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Prinsenpaar CV de Hossende Wevers
Op vrijdag 11
januari is het nieuwe Prinsenpaar van C.V. De Hossende Wevers onthuld, dit
gebeurde tijdens een uitermate goed bezochte Carnavalsavond in hun Residentie
Partycentrum ’t Maxend. Dit
jaar zijn Gerwin Geurts en
Jolanda Coldenhoff de gelukkigen.

De feestavond werd ingeleid door
de binnenkomst van De Hossende
Wevers onder leiding van Jeugdprins Raymon & Jeugdprinses
Caitlin in een bomvolle feestzaal,
waarna voorzitter Ron Kerkhof alle
leden en alle aanwezige gastverenigingen welkom heette. Direct
daarna barstte het feest los tot
22.00 uur. Toen betraden ‘Snevelwitje en haar 7 Zuipers’ de zaal.
Snevelwitje bleek uiteindelijk Prinses Jolanda te zijn en ‘De Comazuiper’ veranderde na de kus in Prins
Gerwin I. Twee andere ‘Zuipers’
bleken uiteindelijk de Adjudanten
Joan en Erwin te worden.

Nistelrode -

Als Prins Gerwin I & Prinses Jolanda zullen zij in 2013 het voortouw
nemen en De Hossende Wevers
leiden tijdens het carnaval. Beiden zijn al jaren actief binnen onze
vereniging en hebben het er goed
naar hun zin.

Prinses Jolanda en prins Gerwin 1, De Hossende Wevers

Na hun feitelijke installatie en alle
felicitaties ging het feest weer vrolijk verder met een grote prinsenpolonaise!

ren
Voor Bernhezena
ren
Door Bernhezena

Social Return
pag. --

Historisch Bernheze
pag. 7

Voetstappenactie
Samen op pad voor een veilig Heesch

Uitslag Nisseroise Kwis
poorten niet afgesloten. Zelfs een
woning waar poort en achterdeur
open stonden en waar de bewoners niet reageerden op kloppen
en aanbellen. Ook veel kliko’s
aangetroffen die gemakkelijk als
opstapje gebruikt konden worden.
Een van de eigenaren gaf zelfs aan
dat hij de kliko daar zelf ook weleens voor gebruikte als hij de sleutel vergeten was.

Heesch – Maandag 14 januari werd bij Scouting Heesch de afstap ge-

geven voor de Voetstappenactie die in samenwerking met gemeenten
Bernheze en Maasdonk, de politie en scouting is opgezet. De gidsen en
scouts van de klassen 1, 2 en 3 van het middelbaar onderwijs gingen
onder begeleiding van hun leiding, wijkagent en BOA op pad, maar
eerst kregen ze instructies.

Wijkagent Wim Kluessjen benadrukte ze niet huizen binnen
mochten gaan of alle auto’s uitproberen. De scouts moesten letten op
deuren of ramen die openstonden,
verlichting in de woningen waar
niemand thuis was, kliko’s waar
mensen op zouden kunnen klimmen, ladders bij de huizen en fietsen waar de huisdeursleutel aanhing. Waar de situatie inbrekers
zou lokken, mochten de scouts een
voetstap in de brievenbus stoppen
met daarop een waarschuwing.

hoopte dat door deze actie, die in
alle kernen zal worden gehouden,
de lijn van weer omgebogen zal
worden.

Inbraken
Burgemeester Van Beek was blij
met de aandacht voor het groeiende probleem van inbraken. In 2012
werden liefst 97 inbraken gepleegd
in Heesch en 170 in Bernheze. Hij

Resultaat
Het resultaat van de actie was alarmerend. Auto’s waren niet afgesloten. Een bewoner riep naar buiten dat men van de auto af moest
blijven. Garage-/schuurdeuren en

Op pad
De scouts kregen een tasje uitgereikt met zaklamp veiligheidshesjes, papier en telefoonnummer.
Ze hadden er duidelijk veel zin in
om de buurt veilig te maken en
gingen in 5 groepen op pad. Elke
groep had 10 voeten mee, maar
dat bleek al snel te weinig.

Foto’s Marcel van der Steen

Bewoners die thuis waren, werden
direct aangesproken op de situatie
en veel mensen waren blij met de
actie. Ook de gidsen en scouts waren enthousiast. Zij gaan nog een
keer op pad.
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Winteridee

S

chaatsen IN Bernheze
Heesch (Bernheze): Nu de winter zijn intrede heeft gedaan, bestaat de kans dat op natuurijs kan worden geschaatst. Als u een
ijsbaan wilt realiseren, neem dan contact op met de gemeente. De
gemeente neemt zelf geen initiatief om ijsbanen aan te leggen. Ze
beschikken namelijk niet over de benodigde voorzieningen en materialen om ijsbanen aan te leggen. Wel werken ze mee aan initiatieven van bijvoorbeeld buurtverenigingen, horeca of particulieren. Per
winterseizoen kan de gemeente (brandweer) één keer per kern een
terrein onder water zetten. Daarnaast kan de brandweer per winterseizoen maximaal drie keer ondersteunen bij het verbeteren van de
kwaliteit van bestaand ijs. De initiatiefnemers zijn zelf verantwoordelijk voor alle bijkomende zaken, zoals vergunningen en technische
voorzieningen. Meer informatie: www.bernheze.org

Openingstijden
maandag van 13.00 tot 18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur
zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur
Broekhoek 20, 5384 VR Heesch
Tel.: (0412) 45 17 84

Ridderhof 100
Postbus 212, 5340 AE Oss
T: 0412 61 44 64
F: 0412 61 44 14
E: rhaakmeester@liebrandruijsradvocaten.nl
M: 06 11 72 70 28
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eten, drinken & uitgaan

COLOFON

DeMooiBernhezeKrant
Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag
Kantoor
Tramstraat 13a
5388 Ge nistelrode
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl

Brabant
se

Aanlevertijden
Kopij/redactie/advertenties:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
advertentie@demooibernheze
krant.nl
Bezorgklachten
ofﬁce@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg
besteed. Er kunnen echter geen
rechten aan worden ontleend. De
uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming van Bernheze Media.

bereiding

snij de runderlappen en de ontbijtkoek
in kleine blokjes, de uien in ringen en
pers de knoflook. Bestrooi de runderlappen met zout en peper en bak
het in de boter in 5-10 min. rondom bruin. schep het vlees uit de pan
en houd het warm. Bak de uiringen en knoflook
ongeveer 8 minuten in het achtergebleven braadvet. leg het vlees terug in de pan, strooi de bloem
erover en schep alles goed om.
Verwarm de bouillon en schenk deze in de pan
tot het vlees onder staat. Voeg ontbijtkoek, kruidnagels, laurier en azijn toe en laat de hachee afgedekt op zacht vuur 2 tot 2½ uur stoven.
Serveertip!
serveer de hachee met gekookte aardappels
en rode kool met appeltjes.

Eet Smakelijk

Gevraagd

MEDEWERK(ST)ERS
• parttime of fulltime
• weekend- en/of weekdagen
• markten en/of festivals
Meer informatie: Patrick Venrooy 06-53427642

ONZE KEUZE VOOR LABEL ROUGE PLUIMVEE

I

k wil beginnen met u nog een heel
voorspoedig en gezond 2013 te
wensen.
Het verheugt mij, dat steeds meer
mensen zich bewust zijn van
verantwoord voedsel, diervriendelijke
productiemethoden en de zorg voor
het milieu. Deze elementen zijn de
laatste jaren steeds meer op de voorgrond getreden. Echter, in
Frankrijk gelden deze elementen ten aanzien van dierenwelzijn en
milieu al sinds de 60-er jaren voor het concept Label Rouge.
Het Label Rouge keurmerk staat voor pluimveevlees van
superieure kwaliteit, in vergelijking met die van standaardkippen.
Het pluimvee op kleinschalige pluimveehouderijen heeft een
vrije uitloop. Deze manier van vleesproductie, uniek in de
wereld, respecteert dus zowel het dierenwelzijn als het milieu.
Het gevogelte dat in Frankrijk onder het Label Rouge keurmerk
wordt geproduceerd, draagt de Franse term
‘Volailles fermières’, in het Nederlands vertaald
‘boerenscharrelkip’.
De Label Rouge kippen worden gehouden in
lichte stallen, zonder kunstlicht en klein van
omvang (maximaal 400 m² per stal), met een
maximale bezettingsdichtheid in de stal van
11 kippen per m². De pluimveebedrijven
kunnen niet meer dan maximaal 4 stallen
hebben. Na de vorming van hun verenkleed,
hebben de dieren toegang tot een uitgestrekte
uitloopruimte met gras en/of schaduw. Een
buitenuitloop van minimaal 2 m² per dier,
voor de kippen gehouden in een stal met vrije
uitloop in de open lucht (ongeveer 1 hectare
per stal). Het voer bevat tenminste 75% granen
en graanproducten gedurende de mestperiode. De Label Rouge
kippen worden afhankelijk van de labels en het ras na 81 tot 110
dagen geslacht (dat wil zeggen tenminste 2 maal later dan een
standaardkip). De Label Rouge kippen zijn klasse A gecertificeerd
(Europese norm ten aanzien van hun uiterlijk) en dienen er dus
perfect uit te zien. Het Label Rouge is het enige officiële merk
dat een superieur kwaliteitsniveau garandeert en een superieure
smaakkwaliteit heeft. Pluimveevlees is van essentieel belang in
het voedingspatroon van de mens. In een gevarieerde, gezonde
en uitgebalanceerde voeding neemt het Label Rouge pluimvee
dus een belangrijke plaats in. Vanwege hun speciale ras, leeftijd,
voeding en het houderijsysteem liggen de voedingswaarden van
het Label Rouge pluimvee anders. Zo bevatten ze meer eiwitten,
minder water, minder vetstoffen en een goed evenwicht van
vetzuren.
Graag breng ik een mooi recept onder uw aandacht, te weten
‘Gebraden Label Rouge kip met aardappels’. De kip wordt
eenvoudig gevuld met citroen en ui en wordt gebraden in de oven
gedurende 1,15 uur. Voor het volledige recept, verwelkomen we u
graag in onze winkel.

column

zout, peper
5 grote uien
1 teentje knoflook
2 plakken ontbijtkoek
2 kruidnagels
2 blaadjes laurier
750 g runderlappen
75 g boter
n
3/4 tot 1 liter vleesbouillo
2 eetlepels bloem
2 eetlepels azijn
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WiST u dat...

HACHEE

Website
www.demooibernhezekrant.nl

Administratie:
heidi Verwijst
ofﬁce@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven
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Als u onze slagerij-/poelierszaak bezoekt,
zijn mijn team en ik u graag van dienst.
Riny van Esch

unieke samenwerking
BerNHeZe - In september 2012 was een delegatie van de stichting PePprojecten op bezoek in Roemenië. Meer precies in het district Vrancea.
de burgemeester van de gemeente Racaosa had een wens: hij zou graag
beschikken over een eigen vuilniswagen. Want de gemeente betaalt nu
per maand voor het ophalen van de vuilnis € 1.500,- Hiervan komt
€ 600,- terug via lokale belastingen. Te duur dus in de Roemeense situatie. Gemeenten hebben zeer weinig financiële middelen.
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Het kan vrie

meense gemeente en de stichting
PeP projecten bereid bleken elk
€ 5.000,- beschikbaar te willen
stellen. Morgenavond dinsdag 15
januari, arriveren drie roemenen
in Bernheze. Woensdagmiddag
vertrekken zij met de vuilniswagen
richting roemenië.

Het wordt koud in Nistelrode.
Deze week bij Café de Snor

IJSKRABBER...
een GRATIS DRANKJE van ons.
versspecialist

De complete versspecialist
voor de horeca

De complete

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

tegen inlevering van een

Actie geldt t/m zondag 20 januari (max. 2 per persoon)

Open van donderdag t/m zondag vanaf 19.00 uur.
Laar 24 | 5388 HG Nistelrode | 0412-610828

de stichting PeP-projecten Bernheze heeft dit verzoek opgepakt.
Na lang zoeken en onderhandelen is er een tweedehands vuilniswagen aangeschaft ter waarde
van € 15.000,- Uniek is dat de
gemeente Bernheze, de roe-

Het vertrek is gepland om 16.00
op de Misse bij het gemeentehuis.
dat is onder het voorbehoud dat
de vuilniswagen klaar is voor vertrek.(enkele kleine reparaties moeten woensdagmorgen worden uitgevoerd.
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agrarisch bernheze uitgelicht

Column
D’n blieker
Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse
belevenissen.

HonDenWeer
Het is 7 uur in de ochtend en het regent. En niet zo’n klein beetje ook.
Ik moet toch echt naar buiten met dat beest, want iemand anders
zal het niet doen. Ze hadden echt beloofd dat ze in weer en wind dat
kefding uit zouden laten. Maar waar zijn ze nou, die verwende pubers
van me? Diep in slaap na weer een avond alleen maar interactief bezig
zijn...
Expositie t/m 23 januari op De Bleken in Heesch

Foto: Jacques Worms

Bernheze is groen. Prachtig groen. en dat we een groene gemeente hebben is
voor een groot deel ook te danken aan de agrarische sector: de Zlto Bernheze. de weilanden waar koeien en schapen grazen, de uitgestrekte aspergevelden, de kleurrijke bloesembomen, waar we straks de vruchten van plukken, de aardappelvelden als ze in bloei staan
met hun witte bloemetjes en de adembenemende velden vol snijbloemen. Alle wet- en
regelgevingen maken het de sector niet gemakkelijk om transparant en open te zijn, maar
dat willen de agrariërs wel heel graag. daarom zetten ze de komende periode sectoren in
het licht!

