
• Compufix
• Axzent haarmode
• M. Geurts grondwerken

mooi & online
• bbQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
• Haardtotaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• sierbestratingtotaalmarkt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl
Wilt u ook elke week vermeld worden in de
Mooi & colofon en ééns per 4 weken uw
advertentie gepubliceerd hebben in één van de
Mooi & rubrieken neem dan contact met ons
op via advertentie@demooibernhezekrant.nl of
bel met 0412-795170 / 06-22222955.
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Vrienden van de balletstichting

Marya Schoenen & tassen

Balletstichting Nistelrode is op zoek naar vrienden die de stichting een warm hart toe dragen
NIsTelroDe – De balletstichting Nistelrode bestaat alweer meer dan 40 jaar. Het aanbod is in al die jaren
flink gegroeid. Al vanaf drie jaar zijn de kleine dansers en danseresjes welkom om de basisprincipes van het
dansen te leren. Verder wordt er ook moderne dans, jazz dans, streetdance en klassiek ballet aangeboden.
tijdens de twee gratis proeflessen kun je erachter komen of het ook iets voor jou is. ondanks dit grote aanbod, neemt het aantal leden de laatste jaren helaas af. De stichting is daarom dringend op zoek naar nieuwe
vrienden en vriendinnen.

Marya Reizevoort kon dit jaar 20 jaar Marya Schoenmode vieren.
Vanaf de start in februari 1992 van één zaak naar twee zaken, van
50m2 naar 200m2 winkeloppervlak en naar 30 medewerkers. Een succesvolle onderneming die dit jaar met mooie jubileumacties gevierd
werd. De komende laatste dagen van 2012 sluit ze af met de eindejaarskortingen. U bent van harte welkom.

nieuW
Danslerares Aisha en voorzitter Bertwin van den Heuvel van balletstichting Nistelrode

“Om de eindjes aan elkaar te kunnen blijven knopen, moesten we
iets verzinnen voor meer inkomsten,” vertelt voorzitter Bertwin
van den Heuvel. “Contributie verhogen is voor ons geen optie, want
we willen iedereen de mogelijkheid
bieden om te dansen. We hopen
dat iedereen die onze stichting een
warm hart toedraagt, bereidt is om
jaarlijks een kleine bijdrage over te
maken. Zodat wij ook de komende
jaren nog veel mooie voorstellingen kunnen realiseren.
In ruil voor deze donatie zullen alle
vrienden van de stichting worden
genoemd op een sponsorbord bij
ingang van de danszaal en op de
website. Daarnaast ontvangen de
vrienden korting op andere sponsoracties, zullen ze voorrang krijgen bij het bestellen van kaartjes

voor de voorstellingen en kunnen
ze op verzoek één keer per jaar een
van onze dansgroepen uitnodigen
om voor hen te komen dansen.”
Aankomend jaar is in september weer een voorstelling. Voor
het eerst in Nistelrode, in het dan
gloednieuwe ‘Nesterlé’ gebouw.
Dansdocente Aisha: “Het zou
heel leuk zijn als we voor de komende voorstelling meer vrienden
en vriendinnen hebben. Zowel op
het podium als in de zaal.” De
dansdocenten zijn het laatste jaar
druk bezig geweest om de kwaliteit van het dansen te verbeteren.
“Plezier in het dansen staat bij ons
altijd voorop, maar we willen de
leerlingen ook genoeg uitdaging
bieden. Dit doen we onder andere
door met niveaugroepen te wer-

ken. Er is duidelijk wat je in welk
niveau leert en als de leerling meer
uitdaging nodig heeft dan is er de
mogelijkheid om een niveau hoger te gaan dansen,” aldus Aisha.
Naast de voorstellingen hebben de
leerlingen dit jaar voor het eerst
meegedanst in de optocht van
Sinterklaas en zullen ze ook bij de
pronkzittingen weer te bewonderen zijn. Door het jaar heen worden er ook workshops gegeven.
Heeft u interesse om als particulier
of bedrijf vriend te worden van de
balletstichting? Of wilt u meer weten over lidmaatschap, de workshops etc.? Neem dan contact op
met het bestuur via het e-mailadres: info@balletstichtingnistelrode.nl of kijk op onze website
www.balletstichtingnistelrode.nl.

De eerSte WAteronthArDer
Die Met u MeeDenKt
Milieubesparend
zuinig met spoelwater en zoutverbruik
weijen 86
5388 Hr Nistelrode
tel. 06-27506280
tel. 0412-612927
Fax 0412-631970

Water treatment Systems

Liever één oliebol
in de hand…

de bakkers Lamers

Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

Liever één oliebol van top tien kwaliteit,
lekker vers gebakken dan tien uit de
diepvries. Bereid met de beste grondstoffen is onze oliebol een niet te missen
lekkernij op oudjaarsavond. Direct na
kerst zijn ze al verkrijgbaar in onze
winkels. En op zondag 30 december
verkopen we van 12.00 tot 17.00
onze TOP 10-oliebollen buiten
bij onze winkel in Heesch.
Zó uit de pan, in de hand

Naturel , 10 stuks

7,00

met appeltjes en rozijnen
10 stuks

8,00

WIJ STAAN WELELREN
IN DE OLIEBO

We hebben natuurlijk de beste grondstoffen ingekocht. Daarvan bakken wij onze top tien oliebollen.

Op oudjaarsdag verkopen wij
onze oliebollen ook bij Jumbo Wolfskooi
en Jumbo Vierhoeksingel Oss.

info@goverswaterservices.nl
www.goverswaterservices.nl

TVOANPNEDTERILEANND
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Informatie
voor de
KERNEN
Column
Recht
dichtbij….

Bernheze: Samen

goedkopere energie

Bernheze - Er wordt hard gewerkt aan de oprichting van energiecoöperatie BECO (Bernhezer Energie Coöperatie). Leden van de coöperatie kunnen binnenkort lokaal stroom in- en verkopen tegen een gunstig tarief. Met
het oprichten van BECO willen de initiatiefnemers een alternatief bieden voor de machtige energiemaatschappijen. Inmiddels zijn vijf werkgroepen actief om de organisatie op te zetten. De openbare oprichtingsvergadering is op 29 januari in zaal Kerkzicht te Loosbroek, aanvang 20.00 uur. Meer info op www.bernhezerenergie.nl
duurzaamheid’ is een van de ambities van dit college. De gemeente Bernheze wil dat er een lokale
duurzame energiecoöperatie komt,
maar gaat deze niet zelf oprichten.