Bernheze –

de boer van vroeger is een ondernemer van vandaag. de agrarische
bedrijven zijn moderne ondernemingen, waar elke dag, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, met
grote zorg en aandacht gewerkt
wordt aan een gezond product.
Producten die wij als consument
niet kunnen missen! Met deze foto’s in de schijnwerpers wil Zlto
Bernheze zich laten zien.
“Vaak komen we als agrarische
sector negatief in de media en dat
gaan we nu eens omdraaien. We
willen ons graag open naar buiten
opstellen, omdat wetten en regelgevingen het steeds moeilijker
maken om de staldeuren open te
zetten voor publiek. We hebben
dat gedaan door de Hap&trap te
organiseren, de lentetocht en met

de schoolklasen en bejaarden de
boer op te gaan. Maar we zijn

‘elke vier Weken
Verschijnen we In
DeZe krAnt Met De
colUMn ‘D’n boer oP’’
ook innovatief: niet alleen met
onze bedrijven, maar ook op gebied van de media. elke 4 weken
verschijnen we in deze krant met
de column ‘d’n Boer op’. Hierbij
spelen we in op vragen die we in
de wandelgangen horen, maar gebruiken het ook om uitleg te geven
over zaken die gaan veranderen of
al zijn gewijzigd. We krijgen hier
veel positieve reacties op”, aldus
de Pr-groep.

Had ik maar nooit toegestemd om wat dierlijke gezelligheid aan
mijn huishouden toe te voegen. Het huis is sinds de komst van die
pluizenbol niet meer schoon te krijgen. De banken en gordijnen
kunnen we na een jaartje ook naar de kringloop brengen, omdat ons
nieuwe gezinslid geen gevoel heeft voor dure materiële zaken. Alleen
als het om zijn eten gaat wel. Die goedkope Aldi-brokken pruimt ie
niet, dus betaal ik me scheel aan haute cuisine hondenvoer.

‘HAD ik MAAr nooit toeGesteMD oM
wat dIerlijke GezellIGheId Om aan mijn
HUisHoUDen toe te voeGen

foto’s spreken voor zich
“Voor onze leden hebben we
twee jaar geleden aan Hieke stek
Ons zonnetje in huis staat al bij de voordeur op me te wachten. Ik
gevraagd of zij alle seizoenen van
moet een beetje opschieten, want voor je het weet ligt er een vers
de agrarische sector in beeld wilde
plasje in de gang. Dat is me al een keer overkomen en daar kreeg ik
brengen en hier een verjaardagsnatuurlijk weer de schuld van. ‘Had ik maar op tijd moeten zijn met
kalender voor onze leden van
wilde maken. dit project leverde
uitlaten’, had mijn vroegwijze dochter me vriendelijk toegebeten,
ontzettend mooi fotomateriaal op
terwijl ik met een gezicht als een oorwurm dweilpauze aan het houden
waar we al vele malen dankbaar
was. Alsof het mijn idee was om die viervoeter hier in huis te halen!
gebruik van hebben gemaakt. ook
nu weer zijn we in haar Zlto beelIk trek mijn kraag omhoog en loop naar buiten. Met gebogen rug
denarchief gedoken om van vijf
maak ik mijn bekende rondje door de straten. Het ziet er ook wel
mooie foto’s linnen doeken te laerg lullig uit hoe ik hier loop met mijn schepje en plastic zak. Mag ik
ten maken die we mooi uitgelicht
zo ook nog netjes die enorme stinkdrol van ´Mister Nice Dog´ gaan
door Bernheze gaan laten reizen.
opruimen. Door al dat exclusieve hondenvoer, zit er ook echt een
de doeken staan nu op de Bleken
exclusieve penetrante geur aan.
t/m 23 januari. daarna verhuizen
ze naar de Gouverneursweg 3a in
Wat een leven. Nu snap ik de term hondenbaan pas echt.
Heeswijk en na 2 weken zullen ze
op de Nistelrodesedijk 1 komen te
staan.” Laat uw huidige verzekeringspakket door ons geheel

KIES VOOR UW
VOORDEEL!!
vrijblijvend vergelijken op kwaliteit en prijs.

lezing over het israelischKies
Uw voordeel zou wel eens groter
kunnen zijnvoor
Palestijns conflict
dan dat u heeft durven denken.

uw voordeel

Ons voordeel is ook uw voordeel!

Laat uw huidige verzekeringspakket door ons geheel
Loop eens even binnen
of vergelijken op kwaliteit en prijs.
vrijblijvend

neem contact op met:

Bent u benieuwd naar hun verhalen en wilt u meer achtergrond
over het israelisch-Palestijns conflict? op donderdag 24 januari
vindt er een lezing plaats met de titel ‘de muur is afgebroken’. Naast

de ervaringen van twee Heeschenaren (Wim van der doelen en Jo
Wijnen) kunt u luisteren naar een
lezing van Henri Veldhuis, protestants predikant in Culemborg en
bestuurslid van de stichting the

r

rights Forum. Hij heeft een brochure geschreven over het israelisch-Palestijns conflict in het licht
van het christelijk geloof en internationaal recht.
U bent van harte welkom op donderdag 24 januari om 20.00 uur in
de Pinksterterp (Vianenstraat 102,
tussen Paaskerk en Maaslandcollege) in oss.
de toegang is gratis, u kunt een
vrijwillige bijdrage geven voor de
gemaakte onkosten.

Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther
Ons
voordeel is ook
Tel.
uw0413-291980
voordeel!
of 0413-291205

Loop eens
even binnen
of neem
contact op
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HeesCH - Het Israelisch-Palestijns vraagstuk zorgt al tientallen jaren
voor een slepend en gewelddadig conflict tussen twee bevolkingsgroepen. Maar hoe zat het nu precies? eind vorig jaar zijn vier Heeschenaren
naar Israel afgereisd om het land te bezichtigen en naar de verhalen van
de inwoners te luisteren. zij hebben zowel Palestijnen als Israëliërs gesproken. Tijdens hun reis werden zij begeleid door dominee Jan van drie.
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Uw voordeel zou wel eens groter kunnen zijn
dan dat u heeft durven denken.

Hoofdstraat 100A - Heeswijk-Dinther
0413 29 12 05 of 0413 29 19 80
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ZORG EN HULP
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Advertorial

onderscheiden door
creativiteit

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112

HeesWiJK-diNtHer - Marie-José Winants van Win in Werk geeft op
vrijdag 25 januari, zaterdag 26 januari en woensdag 30 januari een
introductieworkshop over de Training eigenwijs Creatief. Aan de introductieworkshop kunt u vrijblijvend en kosteloos deelnemen.

Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
huisartsenpost 0900-8860

Creativiteit gaat in toenemende
mate een rol spelen in de economie, mensen hoppen van baan
naar baan en van klus naar klus.
in deze lastige tijden is het nodig

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.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
Zorg 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.

‘OP JOUw eIGen wijze
creAtieF AAn De slAG’
op eigen wijze creatief aan de slag
te gaan. Moed houden en trouw
blijven aan jezelf en aan wat je wil.
de training eigenwijs Creatief is

Wmo-hulpmiddelen
Welzorg-Pantein uw partner in de regio
BerNHeZe - de gemeenten Bernheze, Boekel, landerd, Maasdonk,
Oss, Uden en Veghel zijn van plan om voor huur en onderhoud van
Wmo-hulpmiddelen (rolstoelen, scootmobielen, speciale fietsen, tilliften en dergelijke) voor de komende jaren een overeenkomst aan te
gaan met de firma Welzorg Nederland BV. Welzorg opereert in de regio
ook onder de naam Pantein Thuiszorgwinkel. zij hebben in de regio
al verschillende thuiszorgwinkels, waar zij ook andere zorgproducten
verkopen.
de 7 gemeenten hebben samen
ca. 230.000 inwoners en beschikken voor hun cliënten over een
bestand van in totaal ruim 5.200
hulpmiddelen.

op dit moment hebben de gemeenten nog 3 verschillende
dienstverleners hiervoor.
de gemeenten maken dit bekend
na het gezamenlijk doorlopen van
de (verplichte) aanbestedingsprocedure. Zij willen de overeenkomst
aangaan vanaf april 2013 voor een
periode van in elk geval 4 jaar.
Het gaat hier om hulpmiddelen
die de gemeenten in bruikleen geven aan cliënten die op basis van
de Wmo-verordening aanspraak
maken op het gebruik hiervan.

Bijzondere samenwerking
de bijzondere samenwerking tussen de 7 gemeenten voor de inkoop van deze Wmo-hulpmiddelen was nieuw, uitdagend en
succesvol, vooral omdat zij er in
geslaagd zijn als een eenheid gezamenlijk naar de markt te opereren.
dit heeft er voor gezorgd dat naast
de kwaliteit ook de kosten voor
de gemeenten in de toekomst beheersbaar kunnen blijven. er wordt
van uitgegaan dat de gemeenten
ook bij de uitvoering van de overeenkomst, waar mogelijk, gaan samenwerken.
de cliënten krijgen de komende
maanden over de nieuwe dienstverlener nadere informatie.

Winteridee

B

innenkomende verzoeken/initiatieven
U kunt verzoeken om toestemming voor, of ondersteuning
bij de aanleg van een ijsbaan indienen bij de gemeente, telefoon (0412) 45 88 88. U kunt het formulier downloaden waarmee
de eventueel noodzakelijke vergunning kan worden aangevraagd,
downloaden op de website van de gemeente: bernheze.org

schaijk - zeeland - nistelrode
Tel. 06-30074272 - Niels van den Heuvel
www.podotherapievandenheuvel.nl
Lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.

voorlichting
prostaatkanker in
de Pas
HeesCH - de stichting Gezondheidsvoorlichting Heesch houdt in
de Pas op maandag 28 januari om
20.00 uur in de Pas een voorlichtingsavond over prostaatkanker.
deze voorlichting zal verzorgd
worden door Uroloog Van der linden, verbonden aan ziekenhuis
Bernhoven. deze avond is voor iedereen vrij toegankelijk.

een laagdrempelige en plezierige
training voor een kleine groep gemotiveerde mensen die op zoek
zijn naar eigen creativiteit, ideeën
en oplossingen in leven en werken.
Neem de uitdaging aan en kom
naar de introductieworkshop.
Voor meer informatie, data en tijden, raadpleeg deU website
www. GRATIS aanmelden op www.mooiheesch.nl of mail naar info
kunt uw evenementen
eigenwijscreatief.nl of www.wininwerk.nl. Heeft u een vraag of een
VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP
suggestie laat het weten.
Graag
WWW.MOOIHEESCH.NL
vooraf aanmelden per e-mail
info@wininwerk.nl of telefonisch
www.mooiheesch.nl
06-18174224.

MOOIHEES
GESTELD
WIJZIGING
SCHAD

begeleider voor darten
Waar? dichterbij ondersteunt in het stroomgebied van de Maas
mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en verwanten. We helpen hen met het nastreven van hun dromen, want
dromen geven richting aan persoonlijke groei. Wij zorgen voor de
middelen, relaties en begeleiding die de cliënt nodig heeft om met
vertrouwen uitdagingen tegemoet te treden en creëren zo kansen
om voldoening te halen uit het dagelijkse leven.
Hoe? Het begeleiden van een groepje mannen, dat in de Pas dart.
voor Wie? Vind je het leuk om te darten en de mannen met
een verstandelijke beperking te begeleiden reageer dan op deze
vacature!
meer informatie?
Je kunt contact opnemen met Ank Meertens
van het Vrijwilligerspunt Bernheze,
de la sallestraat 3 in Heesch, 0412-474851,
vpbernheze@vivaan.nl, www.vivaan.nl
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social return

gertie

De oproep voor assistentie bij de verkiezingen kwam
precies op het moment dat ik er niet meer in geloofde

Kans of bedreiging?

BerNHeZe - Social return wil de uitstroom naar werk bevorderen voor mensen die zonder re-integratieondersteuning niet aan werk komen. In Bernheze komen grofweg 400 mensen in aanmerking voor social return.
Twee van deze mensen zijn Gertie (55) en Ali (40).

lieustraat. ook de gemeente zelf
heeft mensen conform social return in dienst.
ervaringen
Voor Gertie (medisch secretaresse)
was het belangrijk dat zij gevraagd
werd assistentie te verlenen tijdens
de verkiezingen in Bernheze. Net
toen zij niet meer geloofde in de

‘...een AnDere bAAn
en rUiMte voor
nieUWe kAnsen’
mogelijkheid ooit weer een kans te
krijgen fulltime te werken, kwam
het verzoek om hieraan mee te
werken. de informatie vooraf was
goed en de werksfeer heel prettig.
Bij de evaluatie na afloop was er
een gesprek met 2 job-hunters die
haar helpen zoeken naar een baan.

in 2010 heeft het College van de
gemeente Bernheze besloten tot
een pilot om social return onder-

deel te maken van enkele grotere
aanbestedingsprojecten en projectonderhandelingen. o.a. de

bouw van het Nestelre-gebouw in
Nistelrode, samenwerking met de
kringloopwinkel in oss en de Mi-

Ali werd bij Muller ingezet voor
bouwwerkzaamheden. dat heeft
hij 2-3 maanden gedaan, maar het
werk was erg zwaar. de kou en het
zware fysieke werk was voor hem
niet zo’n goede ervaring. Nu is hij
bezig zijn rijbewijs te halen om
meer kansen te creëren.