Wat verschillende opmerkingen over een weinig geliefd onderwerp.
Pensioen. En dan nog eens: pensioen en scheiding. Let op: valkuilen!
Voor zover we nu weten melden vier op de tien ongehuwd samenwonenden zich niet aan bij het pensioenfonds van hun partner. Zij
hebben dus geen recht op partnerpensioen als hun partner overlijdt.
Het is misschien wel goed dat u dat eens even nakijkt voor uzelf.
Verder is het partnerpensioen niet altijd voldoende om de huidige
partner verzorgd achter te laten. Je ziet vaak dat er sprake is van een
eerder huwelijk en dan kan een deel van het pensioen bij de scheiding
al zijn meegenomen als ‘bijzonder’ partnerpensioen door de exechtgenoot. Het partnerpensioen kan namelijk verzekerd zijn op
‘opbouwbasis’ of op ‘risicobasis’. Dit onderscheid is van groot belang
bij een scheiding. De ex-partner kan -zoals hiervoor gezegd- het
bijzonder partnerpensioen meenemen na scheiding, mits sprake is
van een partnerpensioen op opbouwbasis. Als het partnerpensioen op
risicobasis is verzekerd, kan van meenemen geen sprake zijn.
De trend in de pensioenwereld is nu juist om over te gaan van
een partnerpensioen op opbouwbasis naar een partnerpensioen
op risicobasis. Bij zo’n 75% van de pensioenfondsen is het
nabestaandenpensioen inmiddels verzekerd op risicobasis.

samen voor duurzame energie
De gemeente Bernheze steunt
BECO
Hans van der Pas is wethouder
van de gemeente Bernheze en
portefeuillehouder van o.a. milieu en duurzaamheid. “We zullen
onze koers moeten verleggen en
wat vanzelfsprekend lijkt opnieuw

De gemeente levert zelf ook een
forse bijdrage door de lokale energiecoöperatie te faciliteren.”

Nistelrode - Vrijdagmiddag 13 december hebben ruim 30 leden van de Zonnebloem kerststukjes gemaakt
in de Zaal ’t Tramstation. Tuinaanleg Leon Kerkhof was bereid het groen te sponsoren en Jenny Lindhout had
verschillende bloemen bij die gebruikt konden worden.
Donderdag 20 december was kerstviering van de Zonnebloem in Café
–Zaal ‘t Tramstration. Ruim 140
mensen hadden zich aangemeld,
dit aantal is nog nooit zo hoog
geweest. De Kerstviering begon
om 14.00 uur met een Heilige Mis
voorgegaan door Pastoor Ouwens.
Hierna was er koffie met lekker gebak. Ut Reuzels Muziekse was uitgenodigd om de middag muzikaal
op te luisteren en dit lukte prima.
Verschillende liedjes uit de oude
doos werden gezongen en meegezongen. Als afsluiting was er voor
iedereen een heerlijke koffietafel
met een warm worstenbroodje.

Waar nodig zullen in huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontracten
en echtscheidingsconvenanten voorzieningen moeten worden
getroffen om al het geschuif met pensioenrechten goed te regelen.
Dat is werk waar juridische hulp van uw advocaat veel waard kan zijn:
ook in geld uitgedrukt.
Rob Haakmeester (rhaakmeester@liebrandruijsadvocaten.nl)

Algemeen Belang Bernheze
wenst u een geweldig 2013!

De gemeente Bernheze wil hier
werk van maken. ‘Koploper in

Zonnebloem in Kerstsfeer

En ook de rechtspraak is in beweging. Het is in het kader van een
echtscheidingsprocedure gebeurd dat de vrouw verzocht om een deel
van het ouderdomspensioen van de man aan te wenden voor een
nabestaandenvoorziening met kapitaaldekking voor haarzelf. Dit werd
door de rechtbank toegewezen: goed voor de vrouw, minder voor de
man. Beter regel je dat soort zaken onderling.

Natuurlijk staan wij ook
in 2013 weer klaar
…voor u en onze prachtige gemeente !!

moeten uitvinden”, vertelt de wethouder. “Stoppen met verspillen
en vernieuwen om het beter en
leuker te krijgen, ombuigen naar
een betere kwaliteit van leven.

De energiecoöperatie wordt voor
en door de Bernhezer inwoners,
ondernemers en verenigingen opgericht. Ze moet gedragen worden
door de samenleving en van daaruit uitgevoerd worden.

De Maashorst zoekt
nieuwe
voorzitter
Maashorst – Stuurgroep De
Maashorst is op zoek naar een
nieuwe voorzitter. De huidige
voorzitter, Peer Verkuijlen, heeft
aangegeven na tien jaar te willen
stoppen met deze functie.
De voorzitter van de Stuurgroep is
het boegbeeld van De Maashorst;
het grootste aaneengesloten natuurgebied van Noord-Brabant.
Geïnteresseerden voor de voorzittersfunctie kunnen tot en met
zondag 20 januari 2013 reageren.
Meer informatie over De Maashorst, over het functieprofiel van
de voorzitter en de sollicitatieprocedure is te vinden op
www.demaashorst.nl.

Informatie voor de kernen

Donderdag 27 december 2012

SP: Grote

zorgen over thuishulp ouderen
Toon van Vugt, SP raadslid, Maatschappelijke zaken
BERNHEZE - De sP bernheze maakt zich zorgen. Grote zorgen over de thuishulp
voor ouderen en mensen met een beperking. Door thuishulp kunnen mensen
langer thuis blijven wonen. Het nieuwe kabinet wil daar vanaf. Zij gaan 75%
van het budget weghalen en maken dan de gemeente verantwoordelijk voor de
uitvoering. De sP vreest dat veel mensen hun hulp kwijtraken. en dat thuis blijven wonen niet langer mogelijk blijft. Die zorg heeft de sP in de gemeenteraad
uitgesproken middels een ingediende motie op 13 december 2012. Deze motie
werd door onze collega’s in de gemeenteraad niet gesteund. Jammer.

AwbZ-zorg
Vanuit de AWBZ worden de onverzekerbare zorgkosten betaald.
De 1,7 miljard euro bezuiniging op
de thuiszorg en de 1,1 miljard euro
bezuiniging op de huishoudelijke
hulp, hebben grote effecten op de
koopkracht van zorggebruikers.
De gevolgen zullen in Bernheze
na 1 januari merkbaar zijn. Velen

zullen de zorg die zij nodig hebben niet zelf kunnen betalen. Dit
leidt tot zeer ongewenste toestanden. Verder zullen landelijk 58.000
thuiszorgmedewerkers hun baan
verliezen. En dat in een tijd van
crisis. Colijn (premier uit de jaren
’30) is terug en hij heet nu Mark
Rutte. In de thuiszorg in de regio
waar Bernheze toe behoort, zul-

len tientallen banen verdwijnen.
Mensen komen in een isolement
terecht. De SP zal, zowel landelijk
als plaatselijk, in actie komen.
Dit kunnen we niet accepteren!
De mensen die ons land gebouwd
hebben, verdienen beter als ze
zorgbehoevend worden. De SP
verneemt graag situaties uit de
praktijk. Laat u dus horen.