Wordt vervolgd
tijdens de evaluatie is gebleken
dat de implementatie beter kan,
maar dat het systeem moet blijven.
overwogen wordt om bij aanbestedingen Pso punten (=prestatieladder sociaal ondernemen) in
de eisen mee te nemen. Bang voor
een verdringingsmarkt is wethouder rein van Moorselaar vooralsnog niet. de bedoeling is dat de
mensen vanuit hun positie binnen
social return de weg vinden naar
een andere baan en ruimte maken
voor nieuwe kansen.
Van Moorselaar wil heel graag in
contact komen met bedrijven die
open staan voor het begrip social
return en Pso. en ook bedrijven
die in aanmerking willen komen
voor de subsidie bij het aannemen
van 55 plussers en die pluspunten
willen verdienen met stageplaatsen voor jongeren.

Advertorial

dimphy heeft het ambacht in de vingers
Doop, Trouw & Gelegenheidskaarsen van DTG Kaarsen
Nistelrode - Het was spannend, die eerste maanden, nu alweer 8 jaar geleden. zou ze de creativiteit van
de nonnen kunnen evenaren? ze leerde snel en intussen heeft dimphy van den Broek een goede naam opgebouwd. de herhalingsopdrachten die dagelijks in haar mailbox terecht komen, zijn de pluim op haar werk.

‘GEDULD EN CREATIVITEIT
IS EERSTE VEREISTE’

toen de kinderen kwamen, wilde
ze graag parttime werken en thuis
kunnen zijn voor de kinderen. Bij
haar toenmalige baas was dit geen
optie. Zo bekeek ze samen met haar
man stefan of ze het maken van
gelegenheidskaarsen van de nonnen, die hiermee gingen stoppen,
over kon nemen. een traditionele
ambacht, die sinds mensenheugenis werd uitgeoefend door de Benedictinessen van Priorij Fons Vitae.
Ze kijkt terug op de juiste beslissing,
ze doet het met heel veel plezier en
heeft er nog lang niet genoeg van.

men of iets dergelijks, daarvoor de
doopkaars aansteken heeft toch
wat persoonlijks. dimphy zegt dan
ook “een kaars dient te branden,
niet in de kast te liggen”. Ze maakt
dan ook zo weer een nieuwe voor
u. Kaarsen blijven, al worden ze tegenwoordig niet meer alleen met
de kerk geassocieerd. Ze worden
voor veel verschillende gelegenheden gebruikt; doop, trouwen,
herdenking, overlijden of herinnering. Ze is een echte ondernemer,
ze blijft de contacten goed onderhouden. op de mooie website zijn

schoonmaakservice voor bedrijven en particulieren
sneeuwruimen
strooiservice

n
mente
ieve ele lijven schoon
s
o
r
r
o
c
b
• Geen n en matten
re
• Vloe vriendelijk
u
• Milie
O
V
M
•

06 5169 1929 - Bgg: 06 2336 6181
www.wm-dienstverlening.nl

Leuke mogelijkheden: bedankje met een afbeelding, jubileum met
bedrijfsnaam, overlijdenskaars met een foto, verjaardagscadeau met
de naam, een kerstcadeau

Het ambacht kent ze intussen, de
omgang met de vele verschillende
mensen blijft een uitdaging vormen. de aankoop van een handbeschilderde of bedrukte kaars gaat
vaak gepaard met een verhaal.
dimphy vertelt dat er ook hele verdrietige en bijzondere verhalen zijn,
zoals bij een overlijdenskaars, waardoor een mooie handbeschilderde
kaars een extra dimensie krijgt. ‘ik
zeg vaak tegen mensen: gebruik de
kaars maar gewoon. Veel mensen
steken een kaarsje op bij een exa-

allerlei voorbeelden te zien, van de
louter handgetonkte kaarsen van
de zuiverste paraffine tot de nieuwe modellen die ze zelf maakt. Kijk
maar eens op www.dtgkaarsen.nl

‘t groene alternatief
SCP dooikorrelS
Emmer 10 liter n 22,95

www.tikkenklikkenprinten.nl
Raadhuisplein 1C, 5388 GM Nistelrode
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vier generaties ‘Klein’
in bernheze

BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN
GEBOORTE

DANKBETUIGING

Het medeleven en de grote belangstelling van u allen
na het overlijden van mijn vrouw, ons moeder,
schoonmoeder en lieve oma

Geboren

Levi

Doortje van den Akker - van Lith

5 januari 2013

heeft ons goed gedaan.
Wij willen u op deze manier heel hartelijk bedanken.

Ferry & Mariska van de Graaf
Broertje van Lynn
Eeuwsel 9
Nistelrode

Johan van den Akker
Kinderen en kleinkinderen

amilieberichten

in demooibernhezekrant
Op www.bernhezefamilieberichten.nl vindt
u overlijdensberichten, geboortes en felicitaties
voor jubilea en andere grote gebeurtenissen.
U vindt ze vaak ook in deMooiBernhezeKrant.
familieberichten blijven gedurende langere tijd
op onze www.bernhezefamilieberichten.nl staan.
Hoe werkt het?
Wilt u gebruik maken van deze service, dan kunt
u de tekst aanleveren of door ons laten maken
tegen aantrekkelijk voorwaarden, dit kan ook een
afbeelding zijn van een uitnodiging-, overlijdensof gelegenheidskaart.
Als u bij deMooiBernhezeKrant uw familiebericht; een geboorteaankondiging, felicitatie
voor jubileum, geboorte, huwelijk, een

overlijdensbericht of condoleancebericht plaatst,
kunt u deze meteen kosteloos door laten plaatsen
op onze www.bernhezefamilieberichten.nl.
Alle informatie vindt u op de website
www.bernhezefamilieberichten.nl
Bovendien wordt onze deMooiBernhezeKrant in
heel Bernheze huis aan huis gratis bezorgd. Veel
kans dus dat u iedereen in Bernheze op de hoogte
brengt van uw bericht. U kunt ook overwegen om
het bericht enkel op de site te laten plaatsen.

Vraag naar de voorwaarden, dit kan
telefonisch of per mail: kantooruren
0412-795170, b.g.g. 06-222 22 955,
advertentie@demooibernhezekrant.nl

actief reclame verspreidingen
Tien jaar door weer en wind

Opa Cor (90), Peter (65), Kevin (32) en Mink

HeesWiJK-diNtHer - ‘Ik kon iedereen en iedereen kon mij’, dat is wat
Cor Klein (90) vertelt over vroeger. daaraan kan men horen dat Cor
Klein niet zijn hele leven in Heeswijk-dinther woonde, maar in leiden,
tot de oorlog. In de oorlog dook hij eerst onder in Heeswijk-dinther
om vervolgens te werk gesteld te worden in duitsland. Na de oorlog
is hij nooit meer weggegaan uit Heeswijk-dinther: ‘Ik ben een echte
Heeswijker’, kan Cor na 70 jaar in het mooie dorp te hebben gewoond,
met een gerust hart zeggen. Hij trouwde met Pieta van Schijndel en ze
kregen 4 kinderen. Hij werkte in de bouw, door heel het land, als hoofd
uitvoerder.
opa Cor is trots op zijn achterkleinkind Mink. Met 4 kinderen en
8 kleinkinderen, is het moment dat
dit 5e achterkleinkind kwam nog
net zo speciaal als toen de eerste
kwam. Hij is nog heel erg fit, hij
doet aan koersbal en jeu de boules
en hij puzzelt graag. doorlopers,
sudoku’s en maakt ook de sudoku’s in deMooiBernhezekrant zegt
hij, al kenmerkt hij ze wel als vrij
makkelijk.
Zijn zoon Peter trouwde met Hannie, die werd geboren in Heesch,
zij gingen in loosbroek wonen.

intussen wonen Peter en Hannie
Klein weer in Heeswijk-dinther. U
kent hem vast als voormalig voorzitter van WHV loosbroek. en ook
als voorzitter van KBo loosbroek,
waar hij actief is.
ook zoon Kevin is actief als leider
bij WHV in loosbroek. in Heeswijk-dinther kent men de loosbroekse Kevin goed bij tv de Ballendonk. Kevin woont nog steeds
in loosbroek samen met eva Hanegraaf. 17 december 2012 werd
de 4e generatie Klein geboren; hun
zoon Mink.

‘Buiting’ vier generaties
Voor de derde keer vier generaties

Het team van Actief Reclame Verspreidingen met als derde van rechts, eigenaar Nico Rutten

rOSMALen – Verspreiden van 120 miljoen folders en kranten per jaar, van Boxmeer tot dongen. dat is in
een notendop wat Actief Reclame Verspreidingen Brabant uit Rosmalen doet. Begin dit jaar – op 2 januari
om precies te zijn - bestond het bedrijf van Nico Rutten tien jaar.
Net als een kind van tien heeft
ook het bedrijf van rutten zo nu
en dan last van groeistuipen. in
2008 maakte de onderneming al
een flinke stap. Het verhuisde van
schijndel naar rosmalen en kwam
geheel op eigen benen te staan.
Voorheen heette Actief ‘Garant’
en was het onderdeel van Garant
Hellevoetsluis. Het aantal personeelsleden groeide gestaag en
dat kwam natuurlijk weer door
de stijging van het aantal folders.
Vanaf 2010 ging Actief reclame

Verspreidingen zich specialiseren
in weekbladen. dat kwam doordat
deMooirooiKrant aanklopte met
de vraag of Actief het sufferdje
rond wilde gaan brengen in sintoedenrode.
Het kwam tot een samenwerking
die beide partijen tot de dag van
vandaag nog steeds bevalt. Niet
veel later volgden uitgaves als deMooiBernhezeKrant en deNuenenseKrant. in hun kielzog vonden
meer weekbladen de weg naar
rosmalen.

deze groeistuip zorgde ervoor dat
rutten nu op zoek is naar een nog
groter pand. samen met zijn partner liesbeth en bedrijfsleider Bart
hoopt hij op die manier het bedrijf
nog beter te kunnen leiden. Ze
gaan, samen met het personeel,
iedere dag weer voor het allerbeste resultaat. Vroeg opstaan en
laat naar bed. Het deert ze amper.
tien jaar lang werkt Actief letterlijk
en figuurlijk door weer en wind en
iedere dag weer krijgen ze het voor
elkaar.

HeesWiJK-diNtHer - Marlou Jansen-Buiting en haar man roel (woonachtig in st. oedenrode) verwelkomden vorige maand hun derde telg,
Floor genaamd. de kleine meid maakte van drie ineens vier generaties.
oma Maria Buiting-langenhuizen en overgroot-oma langenhuizen (0912-1922, woonachtig in Heeswijk-dinther) sloten haar trots in de armen.
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Kerstboomverbranding Bernheze

Heeswijk-Dinther

Vorstenbosch

Nistelrode

Heesch

Loosbroek

Historisch Bernheze
Henk Buijks regiohistoricus
Bernheze – Henk Buijks werkt als regiohistoricus bij het BHIC in Den Bosch, en houdt zich

dus hoofdzakelijk bezig met de historie van N.O.-Brabant. Ook geeft hij lezingen over het
ontstaan en de ontwikkeling van onze omgeving. Ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan
van Heesch heeft hij in 1991 het boek geschreven: ‘800 jaar Heesch….vanuit het raadhuis
bezien’.

‘Elke maand een anekdote uit
een van de kerkdorpen

Plantekening Rijksweg

heel veel informatie beschikbaar
via het internet en kunnen de medewerkers de dingen doen waar ze
goed in zijn.
Uit de archieven van het BHIC
haalt Henk elke maand een anekdote uit een van de kerkdorpen
van Bernheze, speciaal voor DeMooiBernhezeKrant. Maar we beginnen met het ontstaan van de
Rijksweg van Geffen naar Grave.
Deze is jarenlang een belangrijke
doorgangsweg geweest voor de
omgeving én heel bepalend voor
het gezicht van Heesch van nu.

Henk Buijks

Voordat het BHIC bestond, was
Henk bijna 25 jaar streekarchivaris in N.O.-Brabant. In 2005

Foto: Ad Ploegmakers

fuseerden het Streekarchief Brabant-Noordoost, het Streekarchief Langs Aa en Dommel en het

Rijksarchief in Noord-Brabant tot
het BHIC. Een goede beslissing,
volgens Henk. Nu heeft het BHIC

De Rijksweg Heesch
Ook rond 1820 al was de aanleg
van wegen oorzaak van ontwrichting van een dorpsgezicht. Zo
moest het huis van de gemeentesecretaris wijken voor de weg en
verloren de kronkelige paden van
de Binnenpas en Hoogstraat hun
functie als hoofdverbindingswegen. De middeleeuwse kerk (vlakbij het vroegere Bouwoort en het

pannenkoekenhuis) was tot 1850
nog de dorpskern en tot de Franse
tijd in handen van de protestanten.
Na de teruggave aan de katholieken was deze kerk weldra te klein
en moest er een nieuwe komen.
Deze werd verder naar het westen
gepland om de mensen uit Munnikensvinkel tegemoet te komen: op
de plek van de huidige Petruskerk,
nog voorbij Herberg De Drie Leliën, waar passerende reizigers en
paarden konden eten, slapen en
drinken. Zo werd het centrum van
Heesch naar het westen verplaatst.
De mens vult van nature lege
plekken op. Zo ook hier! De lege
plekken tussen het Kruispunt, De
Drie Leliën en de Petruskerk werden volgebouwd en Heesch veranderde van een verzameling van
gehuchten of rotten in een straatdorp.
Volgende keer: hoe een burgemeester steeds weer de landelijke
pers haalde.

trakteer jezelf op ’n zware jongen
de bakkers Lamers

Onze Roggeknar is ’n zware jongen waar je ’n heerlijk
avondje mee door kan brengen. Een lekker donker
roggebrood boordevol rozijnen en noten. Al ons roggebrood komt uit eigen bakkerij en worden er dus
geen middelen toegevoegd om het langer te kunnen
bewaren. U bewaart roggeknar in de koelkast. We
snijden het in dikke plakken en u eet het met wat
boter, kaas of lekkere vleeswaren. En wat dacht
u van roggeknar te serveren bij een kaasplankje?
Bovendien is het ’n
lekker en gezond
tussendoortje.