9

Column
aD
De column van Ad beschouwt wekelijks ontwikkelingen in de gemeente
met als doel bewustwording, meningsvorming en brede deelname aan
discussie te stimuleren. Reacties zijn daarvoor zeer welkom, deze kunt
u mailen naar ad@demooibernhezekrant.nl. Gepubliceerde columns
kunt u teruglezen op www.demooibernhezekrant.nl.

keeP it SiMPLe
Bent u ook nog even druk doende met de vraag of u wel een goede
en goedkope zorgpolis heeft zo aan het eind van het jaar? Hebt u
nog de voordeligste energienota? Is een ander telefoonabonnement
niet voordeliger? Lang leve de liberalisering! We kunnen kiezen. De
stroom reclame, mails en advertenties hierover is de laatste maand
groot. Iedere aanbieder probeert zieltjes te winnen. Per saldo lijkt het
voor de consument weinig op te leveren, kosten stijgen gewoon. Door
de vele aanbiedingen en varianten zie je door de bomen ook het bos
niet meer. En aangezien het ook geen liefdadigheidsinstellingen zijn
betaalt u als burger gewoon de rekening. De worst van keuzevrijheid
die voorgehouden wordt is nep.

Kerken Bernheze bedanken gevers
Kerstpakkettenactie
BERNHEZE - een groot aantal inwoners van de gemeente bernheze hebben dit jaar weer met het afgeven van hun kerstpakket bij een van de
kerken concreet hun solidariteit betuigd aan hen die het in onze naaste
omgeving niet zo breed hebben.
De pakketten zijn rond de kerstdagen rondgebracht in de kern waar
ze door de plaatselijke katholieke
of protestantse kerk ontvangen
zijn. De gevers van deze dozen en
tassen vol heerlijkheden willen wij
namens hen die moeten rondkomen van het sociaal minimum, heel
hartelijk bedanken. Deze vorm van
solidariteit geeft uitdrukking aan

de zorg en verantwoordelijkheid
die wij voor elkaar in Bernheze
hebben.
Als kerken van Bernheze willen
we graag aan het begin van het
nieuwe jaar laten blijken dankbaar
te zijn voor al in onze gemeente
getoonde solidariteit, zowel in financieel als in maatschappelijk

opzicht. Solidariteit is een sleutelwoord in de Bijbelse boodschap. In
dit handelen tussen mensen zien
wij Gods aanwezigheid tastbaar
werkelijkheid worden.
Solidariteit betekent dat we in
onze naaste omgeving en ook op
onze wereld betrokken zijn, door
wie we zijn, door wat we zeggen
en door wat we doen. Mogen we
in 2013 weer met alle mensen van
goede wil in onze gemeente (samen)werken aan deze onderlinge
solidariteit.

WinterWandeltocht 2012

Zondag 30 december
in Bernheze

Jaar in jaar uit
een mooie rente!
Spaar
en kri € 750
unieke jg een
a
cadeagenda
u!*

Wij zijn uw bank.
Van Grunsven & haerkens
Hoofdstraat 100-A
5473 AT Heeswijk-Dinther
0413 - 29 19 80
info@vangrunsvenhaerkens.nl
www.vangrunsvenhaerkens.nl

rivez
Assurantiën
Van
Heck Assurantiën Van heck Assurantiën
& risicobeheer
‘t Dorp 124
't Dorp 124
Laar5384
16 MD Heesch
5384 MD Heesch
5388
HE Nistelrode
0412 - 45 20 03
T 0412
- 45 20 03
088E- info@vanheckassurantien.nl
8000 900
info@vanheckassurantien.nl
info@rivez.nl
I www.vanheckassurantien.nlwww.vanheckassurantien.nl
www.rivez.nl

Kom uiterlijk 25 januari 2013 bij ons langs en regel het direct.

* De actie loopt van 3 december 2012 tot en met 25 januari 2013.
Vraag naar de voorwaarden of kijk op www.regiobank.nl.

Agenda

Meer informatie
www.trv-bernheze.nl

Hebt u voor kerst ook vele boeken en websites bekeken, de winkels
afgestruind om tot een leuk en lekker kerstdiner te komen. Zoveel
keus, zoveel varianten en het ene nog mooier en lekkerder dan het
ander.
En dan wordt het in januari weer kiezen uit de vele aanbiedingen van
vakantiebestemmingen. Wat moet dat dit jaar weer worden?
Soms verlang ik wel terug naar de tijd dat de zorg via het ziekenfonds
was geregeld, stroom alleen van de PNEM kwam en de telefoon via de
PTT. De keuze was ja of nee een telefoon of elektriciteit. Bij je bezoek
aan de dokter of het ziekenhuis kon je het nog over je kwaal hebben
en ging het niet over de administratie daaromheen. Met kerst was het
kerstdiner een zondagse soep, een pasteitje met ragout, aardappelen
met varkenshaas of biefstuk en wat groenten en een lekkere Russische
pudding na. In de vakantie was het een weekje kamperen aan de kust,
op de Veluwe of thuis blijven.
Nee, de vooruitgang moeten we niet stoppen en vroeger was het zeker
niet beter. Maar ontwikkeling en groei en steeds maar meer en meer
keuze, daar worden we per saldo niet altijd gelukkiger van. Hou het
daarom zelf simpel en voorkom keuzestress. Een goed voornemen
voor 2013.
Met groet, Ad.
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Bernheze

B o uW t

uW BouWperiKelen in Bernheze BouWt?
inFo@DeMooiBernhezeKrAnt.nl

Een rondje in de bouw…

update status emmausschool
HEESCH - De onderbouwleerlingen van basisschool emmaus
zitten in units die net voor de zomervakantie zijn neergezet op
het grasveld bij de school. Met man en macht is in de vakantie
nog gewerkt, zodat een goede start gemaakt kon worden met het
nieuwe schooljaar. De wijzigende temperaturen zijn soms lastig
op te vangen, maar verder is het een uitstekende oplossing. op
de plek van het afgebroken schoolgedeelte is daarna gestart met
de nieuwbouw. een prachtige school getekend door de Heesche
architect Jan Hendriks. inmiddels wordt al een aantal maanden
flink doorgewerkt om ‘op schema’ te blijven.