Bij aankoop van
2 broden
naar keuze
R

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

oggeknar

1,50

ers:
n de bakk

tips va

llen
Volkore1,n9b5o
5 stuks €
Koffievlaai 5
10-12 personen, € 12,9

normaal 2,83

deze aanbiedingen gelden van 17-1 t/m 23-1-2013

Lekkere krul echte boter…

wat goede kaasjes…

en de avond kan niet meer stuk!
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Unieke expositie Thé van der Biezen Bedankt bezoekers voor
een heel mooi seizoen!

Heemkundekring Elf Rotten
Heesch - Thé van der Biezen (1915-1985) was een bijzonder getalenteerd schilder uit de Haagse school. Zijn
grote werkdrift zorgde voor een prachtige verzameling schilderijen van het Brabantse landschap, ambachten
en boerderijen. Zijn werk mag gezien worden als een historische documentatie over hoe Brabant was.
ders” weet Jan, “hij was heel precies met ruimte en belichting.” De
broers en zussen Van der Biezen
zijn heel blij dat een deel van het
werk weer bij elkaar te zien is.
De streek van de kwasten, de focus op datgene wat ‘ertoe doet’ en
de nonchalance over wat ‘minder
belangrijk is’, het kleurgebruik en
de luchten zijn specifieke kenmerken voor het werk van Thé van der
Biezen, dat het verleden doet herleven.

Ger Fransen (Heemkundekring) en Jan van der Biezen bij een van de doeken
van Thé van der Biezen
Foto: Marcel van der Steen

Helemaal passend in de Heemschuur is de expositie die op 1920, 26-27 januari en 2-3 februari
te zien is in de Heemschuur aan
de Schoonstraat van 13.00-17.00
uur. De vijf kinderen van Thé hebben met liefde werk uit hun eigen

verzameling uitgezocht die passend zijn.
Jan van der Biezen heeft de expositie helpen inrichten, zoals hij ook
vaak deed met zijn vader. “Maar
met mijn vader erbij was het an-

Het meeste werk van Thé is gemaakt toen hij stopte met de autospuiterij en hij achter het huis een
ruim en licht atelier gebouwd had.
Soms kreeg hij opdracht voor 10
dezelfde doeken van het ouderlijk
huis; details paste hij dan per doek
aan voor de benodigde creativiteit.
Bij deze eenmalige expositie van
Thé van der Biezen is altijd iemand
van de familie aanwezig voor toelichting.
Entree € 2,- inclusief koffie/thee.

Solistenwedstrijd
Koninklijke Fanfare Sint Willibrord
Heeswijk-Dinther - Op zondag 20 januari wordt in Bernrode de solistenwedstrijd voor onze leerlingmuzikanten gehouden. De geselecteerde leerlingen zijn al weken aan het oefenen op de stukken die ze samen met
hun docent hebben geselecteerd. Het belooft dit jaar een spannende wedstrijd te worden met veel familie en
vrienden in de zaal en een deskundige jury. Deze wedstrijd is een van de gelegenheden waarmee de ontwikkeling van onze leerlingmuzikanten wordt gevolgd.
Voorronde voor de Bernhezer
solistenwedstrijd
De leerlingmuzikant bij de slagwerkers en de blazers met de hoogste
score mag de wisselbeker in ontvangst nemen. Maar dit jaar is er
iets extra’s. Dit jaar betekent het
ook dat de muzikant mag deelnemen aan de eerste Bernhezer solistenwedstrijd die op zondag 21 april
zal worden gehouden. Behalve de
winnaars zal nog een derde muzikant met een ‘wildcard’ namens
Sint Willibrord aan deze wedstrijd

mogen deelnemen.
Komt u ook?
Tijdens de solistenwedstrijd zijn de
belangrijkste supporters van onze
leerlingmuzikanten aanwezig. Ouders, grootouders, familie, vrienden en klasgenoten. Wilt u komen
kijken bij de solistenwedstrijd dan
kan dat natuurlijk. De wedstrijd
wordt gehouden in de aula van
Bernrode en de toegang is gratis.
Van de fanfare zijn er diverse bestuursleden aanwezig om eventu-

ele vragen te beantwoorden. We
beginnen om 13.30 uur en natuurlijk zijn ook kinderen welkom!

Stichting Bernrode Musical
presenteert ‘De 3 Musketiers’
Heeswijk-Dinther - In het weekend van 1, 2 en 3 februari staat Stichting Bernrode Musical, onderdeel van Gymnasium Bernrode, voor de
zesde keer op de planken in Theater De Blauwe Kei te Veghel. Met vele
enthousiaste leerlingen in zowel cast en crew is de stichting inmiddels al
een aantal maanden bezig om ervoor te zorgen dat na ‘Aïda’ en ‘Beauty
and The Beast’ ook deze musical weer een groot succes wordt. Net als
voorgaande jaren zal alles door leerlingen zelf geregeld worden; van het
regisseren van de musical tot en met het maken van de decorstukken.
Het stuk gaat over de jonge en
arme d’Artagnan. Hij heeft één
droom: musketier worden. Negatieve reacties doen hem niets en
de charmeur trekt richting Parijs,
waar hij naast de musketiers ook
Constance zal ontmoeten. Een
lieve, blonde vrouw waar hij meteen als een blok voor valt, maar
makkelijk gaat het in het mooie
Frankrijk zeker niet. d’Artagnan
raakt verwikkeld in de sluwe plan-

netjes van onder andere kardinaal
Richelieu en de femme fatale van
de musical, Milady de Winter. Zal
het d’Artagnan lukken musketier
te worden of worden tegenslagen
hem te veel?
Kaarten zijn te bestellen via blauwekei.nl en kosten €10,- per stuk.
Een deel van de opbrengst zal naar
War Child gaan en ook kunnen
bezoekers een vrijwillige donatie

doen. Op zondag 3 februari zal
een cheque worden overhandigd
aan een vertegenwoordiger van
War Child.

Nistelrode - Het muziekseizoen is ook achter de schermen afgerond
en het comité staat weer te popelen om het programma voor 2013 aan
te bieden. Combinatie Aurora Studieorkest en Malletband - Bokkebloazers - St. Lambertus jeugd en slagwerkorkest - Fanfare St Lambertus Blaaskapel ’Ut Kumt Goed’ - Óns Muziekske’ - Band Dreamfield en
Dameskoor La Orfeón waren van de partij.
De totale opkomst van het publiek
over het gehele seizoen is groeiende en ondanks het slechte weer
kunnen we toch spreken van ‘n
succes.
Wij als comité danken het personeel en de vrijwilligers van zorgcentrum ’Laarstede’ voor hun volle
inzet om tijdens slecht weer het
optreden mogelijk te maken in de
grote zaal.
Voor 2013 hebben we de volgende data: 21 april, 12 mei, 2 juni
en 23 juni. Op 2 juni is tevens de
Week van de Amateurkunst. Na
de vakantie pakken we de draad
weer op met als data: 25 augus-

tus, 15 september, 26 september
of 6 oktober. De data zijn nog niet
vast. Het comité zou graag het
programma ingevuld zien door in
2 seizoenen optredende orkesten/
zanggroepen, wij rekenen op u.
U kunt zich aanmelden voor een
van bovenstaande datums.
Het comité hoopt in 2013 op nog
meer steun te mogen rekenen
van de plaatselijke ondernemers
om deze optredens in de toekomst te waarborgen. Voor verdere informatie kunt u zich richten tot het Muziekkiosk comité:
e-mail wil@sw-products.nl of tel.
06-53964324.

Winteridee

V

astgevroren afval
Zo voorkomt u bevriezing:
Zet de container op een beschutte plek.
Zorg ervoor dat het afval niet te nat is. U kunt het afval beter laten
uitlekken, of eerst droger afval onderin leggen.
Voor het gft-afval mag u nooit zout, pekel of antivries gebruiken,
omdat dit het composteerproces verstoort. Is het afval toch bevroren?
Zet de container dan een nacht van tevoren in de garage of berging.

Peer Verkuijlen te gast bij
politiek café Brug
Bernheze - Het politiek café Brug vindt op zondag 20 januari van
16.00 tot 17.30 uur plaats in de Pas in Heesch. Bij deze aflevering is
Peer Verkuijlen, voorheen wethouder in Bernheze, de hoofdgast.
Peer Verkuijlen is onder andere
wethouder in Hilvarenbeek, scheidend voorzitter van stuurgroep De
Maashorst en initiatiefnemer en
voorzitter van de nieuwe Bernhezer Energie Coöperatie (BECO).
Verder is in BRUG Roel Monteiro
te gast, die als prins Porcus XLII
van Krullendonk met Carnaval
heerst over Heesch.
Met wethouder Van der Pas en
een deelnemer zal ruim aandacht
besteed worden aan de voors en
tegens van bouwen met het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).
De muziek tussen de verschillende
onderwerpen wordt verzorgd door
het O.T.- trio.
Ad van Schijndel zal met een slotgedicht de middag, die gepresenteerd wordt door Annemieke van
der Aa en Hans Lakwijk, besluiten.
Voor gratis kinderopvang wordt
gezorgd.

Peer Verkuijlen

Politiek café Brug is een initiatief
van de SP Bernheze. De redactie
van het politiek café wil een ‘Brug’
slaan tussen de inwoners van Bernheze en de politiek.
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24 uur 7 dagen 52 weken

online

Binnen kijken met Layar Familieberichten in Bernheze
Extra voor smartphones
DeMooiBernhezeKrant ontwikkelt zich snel en volgt ook de supersnelle ontwikkelingen in de digitale wereld op de voet. Kon u tot
nu toe via een QR code in dagbladen en magazines scannen voor
meer informatie, sedert 2012 is het mogelijk om via een laag in de
opmaak van uw advertentie een digitale laag (layer) op te nemen
die gescand kan worden en waardoor extra informatie zichtbaar
wordt of een filmpje kan worden gedownload.
aandachtspunten zijn. DeMooiBernhezeKrant heeft de mogelijkheden in huis om een video
op te nemen en in een layer te
plaatsen.

DeMooiBernhezeKrant
biedt
haar adverteerders vanaf nu
de mogelijkheid om een filmpje
te laten maken of aan te leveren dat via de Layar app op de
smartphone kan worden opgeladen en bekeken. Bijzonder!
De afbeelding in een advertentie kan niet altijd helemaal tot
uitdrukking brengen wat u wilt
zeggen. Vanaf nu kunt u al lopend door uw bedrijf, restaurant, café, behandelkamer, laten zien hoe u werkt en wat uw

Hoe werkt Layar:
- download de gratis Layar app
in de Apple Store of de Android Market en zorg dat u
steeds de laatste versie hebt
- open de Layar app
- klik op het scan-icoon onderaan in de zoekbalk
- houd uw smartphone boven
een van de advertenties/verhalen die met Layar verrijkt
zijn
- klik in het scherm
- nu opent de digitale laag vanzelf en kunt u op de knoppen
klikken
Als de Layar app eenmaal op
uw telefoon staat hoeft u uw
telefoon de volgende keren enkel bij de desbetreffende artikelen te houden.

De nieuwe site is online:
www.bernhezefamilieberichten.nl
Bernheze Familieberichten: nieuw van Bernheze Media. Naast de
DeMooiBernhezeKrant worden de sites www.mooiheesch.nl,
www.mooinisseroi.nl en www.mooihdl.nl intensief bekeken door de
mensen in Bernheze.
Daar komt nu een extra service bij: ‘Familieberichten’.
www.bernhezefamilieberichten.nl
wil een brug slaan tussen mensen
die heel nabij zijn en mensen iets
verder weg. Familie bestaat niet
alleen uit bloedverwanten. Soms
is ‘familie’ groter. Dan wilt u vrienden en collega’s ook betrekken in
uw beleving. Maar niet altijd zijn
alle adressen bekend.
Op www.bernhezefamilieberichten.nl vindt u overlijdensberichten, geboortes en felicitaties voor
jubilea en andere grote gebeurtenissen. U vindt ze vaak ook in DeMooiBernhezeKrant. Familieberichten blijven gedurende langere
tijd op onze www.Bernhezefamilieberichten.nl staan. Zo kunt u
altijd nog het bericht doorsturen
aan anderen. Wat ook belangrijk
is. Er kan bij uw familiebericht een
reactie achtergelaten worden.
Hoe werkt het?
Wilt u gebruik maken van deze
service, dan kunt u de tekst of afbeelding aanleveren of door ons
laten maken tegen aantrekkelijke
voorwaarden. De afbeelding kan
ook van een uitnodiging-, overlijdens- of gelegenheidskaart zijn.
Kosteloos doorplaatsen
Als u bij DeMooiBernhezeKrant
uw familiebericht plaatst, kunt u

deze meteen kosteloos door laten
plaatsen op onze www.Bernhezefamilieberichten.nl. Wij zorgen
dan in DeMooiBernhezeKrant
voor een verwijzing naar
www.Bernhezefamilieberichten.nl
Reactie plaatsen
Het mooie is dat uw informatie
nog enige tijd terug te vinden is.
Bovendien kunnen mensen op
uw bericht via de site reageren.
Huis-aan-huis bereik
Onze
DeMooiBernhezeKrant
wordt in heel Bernheze huis aan
huis gratis bezorgd. Veel kans dus
dat u iedereen in Bernheze op de
hoogte brengt van uw bericht.
U kunt ook overwegen om het
bericht enkel op de site te laten
plaatsen.
Vraag naar de voorwaarden, dit
kan telefonisch of per mail: kantooruren 0412-795170, b.g.g.
06-222 22 955, advertentie@
demooibernhezekrant.nl
PLAATS UW
• geboorteaankondiging
• felicitatie voor jubileum
• geboorte
• huwelijk
• overlijdensbericht
• condoleancebericht

Badkamermarkt.nl
Dé grootste badkamer- en
sanitairwinkel op internet!