Basisschool Emmaus

foto Ad Ploegmakers

In week 50 zijn de plafondplaten gelegd en daarop de
bewapening en de nodige
leidingen. Op 24 december is
het beton gestort, waarna de
eerste verdiepingsvloer 2 weken de tijd heeft om te drogen
en uit te harden. Op bijgaande
foto staan Joris Dekker (directeur), Harry van kempen (adjunct directeur en belast met
de bouwbegeleiding), Mike
van Zutphen (projectleider
bouwbedrijf van Herpen) en
Peter Verstegen (uitvoerder)
tevreden de vorderingen te
bekijken. De werkzaamheden

vlotten goed en de communicatie loopt soepel.
Ondertussen is bij de gemeente besloten om geld vrij
te maken om de verkeersveiligheid rondom de school te
verbeteren. Begin 2014 zal dat
opgepakt worden, zodra het
nieuwe gebouw is opgeleverd
en het oude schoolgedeelte
gesloopt.
Aan de Mozartlaan komen
dan in ieder geval extra parkeerplaatsen en er zal een
zogenaamde ‘zoen en zoef’
zone aangelegd worden.

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden
n

Noorderbaan 8 - Nistelrode - T. 0412-613646 - www.hermeskozijnen.nl

Hovenier

Fons Baerken
T 0412-852538
M 06-54392701
fons@baerken.net

Onderhoud - Renovatie - Aanleg

www.rietdekkersbedrijfmarkdelaat.nl
06-42 73 48 63 - Nistelrode

Indien u voor
28 februari 2013
uw rieten dak
laat vernieuwen
ontvangt u
n 5,- korting p/m2
Zie voorwaarden
op de website

Het kan
weer!
Zilvervloot
Sparen

10%
premi
voor 1 e
0
sparenjaar

Van Heck Assurantiën

't Dorp 124
5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.
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Voortgang patiowoningen medioren/senioren hoogstraat heesch
HEESCH - er zit voortgang in het CPo-project aan de Hoogstraat
in Heesch. op het terrein naast de boerderij zijn een 8-tal patiowoningen voor medioren en senioren geprojecteerd. Met gelijkvloerse badkamer en slaapkamer(s). onlangs heeft de commissie
welstand over het ontwerp van Factor architecten uit Duiven een
positief advies uitgebracht. Hiermee is de eerste mijlpaal bereikt,
precies een jaar nadat de initiatiefnemers de start gaven aan dit
unieke gezamenlijke bouwproject in eigen beheer.
De tijd tot nu toe is door de
CPO-bouwgroep gebruikt om
het bouwterrein aan de Hoogstraat te verkavelen en op de
kavels verschillende typen le-

er zit VoortGanG
in Het cPo-ProJect
vensbestendige patiowoningen
te situeren. Medio dit jaar heeft
de bouwgroep zelf een architect geselecteerd. Deze heeft op
basis van de specifieke woonwensen van de deelnemers dit
najaar een voorlopig ontwerp
gemaakt. Met als resultaat een

prachtig ontwerp van 3 typen
patio-woningen die verschillend
zijn in grootte. Prima passend in
de omgeving van dit gedeelte
van de Hoogstraat. De woningen vormen een samenhangend
geheel met een vlotte en gevarieerde uitstraling. Vooral het licht
hellende dak past in de sfeer van
de historische boerderij (zie impressie).
De volgende stappen zijn het definitieve ontwerp en de aanvraag
bouwvergunning bij de gemeente. Daarna wordt een bouwbedrijf geselecteerd. Op een
eerdere publicatie over dit CPOproject in dit weekblad toonden
enkele mensen serieuze belang-

stelling om ook in dit bouwproject te participeren. Van de 8 te
bouwen patiowoningen zijn er
al 5 verkocht. Naar verwachting
zullen de overige 3 woningen
voor de start van de bouw (me-

Geld verdienen?

Kies voor duurzame energie www.haaldezoninhuis.nl
Cereslaan 16, Heesch
0412 454 394

van
den

Bersselaar

schilderwerken

06 52688134
Leharstraat 32
5384 Cs heesCh

n

n

Bestemmingsplan?
Procesbegeleiding?
Inspraakreactie?
Zienswijze?
Planschade?
n

n

n

Uw adviseur in Ruimtelijke Ordening!

Graafsebaan 31 Heesch
06-2909 9005
onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl

dio 2013) ook hun nieuwe eigenaar vinden. Nu is er nog keuze
uit 3 typen patiowoningen, die
verschillen qua oppervlak en
indeling. In dit stadium kunnen
nog de eigen woonwensen van

potentiële deelnemers worden
ingebracht en verwerkt. Informatie bij Henk Verschuur, voorzitter CPO-bouwgroep Hoogstraat (06-16975237).

Nu
sub € 650,0
sidie
0
d
i
r
ect
o
ban p uw
krek
enin
g

Beekgraaf nistelrode
Voor de kerstvakantie werd bij Basisschool De Beekgraaf de hoogte in gewerkt. De spanten werden geplaatst en terwijl de betonvloerenelementen
voor de verdieping gedeeltelijk al geplaatst werden, kreeg ook het meubilair
al volop aandacht. Meubilair zoals leerlingsetjes, de personeelskamer en de
aula gaan mee naar de nieuwe school, deze zijn pas 5 jaar geleden aangeschaft.
In de vergadering van de stuurgroep enkele weken geleden werd er gesproken over het buitenplan. Dhr. Wim Lips heeft een mooi plan ontwikkeld.
Mooie verharde speelplekken maar ook zeker ontdekplekken om aan de
slag te gaan met natuur en aarde. Paden van stenen, boomstronken om op
te klimmen en aanplanting, die passen bij het ontdekken van de natuur.
Voor het buitenpodium hebben we gekozen voor een natuurlijk tribune en
een geluidswal. Het moet een plekje worden waar groepen buiten kunnen
optreden en waar je het geluid kan vasthouden. Rond 2 januari starten de
bouwwerkzaamheden weer.
We houden u ook op de hoogte via www.mooinisseroi.nl met een
update foto-impressie.
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Advertorial

Oliebollen voor

Twenty-Sicks en Woodstock
Stal Bertus
Tribute Band in de Zwaan

Loosbroek - Ook dit jaar worden door Stal Bertus weer oliebollen gebakken en verkocht. De
inkomsten van deze dag zullen
geheel ten goede komen aan de
kinderboerderij.