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
• Van der Wijst, kleinvak
• De Kaaskoning

mooi & in bedrijf
• Van der Heijden
Dakkappellen
• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• Rainbow Center
• 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

Deurtotaalmarkt.nl
De voordeligste deurenwinkel
van Nederland op internet!

COLOFON

www.tikkenklikkenprinten.nl
Raadhuisplein 1C, 5388 GM Nistelrode

• 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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voor de
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Column
ALLe oVerHeDen DenKen
nA oVer De BesTuurLIJKe
orgAnIsATIe

WILLIBRORD VAN BEEK

Het Hooghuis Heesch

iPad

Schooljaar 2012-2013

OPEN DAG

Het Hooghuis Heesch

Wie de media een beetje bijhoudt zal het zijn opgevallen dat
op alle bestuurlijke niveaus de Nieuwjaarsboodschap van de
gastheren- en dames vooral was gewijd aan de bestuurlijke
organisatie van de overheid.

25 januari 2013

Foto: Marcel van der steen

Het rijk denkt vooral aan opschaling, grotere provincies en
grotere gemeenten. Provincies hebben bezwaren tegen het
opschalen van de provincies maar pleiten wel voor grotere gemeenten.

16.00 - 21.00 uur
Theoretisch /
gemengde leerweg

Gemeenten zijn voorzichtig en richten zich vaak eerst op een betere samenwerking met
de buurgemeenten. Ook onze buren hebben al politieke uitspraken gedaan. Oss, Veghel,
Uden en Schijndel hebben al wat van zich laten horen. Onze gemeenteraad is ook in
discussie om een goed vervolg te formuleren op het besluit om de fusie met Maasdonk
geen doorgang te laten vinden.
Op niet zo’n lange termijn zal er een openbaar debat volgen en zullen we weten hoe er
door de diverse partijen wordt gedacht over dit interessante onderwerp.
Van het grootste belang is dat iedereen de belangen van de inwoners en de bedrijven laat
prevaleren boven de emoties die altijd een rol spelen bij dit soort discussies.
Daarnaast zullen we vooral moeten kijken hoe wij de dienstverlening aan de bevolking
en de bedrijven beter maar ook goedkoper kunnen maken. We moeten zorgen dat wij
met minder geld de ons toebedeelde taken tot uitvoering kunnen brengen. Daarnaast
zullen wij ons ook gaan bezighouden met een aantal nieuwe taken die vanuit het Rijk bij
de gemeenten worden ondergebracht. Om zoveel mogelijk klantvriendelijk te werken
hebben wij besloten vanaf 1 januari 2013 de dienstverlening op het gemeentehuis op
afspraak te realiseren.

locatie HeeScH

Hooghuis

Mail

Internet

Photos

U weet dan op voorhand dat u snel wordt geholpen.
Willibrord van Beek
Wnd. Burgemeester gemeente Bernheze.

lezing: ecologie in het dynamische
beekdal de aa
Organisatie IVN Bernheze
Heeswijk-dinther - Mirja Kits,
ecologe bij het waterschap Aa en
Maas, houdt bij IVN Bernheze een
lezing over de ecologie in het dynamische Beekdal de Aa.

aanleggen van een ecologische
verbindingszone en verdrogingbestrijding. Het project is een samenwerking tussen waterschap Aa en
Maas en de gemeente Bernheze.

de werkzaamheden in het beekdal van de Aa hebben een grote
invloed op de ecologie. Het project heeft drie doelstellingen; het
realiseren van beekherstel, het

Met het beekherstel wordt gestreefd naar een gevarieerdere
beekloop om meer plant- en diersoorten een kans te bieden. door
de aanleg van ecologische verbin-

dingszones kunnen flora en fauna
zich over en langs de Aa verspreiden.
Hoe dit in zijn werk gaat en wat nu
al de resultaten zijn, wordt verteld
in een boeiende lezing op 22 januari in het iVN gebouw te Heeswijkdinther, Veldstraat 4a.
Aanvang van de lezing om 20:00
uur.

Wederom kvo-b keurmerk voor Heesch

HeesCH - de nieuwjaarsreceptie
van de Ondernemers Vereniging
Heesch op 15 januari had een extra
agendapunt.
tijdens de receptie werd het certi-

ficaat wat hoort bij het Keurmerk
Veilig ondernemen voor Bedrijventerreinen (KVo-B) overhandigd
door onno Keuker, projectleider
namens het MKB, aan Burgemeester van Beek, namens de gemeente,

eric thijssen, namens de brandweer,
Wim Kluessjen, namens de politie,
Jack van der dussen, namens de
sioB en aan Anthony van Bakel,
namens de oVH.
Al meer dan 400 bedrijventerreinen in Nederland hebben een
KVo-B Keurmerk. Gemeenten,
bedrijven en politie werken hier
optimaal samen aan een veilige
werkomgeving.
de ondernemers in Heesch zijn bijzonder trots op het keurmerk.

nationale voorleesdagen
Bernheze – 2013 Is het jaar van het voorlezen. Voorlezen is belangrijk
en leuk voor alle kinderen. daar gaat de bibliotheek dan ook volop
aandacht aan besteden. Op woensdag 23 januari starten we met de
‘Nationale Voorleesdagen’ met het voorlezen aan peuters en kleuters.
Voorlezen bevorderen
doel is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog
niet kunnen lezen. samen bezig
zijn met boeken geeft veel plezier.
Plaatjes kijken, dingen aanwijzen,
vertellen en zingen. Voorlezen is
leuk, gezellig en leerzaam en het
stimuleert het lezen als ze groot
zijn. in de bibliotheken in Heesch,
Heeswijk-dinther, Nistelrode en de
bibliobus ligt voor alle peuters die
lid worden van de bibliotheek een
verrassing klaar.
Het prentenboek van het jaar ‘Nog
100 nachtjes slapen’ van Milja
Praagman staat in de schijnwerpers. evenals allerlei andere vrolijke
prentenboeken uit de Prentenboeken top tien; samengesteld door
een jury van Nederlandse jeugdbibliothecarissen.
Activiteiten
Woensdagochtend 23 januari
van 9.00 tot 10.00 uur voorleesontbijt in Bibliotheek Heesch.

deelname is gratis, wel even aanmelden in de bibliotheek of via:
hmc@bibliotheekmaasland.nl.
in Heesch, Nistelrode én Heeswijk-dinther worden rondom de
voorleesdagen alle peuters van de
peuterspeelzalen en kinderopvang
uitgenodigd in de bibliotheek, voor
een feestelijke voorleesactiviteit
met het prentenboek ‘Nog 100
nachtjes slapen’. er wordt natuurlijk voorgelezen, maar ook gezongen en gespeeld. deelnameboekjes in de bibliotheken.

Informatie voor de kernen
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SP: Social

Return in Bernheze

Toon van Vugt, SP Maatschappelijke Zaken
bernheze - De rijksoverheid nam al vanaf 1 juli 2011 bij inkopen en aanbestedingen ‘social return’ als contractvoorwaarde op. Deze maatregel houdt in dat
het Rijk bij aanbestedingen boven de 250.000 euro in het contract opneemt dat
er bij de uitvoering van de opdracht mensen moeten worden ingezet met een
grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. De SP Bernheze wil dat bij aanbestedingen door de gemeente ‘social return’ ook een voorwaarde is.
Social return
Social return heeft als doel om de
uitstroom naar werk te bevorderen. Voor mensen die zonder re-integratieondersteuning niet aan het
werk komen. Het gaat daarbij om
opdrachten die worden gegeven
voor ‘diensten’ en ‘werken’.
Zoals catering, schoonmaak en
bouwkundige werken. De praktische uitvoering wordt verder ontwikkeld. Inmiddels zijn vooral de

gemeenten Utrecht en Roermond
zeer succesvol geweest met ‘social return’. Opdrachtgevers die
voor de gemeente willen werken
zullen duidelijk moeten maken
wat de tegenprestatie is. Op die
manier heeft Roermond al 143
mensen, die langdurig in de bijstand zaten, aan werk geholpen.
De SP wil op dezelfde manier tot
meer prestatieafspraken komen in
Bernheze. De eerste successen bij
het Nesterlé gebouw (Nistelrode)

en het voormalige Rabocomplex
te Heesch vragen om opvolging.
Daarvoor zullen de regels duidelijk
op papier moeten komen. Intensief
contact met koplopers als Utrecht
en Roermond is daarbij sterk aan
te bevelen.
Aan de SP Bernheze zal het niet
liggen. Nu is werkgelegenheid
scheppen belangrijker dan ooit.
Mensen horen niet in de bijstand,
maar hebben recht op volwaardig
werk.

Bernheze Solidair: Hoge

salarissen
in de publieke sector ten
koste van zorg?
Bas van der Heijden, raadslid
bernheze - Een interessante discussie in het nieuws. Directeuren van publieke
instellingen ontvingen de afgelopen jaren een salaris van meer dan de Balkenende-norm (€ 193.000,-). Veel van die publieke instellingen ontvangen geld
van gemeenten in de vorm van subsidie, zodat deze instellingen hun werk kunnen blijven doen voor onze burgers.
Gemeenten moeten bezuinigen,
maar wanneer het op subsidiebeleid aankomt, wil niemand inleveren en logisch. Maar als deze
publieke instellingen hun verhaal
houden over het feit dat ze de inwoners niet meer de zorg kunnen
geven die ze voorheen voor dat
geld konden geven en je leest nu
dit soort verhalen in de krant, dan
wordt volgens Bernheze Solidair

het verkeerde doel gediend.
De gemeente Eindhoven is in een
juridische strijd verwikkeld met
Novadic. De gemeente wil Novadic korten, omdat de directeuren
een gezamenlijk salaris hebben van
€ 455.000,- per jaar. De overheid
heeft inmiddels een wet gemaakt
dat directeuren van een publieke
instelling niet meer mogen verdienen dan de Balkenende-norm.

Wat moeten wij in Bernheze doen?
Net als de gemeente Eindhoven de
subsidies korten voor het bedrag
van 150% van het teveel verdiende geld? Het lijkt dat deze instellingen niet beseffen dat wij als
gemeente deze subsidies verstrekken om onze inwoners te helpen
en niet voor een disproportioneel
salaris van hun directeuren. Het
heeft mijn aandacht.

Progressief Bernheze: Brabantham
Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze
bernheze - Politici en deskundigen reizen binnenkort af naar Parma om met
elkaar te zoeken naar de oplossingen voor de intensieve veehouderij in Brabant.
Het moet anders. Nog meer dieren in Brabant is onacceptabel. Het concept plofkip en kiloknaller is niet langer houdbaar. Biedt Parma de oplossing?

Parmaham
Parmaham is een naam met uitstraling. Een streekproduct met
vertrouwen waar de consument
een eerlijke prijs voor betaalt. Parmaham is gemaakt van varkens die
minstens 9 maanden oud zijn en
minimaal 160 kilo wegen.
Ik weet niets over de omstandigheden waaronder deze varkens
leven. Ik verwacht dat de hogere
opbrengstprijs de varkens een beter leven biedt.

Diepvries & Versproducten

Kijk voor onze actuele
openingstijden, wekelijkse
reclame en het gehele assortiment
op WWW.HBFOODS.NL
HB Foods - Kerkstraat 24 - 5384 KC Heesch
www.hbfoods.nl - email: info@hbfoods.nl

Verantwoordelijkheid
Er rust een zware verantwoordelijkheid op de schouders van de
delegatie. Twee keer eerder is in
de afgelopen tien jaar een dergelijk
overleg gehouden. Twee keer leek
de oplossing bereikt. Terugkijkend
heeft het twee keer geleid tot meer
dieren, meer stank en meer risico’s
voor de volksgezondheid. Maar nu
gaat de delegatie op stap met de
kennis van het burgerlijke verzet
van ‘Megastallen Nee’.
De delegatie zal met een beter re-

sultaat terug moeten keren.
Streekproduct
Nederlanders denken aan mest en
stank als ze Brabant horen. Dat
moet anders. Dit negatieve beeld
verdienen de Brabanders en de
boeren niet. Maar dan moeten wij
er iets aan doen. Als de boeren
schoon en eerlijk gaan produceren
en u en ik bereid zijn meer te betalen, dan denkt iedereen over tien
jaar bij Brabant aan Brabantham.
En wie weet, aan Maashorstham.
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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.

Doe us grún
‘Doe es groen’ staat er boven een bericht in de media. In eerste
instantie dacht ik dat het een actie was om meer bomen te promoten
en de es in het bijzonder. Dat zou prima zijn. De es is hier weliswaar
geen veel voorkomende boom, maar hij is bijzonder sterk en kan heel
oud worden.
Veel oude bomen kent
Bernheze niet, zeker
niet in bebouwd gebied.
Want, ondanks dat de
gemeente zich graag als
een ‘groene gemeente’
voordoet, staan bomen
in bebouwd gebied erg
onder druk. Bomen
moeten vaak wijken
voor bouwen of omdat
mensen denken last te
hebben van schaduw,
blad of boomwortels.
Om bomen nog een
beetje te beschermen heeft de gemeente een aantal jaren geleden
een bomenlijst gemaakt. Hierop staan bomen die de kans moeten
krijgen groot te worden en een status hebben als monument,
beeldbepalend of een boom met natuurwaarde. Maar er komen in het
overzicht van omgevingsvergunningen op de gemeentepagina veel
kapvergunningen voorbij voor bomen in de bebouwde omgeving. En
ja, ook voor bomen die op een beschermde bomenlijst zijn geplaatst.
Waarom? Hinder, overlast, een bouwproject of het wegnemen
van schaduw voor zonnepanelen zijn argumenten die worden
genoemd. Oneigenlijke argumenten want de bomen zouden de kans
moeten krijgen om groot te kunnen worden. Alleen zwaarwegende
argumenten zouden tot kappen kunnen leiden.

Maar met de kennis van ons dialect is
het waarschijnlijk hetzelfde als met
de kennis van bomen.
‘Doe es groen’ is echter geen actie voor meer bomen. Nee, het is een
wedstrijd over energiebesparing en groene energie. Kinderen van
buitenschoolse opvang in Brabant kunnen er aan deelnemen. Op een
speelse wijze worden kinderen geprikkeld om kennis te nemen van
zuinig zijn met energie en het gebruik van schone energie. Ook een
heel goed initiatief.
Waarom hier ‘es’ wordt geschreven is niet duidelijk. Waarschijnlijk
heeft de communicatieadviseur hier een dialect aan toe willen voegen
om het wat toegankelijker te maken of vanwege het naderende
carnaval. Maar dan had het volgens mij ‘us’ moeten zijn en ‘han ze
vur ‘groen’ bitter grún kunne schrijven’. Maar met de kennis van ons
dialect is het waarschijnlijk hetzelfde als met de kennis van bomen.
Terwijl de gemeente bomen kapt probeert Milieudefensie op
een ludieke wijze een protestbos te planten tegen de komst van
het bedrijventerrein Heesch-West. Met wat oude kerstbomen en
de gestaag voortdenderende Heesch-Westtrein zal ook dat bos
uiteindelijk niet tot volwassenheid kunnen komen.
Met groet, Ad.
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ooGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

NAAM: Yara sCHets
leeFtiJd: 19
WooNPlAAts: nistelrode
stUdie: iemes

Yara Schets is 19 jaar en komt uit Nistelrode. ze is tweedejaarsstudente op de fontys Hogeschool in Tilburg, waar ze de studie IeMeS
volgt. IeMeS is een afkorting voor International event, Music &
entertainment Studies.
IeMeS klinkt ingewikkeld. Wat studeer je precies?
Communicatie is in principe de basisopleiding. in het eerste jaar
heb je voornamelijk branchevakken, zoals event en entertainment.
daarnaast heb je ook vakken als communicatiepraktijk. Je kunt het
zien als een mix tussen media en communicatie.

stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
office@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van ooGCoNtACt en maak kans op

5x 1/5 staatsloten

Hoe ben je op het idee gekomen om deze studie te gaan doen?
toen ik in VWo 4 zat wilde ik eigenlijk Vrije tijdsmanagement gaan doen in Breda. ik bezocht in
datzelfde jaar de open dag van de ieMes, en dat sprak me meteen erg aan. om zo snel mogelijk
ieMes te kunnen gaan studeren, ben ik van VWo 5 overgestapt naar HAVo 5. Het beviel me
meteen goed. in het begin is het toch vooral kennismaken met de school, maar mijn oog viel al
snel op de televisiewereld.

sint servatiusstraat 52a - Heeswijk-dinther - 0413 293 851 - www.paperpoint-online.nl

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
timo van roosmalen
Henk van Grunsven
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851 kan de
uit Nistelrode
staatsloten ophalen
bij boekhandel
Ceelen

Wat zou je in dat wereldje willen gaan doen?
Het liefste iets met concepten ontwikkelen voor de televisie, die vervolgens verkocht worden. een
goed voorbeeld is the Voice of Holland. John de Mol verkocht dat concept aan een hoop andere
landen. er zijn mensen die vervolgens moeten controleren of het concept goed uitgevoerd wordt.
dat lijkt me erg leuk.

Gezinsleden of werknemers worden
uitgesloten van deelname.

Je staat dus nog volledig achter je keuze voor IeMeS?
eigenlijk wist ik het in HAVo 5 al zeker, en ik zit hier inderdaad helemaal op mijn plek. Het bevalt
me heel erg goed. de studie wordt steeds populairder. sinds dit jaar moet er zelfs geloot worden
om toegelaten te worden. Het wordt nu wel een beetje moeilijker, maar ik hoop binnenkort mijn
propedeuse binnen te halen!

st. servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-dinther
tel: 0413 29 29 79
www.trendzienenhoren.nl

Presentatie
babs grefkens
over reis naar
nepal

HeesWiJK-diNtHer - Babs Grefkens, vrijwilligster bij de Wereldwinkel in Heeswijk-dinther bracht
in 2012 een bezoek aan Nepal. Tijdens haar reis bezocht zij 6 producenten van de Wereldwinkel. dit
bezoek maakte een grote indruk
op haar. Haar ervaringen wil ze
graag met u delen op 22 januari
in het CC Servaes te Heeswijkdinther.
Van 20.00 tot 22.00 uur wil zij u
op een bijzondere manier kennis
laten maken met de bijdrage van
de Wereldwinkel aan het verbeteren van leefomstandigheden van
leveranciers en producenten in Nepal. dit doet zij aan de hand van
een fotopresentatie.
de organisatie van deze avond is in
handen van de Parochie sint servaes te dinther. Babs hoopt u te
mogen begroeten op 22 januari in
het CC servaes. Na de presentatie
is er voldoende tijd om vragen te
stellen aan Babs.
de koffie staat klaar!

WOORDZOEKER
A
M
E
L
O
E
N
P
A
P
P
E
L
H
S
S

B
H
D
B
E
S
J
M
E
E
L
N
U
A
P
G

A
Y
A
P
A
P
O
E
I
L
S
I
I
T
F
N

P
I
C
N
B
A
P
A
I
O
O
R
I
H
F
G

C
O
A
F
B
R
A
A
M
G
O
A
Q
C
K
C

R
N
B
B
E
S
B
R
S
N
B
T
T
U
L
B

A
M
N
J
I
R
A
D
N
A
M
C
K
R
E
R

C
A
I
A
I
E
P
B
T
M
A
E
I
V
N
E

T
N
X
K
S
K
E
E
C
E
R
N
W
E
P
T

I
G
O
R
A
B
D
I
E
X
F
M
I
I
M
R

U
O
X
K
Y
R
T
H
G
R
F
Q
O
S
I
S

S
K
K
X
U
R
C
I
B
G
O
H
A
S
U
S

B
V
T
I
O
Y
T
I
U
R
F
E
P
A
R
G

C
L
F
E
L
D
D
T
K
I
Z
R
E
P
P
B

B
A
N
A
A
N
Z
E
S
P
O
Z
X
V
F
O

R
A
S
J
H
G
O
Z
E
G
U
M
N
C
E
E

zoek de volgende Woorden:
AARDBEI, APPEL, ABRIKOOS, BANAAN, BRAAM, CITROEN,
DRUIF, GRAPEFRUIT, KERS, KIWI, MANGO, MELOEN,
NECTARINE, PAPAYA, PEER, PERZIK, PRUIM, SINAASAPPEL,
MANDARIJN, ANANAS, PASSIEVRUCHT, BES, FRAMBOOS,
LYCHEE, MANGO

www.tikkenklikkenprinten.nl
Raadhuisplein 1C, 5388 GM Nistelrode

lezing Heleen Crul
over familie
HeesCH - KVO Heesch hecht veel
belang aan familiebanden. daarom hebben wij Heleen Crul uitgenodigd voor een lezing op 24 januari om 19.30 uur in ’t Tunneke.
Misschien kent u haar als columniste in de Margriet. Zij onderzocht
het grootouderschap. Nederland
heeft een recordaantal grootou-

ders, die ook een druk eigen leven
hebben met allerlei zelfgekozen
activiteiten. toch speelt dit leven
zich vaak af tussen drie generaties:
hun hoogbejaarde ouders, hun
kinderen en hun kleinkinderen.
een op afroep beschikbare hulp in
dienst van twee generaties. Het
belooft een interessante lezing te
worden!

MOOIBERNHEZERTJE
meubelsPuiterij
Bent u uitgekeken op de kleur
van uw keuken/meubel,
maar de rest is nog in goede
staat. Bel spuiterij siis
073-5470128 of info@siis.nl
voor een vrijblijvende offerte.
zoekt u HuisHoudelijke
HulP?
slechts € 12,95 uur,
zie www.hulpstudent.nl,
bel 06-14826000 of
mail y.kroef@hulpstudent.nl.
te kooP
KrUPs Nescafé dolce Gusto
Voor koffie, espresso,
chococino en cappuccino.
showroommodel (lichtgeel) incl.
gebruiksaanwijzingen
€ 40,- tel. 06-53556982
gezoCHt
Jongensfietsje voor onze zoon,
zal dus 18 of 20 inch. kunnen
zijn. Wie heeft er nog iets leuks
in de schuur staan?
06-41220007

trouWen of zWanger
Gaat u trouwen, of bent u
zwanger? Vraag nu het gratis
pakket aan bij
www.felicitatiedienst.eu
Pakket van de plaatselijke
ondernemers met vele leuke
aanbiedingen!
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
breng uW oud ijzer
naar van tuYl
metaalreCYCling
Wij zijn te vinden in
Heesch op de
Nieuwstraat 5a
www.oudijzerbrengen.nl
06-46326467

WILT U EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,00.
Info via: office@demooibernhezekrant.nl of bel met 0412-795170.
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Wijzigingen rijbewijs
Op 19 januari 2013 gaat voor
het rijbewijs een groot aantal
wijzigingen in.
de belangrijkste zijn:
• Er komen nieuwe categorieën
voor rijbewijzen voor motors,
vrachtauto’s en bussen.
• Het rijbewijs voor vrachtauto’s
en bussen is vanaf 19 januari 5
jaar geldig.
• Een motorrijbewijs ‘A licht’
dat voor 19 januari 2013 is
aangevraagd, geeft na 2 jaar
automatisch het recht om
een motor van de categorie
‘A zwaar’ te besturen. Bij
aanvragen na 19 januari moet
u eerst een praktijkexamen
afleggen voordat u een
zwaardere motor mag
besturen.

Voorraad winterbandensets opruiming voor de Suzuki Alto,
Nissan Pixo, Toyota Aygo, Citroën C1, Peugeot 107
OP = OP zolang de voorraad strekt

Bent u geslaagd? Vraag uw
rijbewijs dan aan voor 19 januari.
U voorkomt dan dat deze
nieuwe maatregelen voor u gaan
gelden. Maakt u een afspraak?
Zorg dan dat de afspraak zelf
voor 19 januari plaatsvindt.

BUDGET WINTERSET:
Ovation W586 Winterset 14 inch met velgen: van € 450,- voor € 375,KWALITEIT SET: Firestone Winterhawk Evo 2 winterset 14 inch met velgen:
van € 475,- voor € 420,
Voor de actie geldt: prijzen incl. BTW en balanceren, excl. montage op de auto!
Deze actie geldt alleen voor de maand januari!
Ook te bestellen via www.rsautomobielen.nl

Hebt u al een rijbewijs?
Had u voor 19 januari 2013 al
een rijbewijs voor een bepaalde
categorie? dan houdt u de
rechten voor die categorie.
Alleen als de nieuwe regels
gunstiger zijn, gelden deze ook
voor u.

Indien u bij ons een Nissan Pixo, Suzuki alto of Toyota Aygo
koopt nog eens € 50,- extra korting op de voorraad sets!

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

d
ceer

RDW

rtifi
gece

3x tanken zeker weten

Voor meer informatie kijkt u op
de website van de rijksoverheid.
Bron: rijksoverheid

...straks bij de
pannekoekenbakker lekker
een gratis pannenkoek eten.

WINTERCHECK
voor € 9,95 incl.
winterpakket!