Heeswijk-Dinther – Vrijdag 28 december, Twenty Sicks is een energiek
cover trio gewapend met contrabas, akoestische gitaar en drums. Twenty Sicks is meer dan alleen rock&roll en rockabilly. De mannen schuwen
zich niet om er zo nu en dan een fijne ballad tussendoor te gooien of
uitstapjes te maken naar een heerlijke surf-sound. Hierdoor blijft hun
repertoire zeer afwisselend en verrassend.
Zaterdag 29 december, Woodstock
Tribute Band. De 9 mans formatie
zal “NON STOP” het overgrote
deel van het woodstock repertoire
live ten gehore brengen. Een groots
spektakel waarbij het hip¬pie tijdperk zal herleven. Alle muziek uit

Kijk voor onze actuele
openingstijden, wekelijkse
reclame en het gehele assortiment
op WWW.HBFOODS.NL

Beide dagen zaal open 21:00 uur,
vrij entree, info 0413-291575
www.dezwaanlive.nl

HB Foods - Kerkstraat 24 - 5384 KC Heesch
www.hbfoods.nl - email: info@hbfoods.nl

Sudoku

De opbrengst van de oliebollenactie wordt besteed aan jeugdactiviteiten in Vorstenbosch.
Stichting Jong Nederland Vorstenbosch bestaat sinds 1959. Met

Wij zijn Hans en Marie-José
Egelmeer, geboren in resp.
Vorstenbosch en Tilburg en
12 jaar geleden begonnen
met La Colline, een vakantieboerderij in de Drôme, ZuidFrankrijk.
Voortjagende herfstbladeren, sneeuwluchten en een snijdende
mistralwind. We slaan de hoek om op weg naar de eerste
marktkraampjes in Richerenches. Een oud tempeliersstadje
even beneden Grignan, zo’n 35 km bij ons vandaan. Het is
zaterdagmorgen, begin december, 10.30 uur, Marché de la Truffe
(truffelmarkt) en steenkoud. Van half november tot half maart
wordt hier ‘de adel van de bossen’ wekelijks verhandeld. De
prijzen van het zwarte goud variëren, maar de bekendste truffe
noir, de Rabasse, ‘doet’ vandaag € 650 - € 950 per kilo.

Diepvries & Versproducten

de woodstock film passeert de revue. Een groots spektakel waarbij
het hippie tijdperk zal herleven.

Jong Nederland bakt ze bruin

Vorstenbosch - Op oudejaarsdag bakt Jong Nederland Vorstenbosch weer oliebollen. Van 12.00
tot 17.00 uur staat op het Meester
Loeffenplein een oliebollenkraam.

Onze heerlijke zelfgebakken oliebollen kosten: 10 voor € 6,00. Zaterdag 29 december aanstaande bij
de oliebollenkraam die staat op het
plein bij Dagwinkel Schouten, de
verkoop is van 10.00 – 16.00 uur.

Luchtpost
drôme frankrijk

wekelijkse clubavonden en activiteiten door het jaar vermaakt
de jeugd van Vorstenbosch zich
actief, speels, leerzaam en met
veel plezier. Jong Nederland is onderverdeeld in verschillende leeftijdsgroepen. De clubactiviteiten
vinden plaats op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Vanaf
dit voorjaar zal dat gebeuren in
de nieuwe accommodatie aan de
Tipweg. Dus met de koop van oliebollen van Jong Nederland bent
u tevree en de kinderen genieten
lekker mee!
Zie ook: www.jnvorstenbosch.nl

MooiBernhezertje
Zoekt u
huishoudelijke hulp?
Slechts € 12,95 uur,
zie www.hulpstudent.nl,
bel 06-14826000 of
mail y.kroef@hulpstudent.nl.
Breng uw oud ijzer
naar van Tuyl
Metaalrecycling
Wij zijn te vinden in
Heesch op de
Nieuwstraat 5a
www.oudijzerbrengen.nl
06-46326467
Gevraagd
Gebruikte/oude wenskaarten
Voor het maken van nieuwe
wenskaarten om te verkopen.
De opbrengst gaat naar een
opvanghuis in Borneo.
Inleveren: Heibloem 11,
Nistelrode.
Binnenveld 38, Vorstenbosch
Wilt u een zoekertje plaatsen?
Dan is dit mogelijk vanaf n 5,00.
Info via: office@demooibernhezekrant.nl
of bel met 0412-795170.

Halfbevroren doen we nog even de Cours du Mistral aan, waar
de professionele handel plaatsvindt. Transacties, zo geheim dat
je er amper truffels te zien krijgt. Er staan her en der een 20-tal
auto’s geparkeerd. Openstaande kofferbak. Boeren, handelaren
en gendarmerie erachter en eromheen, die ons argwanend
aankijken. Naar verluid wordt er elke zaterdag 200 – 1000 kilo
aan ‘diamant van de gastronomie’ verhandeld. Het is Europa’s
grootste truffelmarkt. 80 Procent van de Franse truffelproductie
komt hier vandaan. En heel wat bekende sterrenchefs uit binnenen buitenland kopen hier persoonlijk hun truffels in.
We lopen snel door naar de aangrenzende Avenue de la Rabasse
waar de kleinhandel opereert. Honderden bezoekers, € 70 per
100 gram. Verder worden er truffeleikjes, truffelchocolade,
truffellikeur, truffelolie, groente, fruit, nougat, kaas en hammen
aangeboden. Artisanale Provençaalse producten om te keuren, te
proeven en te kopen.
Wij gaan het eerste het beste cafeetje binnen. Even op
temperatuur komen. We hadden al enkele wijntjes voorgeproefd,
maar dat hielp nog onvoldoende. Het is er stampvol. Alles bezet.
Dichte drommen voor de bar. Een paar mensen staan op, er komt
een tafeltje vrij.
Op de hoek van de bar bestel ik twee ‘grand crêmes’. Tegen
de man naast mij, ‘froide, mon dieu’, (koud hè), hetgeen
hij beaamt. Aanvult met, dat het hier altìjd koud is van half
november tot half december. Dat het kort na Allerheiligen vaak
sneeuwt, met een mistral zo gemeen, dat de chrysanten op de
kerkhoven ervan bevriezen. Maar dat het na 15 december snel
aangenamer wordt. Strak zonnetje en oplopende temperaturen.
Kijk daar heb je wat aan. We knappen er helemaal van op. De
koffie is heerlijk en binnen lekker warm. Gezellig. Moeten we
vaker doen. Zeker als het dagmenu uit ‘omelet met truffels,
inclusief stokbrood, aperitief, voorgerecht, kaasbordje, dessert,
koffie, water of glas wijn à volonté’ bestaat en slechts € 20,kost. En er, om niet alleen de inwendige mens te gedenken, nog
een mis ter ere van Antonius, patroonheilige van de truffeltelers,
wordt opgevoerd.
Dat is nou Frankrijk. www.lacolline.nl

Nu ook pasfoto’s
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851
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Lidmaatschap Loosbroeks Ondernemers Belang loont
Meer dan je denkt!
tuurlijk van het eigen verbruik af,
maar de besparing kan oplopen
tot zo’n 3000 euro per jaar. Ook
op het gebied van afvalinzameling
kun je besparen. Van deze twee
overkoepelende Ondernemersverenigingen word je automatisch lid
als je je bij een ondernemersvereniging aansluit.
Als LOB organiseren we jaarlijks
activiteiten zoals een excursie naar
een interessant Nederlands bedrijf
en een barbecue. Bij onze bijeenkomsten en uitjes staat gezelligheid bovenaan!”