BP van Duijnhoven
Maxend 20 te Nistelrode

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties
Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco .......... 2007
AudiPanda
A3 Quatro
wd ................................
20- 16v s line 200pk 2005
Fiat
4200 4km.
2009
Citroen
C11.3i 51 kW .............................2011
Ford
Fiesta
2004
Ford
1.8i 16V Ghia
55000km ..2006
FiatFocus
pandaC-Max
1,2 stuurbekr.
80.000km
2004
Ford
1.4apart
16V 5-drs.
2006
FiatFusion
500 zeer
40.000.......................
km airco
2007
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Ford Fiesta1.3i
51 kw dikke uitlaat .......2004
Honda
Civic sportwielen
2001
Ford Ka
Mazda
6 1.8 Clima 77.000 km. ................2002
2003
Mini
2007
FordCooper
C-Max.............................................2007
Mini
2008
FordCooper
C-Max1.6 16V .................................2004
Opel Agila 1.0 10.000 km ........................ 2005
Honda
dikkekm.
uitlaat
Opel
AgilaCivic
1.2 sportwielen
16V airco 70.00
..........2001
2005
Hyundai
30.000Z1.OXV
km airco
Opel
CorsaGetz
Easytronic
12V 3-drs...2007
2002
Opel
Corsa
1.2 5-drs
km. airco
2010
Nissan
qashqai
1.6 20.000
16v 60.000
km ....2008
Opel
1999
MiniOmega
Cooper2.0i aut. 141.000 km. airco ..2007
Opel Vectra 1.6 16V ................................. 1998
Opel Zaﬁra 2.0 DTH
Opel
Zafira 1.9D ......................................2003
2006

• Velgen en
sportvelgen

Opel Zafira 2.0 DTH ................................. 2003
OpelZafira
Insignia
cdti sports
tourner
Opel
2.2i1.9
Elegance
80.000
km. ......2011
2002
OpelZafira
Vectra
1.8DTH .................................2004
Opel
Y20
2005
Peugeot
2061.2
2.020.000
16V GTIkm.........................
2001
Opel Agila
airco
2011
Peugeot
206
1.4i
16V
85.000
km.
............
2006
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km
2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot
16vheel
lekker
2001
Peugeot
206206
rallyGTI
car 2.0
20i 16v
apartsportief
en snel..2004
Peugeot306
207cc
cabrio
km
2007
Peugeot
Break
1.6 50.000
............................
1999
Renault
1.2 16V
airco 64.000 km. .....2001
2006
RenaultClio
Megane
Stationcar
Renault
2003
RenaultClio
Clio1.6
1.216V
16Vairco
airco........................
64.000 km 2006
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km... 2006
Renault
Clio 4+4
1.6 16V
airco
2003
Suzuki
Jimny
...................................
2000
Volvo XC70
5-drs automaat
Suzuki
Swift 4-drs.
9.000 km. ..................2005
2010
Toyota
airco 20.000 km. ..................2007
2008
Volvo Aygo
c30 2.0d
Volkswagen
cabriolet
kW 2.0 aut ...1994
VolkswagenGolf
passat
1.9 tdi85station
2007
Volvo XC70 d5 automaat .......................... 2005
Motor BMW K1200 RS
Motor
Yahama XJR 1300 grijs zwart .........1999
2003

• Zomer- en
winterbanden:
wij leveren
alle merken
• Opslag van
zomer- en
winterbanden
Balanceren
• Gespecialiseerd
in uitlijnen

Brouwersstraat 19
5473 HB Heeswijk Dinther
T. (0413) 29 41 24
www.autobedrijfminnaar.nl

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl

•
•
•
•

APK - keuring
Reparaties en onderhoud van alle auto’s
In- en Verkoop van auto’s en lichte bedrijfsauto’s
Wielen en banden

Een greep uit voorraad

Voorkom teleurstelling
en maak op tijd een
afspraak om uw motor
na te laten kijken!
Spierings Motorservice Heesch
tel (0412) 45 23 49
www.motortuning.nl

Chevrolet Matiz 5 drs
2 x Citroën Berlingo grijs kenteken
Citroën C5 br.1.8 grijs met.
Citroen Xsara Picasso blauw met.
2 CV 6 blauw (belastingvrij)
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.
Citroen Xara Coupé
Citroen Xara Break 1.6 grijs metalic
Daihatsu Yong YRV zwart
Fiat Panda
Fiat Scudo Combi 8 pers. ex btw
Ford Focus Stationcar 16 16v
Ford Focus Stationcar zwart
Ford Transit Connect ex btw
Hyundai Coupe 2.0
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars
Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule
S O L U T I O N
Sticker réparateur.indd 1

É C O N O M I Q U E

-

Q U A L I T É

E T

S É C U R I T É
23/09/09 10:12

2007
vanaf
2004
2003
1971
2004
1999
1999
2002
2005
1997
2002
2002
2004
2000
2005
1987

€ 3.450,€ 1.500,€ 4.750,€ 3.900,€ 4.950,€ 4.950,€ 1.500,€ 1.500,€ 2.750,€ 3.950,€ 1.999,€ 3.499,€ 2.750,€ 3.250,€ 1.950,€ 7.750,€ 8.250,-

Mercedes 250 TD autom.Youngtimer 1996
Mercedes 220 diesel Yountimer
1998
Mercedes 220 diesel airco
1998
Mitsubishi Colt elektr ramen stuur bekr 1997
Peugeot 106 skeths zeer mooi
2001
Peugeot 307 hdi break
2007
Peugeot 206 CC Cabrio
2006
Peugeot 308 1.6-16V Bord.met.
2007
Peugeot expert 1.9d Rolst.verv. ex btw 1997
Renault Clio airco elektr rm etc.
2004
Renault Laguna break 1.6 16v
2000
Renault Megane Classic
1998
Renault Megane Scenic lgp g3
1999
Volkswagen Kever (belastingvrij) 1976
VW Golf 1,4 5 drs
2001
VW Golf Cabrio LMV
1995

€ 5.950,€ 3.900,€ 2.950,€ 1.350,€ 1.499,€ 7.600,€ 6.950,€ 8.950,€ 1.999,€ 3.500,€ 1.450,€ 1.450,€ 1.999,€ 2.750,€ 2.750,€ 2.500,-
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Bestuur KBO Heesch

KBO Bernheze
KBO HDL
Reis Praag
H e e s w i jk - D i n t h e r / L o o s broek - Het aantal deelnemers
aan de geplande reis naar Praag
en omgeving van 13 t/m 17 mei
is inmiddels zo groot dat de reis
definitief doorgaat. Er zijn nog wel
plaatsen beschikbaar. In eerste instantie voor KBO leden uit Bernheze, maar ook niet-leden kunnen
zich aanmelden en ervaren hoe
gezellig zo’n seniorenreis kan zijn.
Belangrijke informatie:
• vertrek op maandag 13 mei om
8.00 uur vanuit Heeswijk-Dinther
• luxe Comfort Class touringcar
van OAD
• verblijf op basis van halfpension
tot en met afscheidsdiner op
vrijdag 17 mei
• reissom afhankelijk van het aantal deelnemers, tussen € 329,en € 379,- p.p.
• toeslag voor eenpersoonskamer
€ 49,- p.p.
• reis- en annuleringsverzekering
zelf afsluiten
• paspoort of identiteitsbewijs,
tenminste geldig tot 6 maanden
na aankomst.
• eventuele aanvullende informa-

tie bij Martien van Helvoort, tel.
0413-292308.
Aanmelden vóór 1 maart bij Harrie
van de Boom, Krommedelseweg
19, Loosbroek, tel. 0413-229612.
Anny van den Broek, Eikenhoek
43, Dinther, tel. 0413-296319.
Harry van de Ven, Donkeren Dijk
12A, Dinther, tel. 0413-292356.
E. van de Voort - van der Heijden,
Hoofdstraat 112, Heeswijk, tel.
0413-292487. U ontvangt dan een
aanmeldformulier. Een aanbetaling
van € 100 p.p. is noodzakelijk. De
datum van betaling geldt als datum
van inschrijving. De totale reissom
moet overgemaakt zijn voor 1 april
2013 en kan gestort worden op
bankrekening 111600642 t.n.v.
KBO Dinther, betalingskenmerk:
Reis Praag.

stuur wil daarom de mis laten opluisteren door een heus KBO-koor.
Zij doen daarom een beroep op
leden, die bijvoorbeeld al zingen
in een ander koor, om samen een
koor te vormen ter gelegenheid
van deze Eucharistieviering.
Het bestuur heeft dirigent Kees de
Leeuw bereid gevonden dit gelegenheidskoor te dirigeren.
Voorafgaande aan de KBO-dag
zijn enkele repetities gepland op
vrijdagochtenden. Als u wilt meezingen, meld u dan aan bij Jo Hanegraaf, tel. 451156 of e-mail:
johanegraaf@hotmail.com. Leden
van het Ceciliakoor hoeven zich
niet aan te melden omdat zij via de
dirigent al deelnemen aan dit koor.
U wordt tijdig geïnformeerd wanneer de repetities plaatsvinden.

Kun je zingen
zing dan mee

Invullen Inkomstenbelasting 2012

Heesch - Traditiegetrouw begint
de KBO-dag met een eucharistieviering met zang van het koor. De
KBO-dag vindt dit jaar plaats op
vrijdag 15 maart.
KBO-dag en KBO-mis, daar hoort
een KBO-koor bij. Het KBO-Be-

Heeswijk-Dinther - Binnenkort
ontvangen veel mensen weer een
formulier voor het aangeven van
de inkomstenbelasting, dat vóór 1
april ingeleverd moet worden.
De KBO’s van Heeswijk en Dinther bieden hun leden hulp bij het

Jeugdzitting Nistelrode
Zondag 20 januari
Nistelrode - Om 13.00 uur gaat de zaal open van ‘’t Sokkenbal’ bij
De Wevers. In sporthal De Overbeek is iedereen welkom. Gratis toegang met een presentje voor de kinderen bij binnenkomst. Voor de kinderen is er ook de mogelijkheid om een braskaart te kopen, zodat je
geen honger hoeft te hebben.
Allereerst worden de jeugprins(es)
en jeugadjudant(e) onthuld, ontzettend spannend, het best bewaarde geheim wordt onthuld.
Misschien is het wel jouw beste
vriend(in) die dit jaar de sceptor
over het jeugdcarnaval zwaait.
De middag begint met een ‘Nisseroi’s got talent’ show, waarbij er

“Gelukkiger ouder worden” als startpunt
van deze werkgroep.
invullen daarvan. Ook de mogelijkheden voor huurtoeslag en/of
zorgtoeslag worden dan berekend
en/of gecontroleerd. Door alle
wijzigingen is dat voor 2013 zeer
belangrijk. De heren G. J. v.d. Berg
en G. v. Dijk houden zitting op alle
werkdagen van 11 t/m 15 maart
en - als dat nodig is - ook op alle
werkdagen van 18 t/m 22 maart,
dagelijks van 09.00 uur tot 16.00
uur in het CC Servaes in Dinther.
De KBO-leden zijn persoonlijk ingelicht en als zij van dit aanbod gebruik willen maken kunnen zij zich
aanmelden door een aanmeldingsformulier in te leveren en aan te
geven wanneer zij niet kunnen. De
kosten bedragen slechts € 10, - en
het invullen gebeurt per computer.
Voor senioren in Heeswijk-Dinther
die ook graag van deze dienstverlening gebruik willen maken, maar
nog geen lid zijn van de KBO, kan
dit mogelijk een stimulans zijn om
zich (voor € 20,- per jaar) als lid
van een van beide KBO’s aan te
melden. Zij dienen zich dan uiterlijk 17 februari te melden bij KBO
Dinther: Harry van de Ven, Donkeren Dijk 12A in Dinther tel. 0413292356 of KBO Heeswijk: Rien de
Visser, Meerstraat 21 in Heeswijk
tel. 0413-294174.

Lezing: Gelukkig
ouder worden
Heesch - In het beleidsplan van
KBO-Heesch wordt een hoofdstuk
gewijd aan identiteit. Een van de
conclusies is om een werkgroep te
vormen die dit onderwerp een jaar
lang gaat in de breedste zin van
het woord gaat oppakken.
Het bestuur beschouwt de lezing
over het boek: “Gelukkiger ouder
worden” als startpunt van deze
werkgroep. Het boek is geschreven in eenvoudige taal zodat iedere senior het gemakkelijk kan
lezen. Er staan veel praktische tips
en ideeën in voor een zinvol en
gelukkiger leven. 197 Pagina’s full
color bestaande uit de onderdelen:
Lichamelijk welzijn, sociaal welzijn,
geestelijk welzijn, cultureel welzijn, ruimtelijk welzijn, psychisch
welzijn, financieel welzijn en algemeen welzijn. Een presentatie over
de achtergrond en de inhoud van
dit boek zal door de auteur, Wim
van Kreij, verzorgd worden op vrijdag 18 januari in de Pas. Aanvang:
10.00 uur. Einde uiterlijk 11.30 uur.
We nodigen de leden van KBOHeesch uit om deze bijeenkomst
bij te wonen. Toegang gratis, ook
niet-leden zijn welkom.

Nisseroise Kwis gewonnen
door Laar Maar Waar
Nistelrode - Vorig jaar zag team Laar Maar Waar nog Ut Klène Bruurke de eerste prijs in ontvangst nemen.
Zo dicht bij de eer was voor de nummer twee van 2011 reden te meer om er dit jaar optimaal voor te gaan.
Dankzij enthousiasme en gedrevenheid mag Laar Maar Waar zich dit jaar de slimste van Nisseroi noemen.

vele optredens gepland staan. Niet
teveel, want de DJ is natuurlijk
klaar om de leukste carnavalsmuziek te laten horen. Er zal een prijs
worden uitgereikt aan de mooist
verklede jongen en meisje.
Een feest dat je niet wilt missen!
www.de-wevers.com

Jeugdtrio Carnaval 2013

Laar Maar Waar, winnaar Nisseroise Kwis

Jeugdtrio Vorstenbosch 

Foto: Chris v.d. Ven

Vorstenbosch - In de Stuik zijn op zaterdagavond 12 januari de
jeugdprins, jeugdprinses en de jeugdadjudant voor het komende Carnaval onthuld. Een elftal van de jeugdafdeling van de Vorstenbossche
Boys zorgde voor een spannende onthulling. Als prins kwam tevoorschijn
Juul Geenen, de jeugdprinses voor het komende carnaval is Sara Geenen
en jeugdadjudant Rick Janssen. Allen zitten in groep 7 van basisschool
‘Op Weg’. Samen met de carnavalstichting De Piereslikkers en de jeugd
van Vorstenbosch zullen zij komende carnaval zorgen voor een gezellige
sfeer en een carnaval om lang op terug te kijken.

Vrijdag 28 december 2012 was de
tweede editie van de Nisseroise
Kwis. Dit jaar voor het eerst met
een geheime opdracht; een pittige opdracht. Teams stuurden,
waar mogelijk, de persoon met de
meeste radio- en muziekkennis Uit
de enquête blijkt dat deelnemers
het een leuke toevoeging vonden
aan de kwis. Een goede reden voor
de organisatie om volgend jaar
weer een bijzondere vaardigheid
te toetsen!
Voordat de ‘grote’ prijsuitreiking
begon werden er eerst nog 3 prijzen uitgereikt voor de Moedigste
Deelnemer, De Poedelprijs en de
Samenwerkingsprijs.