V.l.n.r.: Theo van Gorp, zittend op het biljart Wendy v.d. Broek, Jo Rijkers, John Schouten, Marco Lunenburg en Bert Vermeltfoort

loosbroek – Het Loosbroek Ondernemers Belang werd 15 jaar geleden opgericht met als doel: de contacten van plaatselijke ondernemers te stimuleren. “En die doelstelling hebben we nog steeds. Dan doelen
we op netwerken en onderling sociaal contact. Een ander krachtig instrument van de samenwerking binnen
het LOB is samen een vuist kunnen maken richting overheden. Alle Loosbroekse ondernemers kunnen zich
aansluiten bij het LOB. Of het nu om bedrijven gaan die meerdere mensen in dienst hebben, eenmanszaken
of ZZP’ers. Niet elke ondernemer is lid van onze vereniging. Dat is jammer, want lid worden van LOB loont:
Meer dan je denkt!” geeft het bestuur aan.
De wens om meer leden te genereren blijft. “Loosbroek telt ongeveer

70 ondernemers waarvan er 45 lid
zijn. Je wordt niet voor niets lid. Sa-

men kunnen we meer dan één. We
hebben al veel gerealiseerd in ons

Wim Lips vertelt over
energetische tuinen bij
HKK Nistelvorst

kleine dorp. Lid worden heeft écht
voordelen, want naast de meerwaarde die wij zelf als LOB bieden
kun je ook de vruchten plukken die
de SOB en de SIOB bieden. Interessante items zijn onder andere:
Belangenbehartiging in het algemeen met betrekking op ondernemer zijn in Bernheze en collectieve
inkoop van energie. Het hangt na-

Feest!
Op 5 januari 2013 bestaat LOB 15
jaar en dat vieren ze op 15 maart
2013 (noteer vast in uw agenda)
met een gezellige feestavond.
“Leden krijgen vanzelfsprekend
een kaart voor deze avond, maar
andere belangstellenden zijn ook
van harte welkom. Ook van buiten
Loosbroek. We bieden een prachtige avond aan die compleet wordt
verzorgd met een avondvullend
programma, waaronder de authentieke Brabantse muziekgroep
‘Un bietje Brabants’ die puur Brabants amusement brengt.
Kaarten zijn te koop bij de Dagwinkel John Schouten voor € 7,50
inclusief kopje koffie. Nieuwe leden zijn meer dan welkom. Als je je
bij ons aansluit krijg je deze avond
gratis aangeboden.”

Wij gaan stoppen met onze Meubelwinkel!
Topmerken met Megakorting
DIEZ • SCHUITEMA • 3B • BAAN • MACHALKE
MACAZZ • VI-SPRING • KARAT • HOFSTEDE
alles tegen bodemprijzen
ZON DAG
OP = OP!

GEOPEN D

VAN 11.00
TOT 17.00 UU R

TOT

0RT%
8
KO ING
Deze rustgevende tuin werd ontworpen door Wim Lips voor Floriade 2012

Nistelrode - Op 2 januari 2013 om 20.00 uur start
Heemkundekring Nistelvorst
haar programma voor 2013
met een voordracht van Wim
Lips over energetische tuinen ook wel feel-good gardens genoemd.
Hij zal ons inwijden in de

principes van een tuin waarin
harmonie heerst, die rust uitstraalt en waarin je je goed
voelt.
De keuze van vormen, lijnen
en materialen speelt hierbij
een belangrijke rol. Ook het
aanbrengen van steenmassa
en waterpartijen hebben invloed op het gevoel in de

tuin. De principes zijn natuurlijk al heel oud, maar de
toepassing ervan bij de aanleg van tuinen is toch betrekkelijk nieuw. De lezing wordt
gehouden in het heemhuis,
Maxend 3 te Nistelrode. Ook
niet-leden zijn van harte welkom; zij betalen € 2,50 inclusief koffie/thee.
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Cursus Numerologie
in de Mandala
Benieuwd naar de betekenis van je
naam? Of die van je geboortedatum? Numerologie of getallenleer
is de kennis van de getallen. De
Griekse filosoof Pythagoras is de
grondlegger van de numerologie.
Elk getal heeft een betekenis, een
kwaliteit. Die kwaliteiten worden
uitgelegd. De getallen van je geboortedatum en van je naam worden in een mandala uitgewerkt. Zo
kan je bv. een naammandala, een
lettermandala, een herinneringsmandala tekenen. Sterrenbeelden
en andere symbolen kunnen daarbij gebruikt worden. Plezier in het
tekenen staat altijd voorop. Tekentalent is niet nodig. Je wordt stap
voor stap geholpen. Daardoor is
deze cursus ook voor beginners
heel inspirerend. Het is een cursus
van 4 lessen één keer per maand.
De workshops en cursussen worden gegeven op een mooie locatie
aan de rand van het bos in Nistelrode. Heb je zin om mee te doen of
heb je nog vragen? Bel Willemien
Geurts 0412-612022 of kijk op
www.mandalart.nl
c

* Rente Spaar-op-Maat Vrij per 15 november 2012. Rentewijzigingen voorbehouden.

Gratis agenda af te halen

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Laar16
16
Laar
5388
HeNistelrode
Nistelrode
5388 HE
088-8000 999
Tt 0412-613544
e
info@rivez.nl
E info@rivez.nl
www@rivez.nl
Ii www.rivez.nl

rivez Assurantiën
Assurantiën &&Risicobeheer
risicobeheerBV
BV
Rivez

2,45%*
Spaar-o
p-M
Vrij tot aat

Ja,
u krijgt altijd een
aantrekkelijke
spaarrente
voorwaarden staat natuurlijk voorop.

Mandala betekent magische cirkel.
De cirkel staat symbool voor alles
wat één geheel is. Een mandala is
een cirkel, waarin symmetrische figuren getekend worden vanuit het
midden. Mandala’s zijn eeuwenoud
en je vindt ze terug in alle culturen.
In deze workshop maak je kennis
met de basisprincipes van de mandala. Ook krijg je achtergrondinformatie. Je gaat mandalatekenen
vanuit natuurlijke vormen en bewegingen. Je krijgt speelse oefeningen
aangereikt die je creativiteit stimuleren. Je ervaart hoe rustgevend het
is om met mandala’s bezig te zijn.
NisTELRODE - willemien Geurts
geeft woensdagavond 9 januari om
19.30 uur en donderdagmorgen 10
januari om 9.30 uur een workshop
Mandalatekenen. Half januari starten de cursussen weer zowel voor
beginners als gevorderden. Het
zijn 8 lessen om de veertien dagen.

door gunstige tarieven en heldere
van RegioBank zich kenmerken
dienstverlening. Dat de producten
op u afgestemde en servicegerichte
recht heeft op een persoonlijke, dus
en behoeften en wij vinden dat u
Elke klant heeft andere wensen
van RegioBank.
bankdiensten
maken van de
ook gebruik
Bij Rivez kunt u

e

laar 16
in niste
lrod

nieuwe
cursus en
workshop
Mandalatekenen
Donderdag 27 december 2012
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KBo heeSch
waterpolo

handboogschieten

tafeltennis

KBO Bernheze

Kom met ons in actie!
wielrennen
HEESCH

darten
golf stimuleert haar leden om de vier kaar- ook
de kbo-Heesch
ten die elke lid in de bus heeft gekregen ook daadwerkelijk te verzenden. Door deze vier duizend kaarten te verzenden, probeert de kboHeesch een bijdrage te leveren aan het doel van kbo-brabant om een
half miljoen kaarten in Den Haag te laten bezorgen!

KBO-Brabant wil de heer Rutte attenderen op de kwetsbare ouderen
die door eensnowboarden
stapeling van maatreskien
kano
gelen kind van de rekening dreigen
te worden.
• pensioenen staan onder druk
• AOW-gat nog niet gedicht
• uitkering nabestaanden vervalt
na één jaar
• vergoeding
zorgverzekering
versoberd
• minst draagkrachtige ouderen
kaarten/bridgen
leveren maandelijks € 50,- in
door belastingplan

motorcross

• fiscale aftrek bijzondere ziektekosten verlaagd
• drempels voor opname in verpleeg- of verzorgingshuis verhoogd
• minder voorzieningen voor langer zelfstandig wonen
• inkomen van ouderen daalt gemiddeld met circa 10%
De KBO-Heesch hoopt dat veel
leden de vier kaarten gaan verzenden.
Dat kan natuurlijk ook nog tussen
Kerstmis en Nieuwjaar.

“Door deze 4000 kaarten te verzenden...”

Gezellig en warm
HEESCH - De kerstmiddag van kbo-Heesch in het tunneke afgelopen donderdag was weer als vanouds een
gezellige, warme en sfeervolle kerstbijeenkomst. in een mooi aangeklede zaal werden de ruim 200 gasten
verwelkomd door het bestuur, dat tevens de garderobe bediende. De eerste gasten waren zelfs al om elf uur
binnen.
Om twaalf uur opende de vicevoorzitter de bijeenkomst met een
korte kerstgedachte, waarna iedereen genoot van een koffietafel.
Gastpastoor Van Dijk las het kerstverhaal voor en bracht de kerstboodschap op een persoonlijke
wijze over. De kerstmusical, ‘Prinses Eigenwijs’, opgevoerd door
ouders van de kinderen van Basisschool De Toermalijn, verhoogde
de kerstsfeer met verrassend spel
en gezang. Tijdens een lange,
maar gezellige pauze kon volop
verder gepraat worden en genoot

zesde indoor Motorcross

NisTELRODE - op 29 en 30 december zal MC Nistelrode haar zesde indoor Motorcross organiseren. bij stal
het kantje aan ’t kantje 16 in Nistelrode zal plezier en gezelligheid met spektakel gecombineerd worden. De
manage wordt omgetoverd tot een indoor Motorcross circuit. in de twee hallen van grote afmeting wordt
met klei gewerkt waardoor er door de vele schansen en kombochten een stadioncircuit zal ontstaan.
Op de tribunes, in de hal of vanuit
de kantine zal het publiek kunnen
genieten van de spectaculaire wedstrijden met geweldige ‘jumps’. In
de verwarmde kantine kan er zelfs
onder het genot van een hapje of
motorsport
drankje vanuit een warm onderkomen gekeken worden.
De wedstrijden zullen plaatsvinden op zaterdag 29 en zondag 30
december terwijl er op vrijdag 28
december vrije trainingen georganiseerd worden. De trainingen beginnen op zaterdag en zondag om

9.00 uur. Het starthek valt op zaterdag voor het eerst om 12.00 uur
en op zondag om 11.00 uur. Op
beide dagen zullen de wedstrijden
ongeveer om 18.00 uur afgelopen
zijn.
U bent op deze dagen van harte
welkom. De toegangsprijs voor
volwassenen bedraagt €7,50 per
persoon, de jeugd t/m 12 jaar
€2,50 en kinderen onder de 6 jaar
krijgen gratis toegang. Er is voldoende parkeergelegenheid aan-

iedereen van een drankje. De kaartenactie van KBO-Brabant werd
toegelicht en een aantal mensen
kregen een pakketje mee om rond
te brengen. Het laatste uur werd
gevuld door het optreden van het
koor ‘Zang en Vriendschap’ uit

bridgen

Na afloop van de bridgewedstrijd
werd -in het kader van de fundraising- een speciale loterij met aantrekkelijke prijzen gehouden.
Daarna volgde de bekendmaking
van de winnaars van de bridgedrive.

wezig. Meer informatie kunt u vinden op onze website
www.mcnistelrode.nl.

Advertorial

Samenwerking komt in beweging
Health Center Nistelrode & Enjoy2Move Sportstudio

Bij een Nulandse collega, Sportstudio Enjoy2Move werden vele overeenkomsten gevonden in de filosofieën van de twee bedrijven. Een
perfecte partner voor zowel Health
Center Nistelrode en Sportstudio
Enjoy2Move en hierdoor werd de

samenwerking snel beklonken. De
huidige sportstudio Enjoy2Move
zal ook een nieuwe sportschool in
Berghem gaan openen.
“Wij streven ernaar om u te kunnen
voorzien van een compleet aanbod

met de daarbij horende perfecte
service. Ook via onze websites
houden wij u op de hoogte van de
nieuwste ontwikkelingen.
Deze kunt u vinden op www.healthcenternistelrode.nl en www.enjoy2move.nl.

Kerstdrive hBc

HeesCH – De kerstdrive van de Heesche bridge Club is een mooie en
breed bekende traditie. De drive in De Pas werd dan ook druk bezocht:
er waren maar liefst 96 deelnemers. De feestgangers werden ontvangen
met koffie, thee en koek. De blikvanger was ongetwijfeld de stijlvolle
prijzentafel.

Op de pitbikes Roel van Oort, Jasper
Ruijs en Tom de Graaf uit Nistelrode

NisTELRODE - ‘Met trots willen we u op de hoogte brengen dat per 1 januari 2013 Health Center Nistelrode
en sportstudio enjoy2Move met elkaar gaan samenwerken.”, vertelt eigenaar Patrick Dorenbos. Na 6,5
succesvolle jaren in Nistelrode aan de beekgraaf werd het tijd voor een volgende stap voor Health Center
Nistelrode. uitbreiding in Nistelrode was niet mogelijk en hierdoor is de eigenaar samen met zijn team op
zoek gegaan in de nabije omgeving naar mogelijkheden.

Loosbroek. Meerstemmige kerstliederen werden afgewisseld met
het samen zingen van traditionele
kerstliederen.
Om vijf uur werd deze sfeervolle
kerstbijeenkomst afgesloten door
de voorzitter.

Na het openingswoord door de
voorzitter volgde een spannende
topintegraal bridgewedstrijd, die
plotseling werd onderbroken voor
een speciale muzikale verrassing.
Les Pastoureaux Jolies (de vrolijke herders) van het koor koraal
brachten voor de bridgers een betoverend mooi à capella gezongen
lied uit het kerstrepertoire.
Natuurlijk kunt u ons altijd aanspreken en staan we u graag te
woord. Op 20 Januari 2013 willen
we deze samenwerking met u vieren en nodigen wij u van harte uit
op onze opening in Nuland. Bij een
opening hoort ook een ‘openings-

Prijswinnaar van de eerste prijs
was het team van Ine JanssenDuyghuysen en Erwin van Ballegooij. Speciale prijzen werden uitgereikt aan de teams die eindigden
op de 25e en 26e plaats: Anny en
Rien Schouten en Truus Vijnmans
en Rina van Son. Na een woord
met de beste wensen voor de
feestdagen keerden de deelnemers
huiswaarts. De leden van de Heesche Bridge Club kunnen terugkijken op een vrolijke en stijlvolle
kerstdrive.
Wilt u ook leren bridgen en/of lid
worden van de Heesche Bridge
Club? Graag geven wij meer informatie via 0412-452083, 0486464222 of
heeschebridgeclub@gmail.com.
actie’, die we tijdens de ‘Open
dag’ aan u willen presenteren.”
We zien u graag terug op de 20e
januari 2013 !
Teams Health Center Nistelrode &
Team Enjoy 2 Move.

12 en 13 januari 2013

Locatie: De Pas in Heesch - Open: van 10u tot 17u - Entree: 2,50 euro
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EVENEMENTEN
BERNHEZE
30 DECEMBER
WinterWandeltocht
Locatie: Bernheze

2013
1 JANUARI
Gemeentehuis gesloten
2 JANUARI 2013
Aangepaste openingstijd
gemeentehuis

2 - 3 JANUARI
Film: Pietje Bell
Locatie: Filmhuis de Pas
4 JANUARI
Publieksavond
Sterrenwacht Halley
Locatie: Halleyweg 1
6 JANUARI
Open Dag Sport & Healthclub
Meer Sports
Locatie: ‘t Vijfeiken 14
Zie pagina 15

NISTELRODE

HEESCH
T/M 29 DECEMBER
Inschrijving Hisse Kwis
27 DECEMBER
Handwerken voor
leden KBO
Locatie: de Pas
28 DECEMBER
Presentatie over
astrofotografie
Locatie: Sterrenwacht Halley
29 DECEMBER
De Hisse Kwis
Locatie: CC De Pas

1 JANUARI
Oud & Nieuw |
Join the Kick Off
Locatie: ‘t Tunneke
1 JANUARI
FOR Mineur:
Wijzer door de tijd
Locatie: De Pas

5 JANUARI
Volleybalspeeltuin
Locatie: Sporthal de Overbeek

LOOSBROEK
29 DECEMBER
Oliebollen voor Stal Bertus
Locatie: Plein
Zie pagina 12

27 DECEMBER
Oliebollentoernooi
VC Tornado
Locatie: Sporthal de Overbeek

Laarstede houdt lichtjestocht
Locatie: rondom de Laarstede
29 - 30 DECEMBER
6e Indoor Motorcross
Locatie: Stal ‘t Kantje
Nisseroise zaalvoetbal
kampioenschappen
Locatie: Sporthal de Overbeek

30 DECEMBER
Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
31 DECEMBER
(G)oud op Nieuw!
Locatie: Café Zaal de Toren

2013

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie

2013

VORSTENBOSCH

3 JANUARI
Handwerkcafé
Locatie: De Wis

HEESWIJK-DINTHER
T/M 31 DECEMBER
Expositie 100e d’n HaDeejer
Locatie: Bibliotheek

31 DECEMBER
Drive-in oliebollen
Locatie: van Mook de Echte bakker

27 - 30 DECEMBER
Slotmanifestatie
“Kids na Kerst”
Locatie: Kasteel Heeswijk

3 JANUARI
Film voor groep 5 t/m 8
Locatie: BobZ

Woodstock Tribute Band
Locatie: Café De Zwaan
Zie pagina 12

6 JANUARI
FIFA 13 Tournament
Locatie: Café Zaal de Toren

30 DECEMBER
Open Oliebollenzondag
Locatie: Van Mook de echte bakker

2 JANUARI
HKK Lezing:
Energetische tuinen
Locatie: Heemhuis
Zie pagina 13

Battle in the Pub
Locatie: Café Zaal de Toren

5 JANUARI
Kerstboomverbranding
Locatie: ‘t Retsel

28 DECEMBER
2e editie Nisseroise Kwis
Locatie: Nistelrode

2013
2013

Black & White
nieuwjaarsborrel voor
groep 7 en 8
Locatie: BobZ

27 - 29 DECEMBER
Futsaltoernooi 2012
Locatie: Sporthal de Zaert
28 DECEMBER
Twenty-Sicks
Locatie: Café De Zwaan
Zie pagina 12
29 DECEMBER
Eindejaars Bridgedrive
Locatie: CC Servaes

31 DECEMBER
Verkoop Oliebollen JN
Locatie: Meester Loeffenplein
Zie pagina 12

2013
3 JANUARI
Papier ophalen
Locatie: het dorp
4 JANUARI
Kerstboomverbranding
locatie: verzamelen bij de Stuik
4 JANUARI
Start inschrijving V’bosche
Biljartkampioenschappen
Locatie: De Schaapskooi
5 JANUARI
Prinsenbal
Locatie: de Stuik
6 JANUARI
Prinsenreceptie
Locatie: de Stuik

Wilt u als vereniging of stichting ook uw evenement op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze vanaf heden aanmelden via onze websites.
www.mooinisseroi.nl www.mooihdl.nl www.mooiheesch.nl
Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
www.mooiheesch.nl

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.demooibernhezekrant.nl

www.vorstenbosch-info.nl