* Moedigste Deelnemer was voor
Cas van Nistelrooy (9 jaar oud).
* Poedelprijs was voor de Stubeplekkers, zij zijn op de 90e plek
geëindigd.
*	Samenwerkingsprijs werd toegekend aan het team Snamgis.

Ut klène bruurke
2e plaats met 925 punten:
De vrienden van de jury
1e plaats met 983 punten:
Laar Maar Waar
Na tienen was het officiële gedeelte ten einde en werd het een groot

‘90 teams meer dan 1100 deelnemers’
Hierna werden alle 90 rangen
benoemd, de teams die de top 3
wisten te behalen, mochten in zijn
geheel op het podium verschijnen.
De spanning was duidelijk te snijden in de zaal toen de organisatie
de top 3 bekend maakte:
3e plaats met 916,7 punten:

feest in ‘t Maxend met DJ René en
Mustang 66. Dit duurde nog tot in
de late uurtjes voort.
Op 28 december 2013 is de derde
editie van de Nisseroise Kwis, de
inschrijving start op 1 november
om 0.00 uur.
www.nisseroisekwis.nl
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BECO staat voor Bernhezer Energie Coöperatie, die als doelstelling heeft om duurzame energie lokaal te
genereren en deze door de coöperatieve vorm goedkoper aan te bieden.
Na de informatiebijeenkomst in 2012 heeft een grote groep inwoners zich geïnteresseerd getoond en hebben zich
veel vrijwilligers opgegeven. Een aantal daarvan heeft zich geformeerd in actieve werkgroepen die al veel werk
hebben verricht. Het is nu tijd voor een oprichtingsvergadering. En tijd voor u om lid te worden!
Dat kan op deze vergadering waar u een interessant programma wordt aangeboden:
U wordt geïnformeerd over duurzame energie van eigen bodem, de werkgroepen van BECO zijn aanwezig en
zullen u vertellen waar zij mee bezig zijn en er is volop gelegenheid om vragen te stellen.
BECO heet u van harte welkom op 29 januari 2013 in Zaal Kerkzicht, Loosbroek. Ontvangst vanaf 19.30 uur.
Aanvang 20.00 uur.
Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.bernhezerenergie.nl

U komt toch ook naar de oprichtingsvergadering 29 januari?
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Open Dag Fioretti College
VEGHEL – Praktisch en persoonlijk, dat is het onderwijs op het Fioretti College. Brugklassers krijgen les in
een aparte vleugel van een klein docententeam. Als leerling wordt je gezien en gehoord en dat geeft een
veilig en betrokken gevoel. Tijdens de Open Dag op zaterdag 26 januari kunnen leerlingen en ouders dit zelf
ervaren. Tussen 11.00 en 15.00 uur is de school aan de Muntelaar 4 in vol bedrijf!
De praktijklokalen zijn ingericht als
een kopie van de werkelijkheid.
Theorie wordt gegeven in klassikale situaties en op leerpleinen.
De leerlingen krijgen intensieve begeleiding en er wordt een portfolio
opgebouwd. Een optimale voorbereiding voor het mbo en de havo!
Het Fioretti College kent de basisen kaderberoepsgerichte leerweg
en de mavo. In het derde leerjaar
kiezen de leerlingen één van de

drie sectoren: Techniek (Bouw, Metalektro of Voertuigentechniek),
Economie (Handel & Administratie
of Horeca, Toerisme en Voeding)
of Zorg & Welzijn. Mavo-leerlingen oriënteren zich tijdens het vak
Technologie op de sectoren.
Leerlingen die voor de havo-mavo
brugklas in aanmerking komen,
krijgen onderwijs op havo-niveau
op het Zwijsen College. Dit wordt
verzorgd door leraren van beide
scholen.

In de loop van het jaar volgt er een
studieadvies. Leerlingen met mavo-advies maken de overstap naar
het Fioretti College.
Op de afdeling praktijkonderwijs
is er extra tijd en zorg voor leerlingen die moeite hebben met leren.
De groepen zijn klein, de mentor is
tevens coach en er zijn veel praktijkvakken.
In leerjaar 4 en 5 lopen de leerlingen enkele dagen per week stage.

Open Dag Zwijsen College
VEGHEL - Op zaterdag 26 januari vindt de Open Dag voor basisschoolverlaters plaats op het Zwijsen College aan het PWA Sportpark in Veghel. Het moderne gebouw geeft op tal van terreinen mogelijkheden en
impulsen voor eigentijdse vormen van leren. Leerlingen en hun ouders die dit zelf willen proeven zijn van
harte uitgenodigd. Tussen 11.00 en 15.00 uur staan de Zwijsenaren voor u klaar!
Vertrouwde sfeer en begeleiding
Het Zwijsen College kenmerkt zich
door een sfeer die door leerlingen
altijd hoog gewaardeerd wordt.
De Open dag biedt een mooie gelegenheid te ervaren hoe die sfeer
aanvoelt.
Door de omgang met elkaar, de
wijze waarop de leerlingen begeleid en opgevangen worden, kortom hoe de school vorm geeft aan
het vormen van een gemeenschap
wordt duidelijk dat het Zwijsen
meer is dan alleen een leerinstituut.

Leren op het Zwijsen College
Natuurlijk bereidt het Zwijsen College ook voor op het behalen van
een diploma. Tijdens de Open Dag
wordt zichtbaar gemaakt hoe er
bij de diverse leervakken en bij de
vakoverstijgende lesblokken gewerkt wordt.

Open Dag: ontmoetingsplek
De Open Dag van het Zwijsen College heeft vooral het karakter van
ontmoeting. Maak kennis met de
ervaringsdeskundigen (leerlingen,
medewerkers en ouders) door een
actieve rondgang door (een deel
van) het gebouw.

De bezoekers kunnen dit zelf ook
ervaren. Er zijn verschillende activiteiten die inzicht geven in de inhoud en de aanpak van de schoolvakken.

Hierdoor is het mogelijk naar eigen
behoefte informatie te verzamelen
en de Zwijsensfeer aan den lijve te
ervaren.

Expositie Brabantse
kunstenaars
Heesch - Op meer dan 250m2
wordt u de mogelijkheid geboden prachtige schilderijen, Tiffany,
glas-in-lood en beeldhouwwerken
te bewonderen van een aantal lokale, Brabantse kunstenaars:
- Maarten van Bergen, Heesch:
mens/dierschilderijen (acryl)
- Peter Sanders, Mierlo: stripschilderijen (acryl)
- Joanna Zwolinska, Veghel: Tiffany, mozaïek, borduurwerk.
-	Sjaak Heunks, Den Bosch:

fotografie (diverse)
- 	Lotje Ruijs, Heesch: beeldhouwwerk in hardsteen.
- Peter van Moorselaar, Heesch:
glas-in-lood
- Josien van Boxtel, Heesch: olieverfschilderijen.
Zondag 27 januari 2013
10.30 – 17.30 uur.
Vismeerstraat 3B in Heesch
Voor meer informatie kunt u mailen naar; maarten.vanbergen.77@
facebook.com

In 2013 haalt fanfare St. Lambertus weer oud ijzer op!
Nistelrode - De fanfare organiseert, zoals u inmiddels al jaren van
hen gewend bent, weer een oud ijzer ophaaldag. Dit vindt plaats op
zaterdag 13 april 2013. Gooi het oud ijzer dus niet weg, maar bewaar
het voor de vereniging. De fanfare komt het die dag persoonlijk bij u
ophalen, zet het dus niet aan de weg.
Heeft u oud ijzer waar u nu al van
af wilt, bel dan het oud ijzer ophaalteam 06-20836850 of 0412850940. Dan maken zij persoonlijk
een afspraak om het te komen ophalen.
Dit kan het hele jaar door!
Door de opbrengsten kan de fanfare o.a. de jeugd uit Nistelrode
blijven opleiden tot muzikant.
Hierdoor is continuïteit gewaarborgd en kan de fanfare o.a. op
straat blijven optreden tijdens

dorpsaangelegenheden. Dus heeft
u nog oud ijzer, denk dan aan de
fanfare!
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een schakel zijn voor vluchtelingen
Open dag 19 januari: 14.00 – 17.00 uur
HeesCH - Vluchtelingenwerk is grotendeels afhankelijk van vrijwilligers. deze zijn gevarieerd in opleiding maar hebben één ding gemeen;
compassie met mensen die gevlucht zijn uit hun eigen land. Vrijwilligers Joke Bongenaar en Jan van den Heuvel vertellen.
Joke maakte kennis met vluchtelingen via een gezin met 11 kinderen
en oma, analfabeet en wonend
in Heeswijk dinther. Zij ging helpen met instanties en regels, maar
ontdekte dat zij veel niet wist. Nu,
na 25 jaar is zij dankbaar voor de
opgedane kennis en de bijzondere
ontmoetingen. Ze zegt: “ik heb de
kracht van mensen leren kennen.
ongelooflijk hoe mensen overeind
kunnen blijven. Bijzonder dat ik
daar dichtbij mag komen.”
Jan zag bij toeval een affiche van
vluchtelingenwerk toen hij zocht
naar een goede tijdsbesteding. Hij
had geen idee, maar startte in de
pastorie van de voormalige emmauskerk en werd in het diepe gegooid: 4 alleenstaande mannen uit
somalië ging hij maatschappelijk
begeleiden. Het bleek heel anders
om met de mensen te werken dan
ze op straat tegen te komen. Jan:
“dan is het ‘ontmoeten’ en krijgen
de mensen een gezicht. daar kun je
niet omheen.”

Soms moeilijk
in hun ‘werk’ hebben ze veel met
gemeentelijke en overige instanties te maken. Ze zijn blij met hun
welwillendheid, ook al is er weleens
onbegrip. Voor instanties is nu optimisd een goede tussenschakel.
Voor Jan en Joke komt de gevluchte mens op de eerste plaats.
Niet altijd is dat even gemakkelijk,
soms moet je op een situatie direct
ingrijpen. Mensen, maar vooral
kinderen met een oorlogstrauma,
vereisen dan inschakeling van specialisten. Ze schromen niet om een
arts, psycholoog of jeugdzorg in te
schakelen.
Masood Zoveidta (coördinator Bernheze) Joke Bongenaar en Jan van den Heuvel (vrijwilligers) Foto: Marcel van der Steen

eigen verantwoording
ook al zijn de vrijwilligers bevlogen,
ook deze mensen blijven verantwoordelijk voor hun eigen leven.
Vrijwilligers ‘lopen even mee’ en
wijzen de weg. duidelijkheid in wat
wel of niet kan is belangrijk en soms
is begeleiding zwaar. respect is er
altijd. “Vergeet niet dat er mensen
zijn die alles achter zich hebben ge-

laten en na veel spanningen hier
met een lening opnieuw starten op
bijstandsniveau” weet Jan.
Het werk van vluchtelingenhulp
komt niet alleen de vluchtelingen
ten goede. Als de integratie slaagt,
heeft dat een positief effect op de
omgeving. de ‘DasMooi’ prijs van

Progressief Bernheze is deze keer
terecht toegekend aan vluchtelingenwerk Bernheze en wordt tijdens

de open dag (met hapjes, drankje,
muziek en informatie) uitgereikt.
Kom en verwonder u.

Vluchtelingenhulp
de eg 41, 5384 HA Heesch
t 0412-456909 / 06-24189288
bernheze@vluchtelingenwerk-wobb.nl

jubilarissen bij 60-jarige eHbo nistelrode teerdag gilde sint
Eerste hulp bij ongelukken kom je overal tegen
antonius abt vorstenbosch
Nistelrode – Johan van Heukelom, leo Janssen Steenberg, Anja van de Wielen, Toine van dijk, Hans Soetekouw, zij zijn de vrijwilligers die een vereniging zo hard nodig heeft. zij kregen allemaal een speldje voor
hun verdienste van 15 jaar eHBO. Pieter van der Meer was 10 jaar lid. Voorzitter Peter Schets en secretaris
lambert Hendriks waren 25 jaar lid.

Koen Wonders en Patricia Steenbakkers

VorsteNBosCH - Half januari
houdt het Gilde St. Antonius Abt
te Vorstenbosch haar jaarlijkse
teerdag.
V.l.n.r. Antoine, Peter, Anja, Hans, Leo, Pieter en Lambert

“eerste hulp bij ongelukken, je
komt het over tegen.” begint
voorzitter Peter schets, “op straat,
bij de sportvereniging, op de scholen of bij een avondje uit.” Bij een
evenement of sportactiviteit is een
eHBo post verplicht, om de vergunning rond te krijgen. echter
als het om vrijwilligers gaat, dan is
het toch nog even bikkelen. Ze zijn
dan ook blij met de vrijwilligers die
altijd klaar staan voor de club.
Cursussen
Vele basisschoolleerlingen krijgen

al ruim 15 jaar eHBo in groep 8,
en dit jaar ook groep 7 van Bs
‘t Maxend. Maar ook de cursussen die ze geven, waarbij sinds enkele jaren ook het Aed-apparaat
zijn intrede deed, zorgden voor
bekendheid. Zo’n 30 leden hebben het diploma ’eerste hulp verlener’. Zij kunnen ook reanimeren
met een Aed. de andere 40 leden
hebben het diploma ‘eerste hulp
aan kinderen’ of het diploma ‘reanimatie met een Aed’. daarnaast
hebben ze nog 80 jeugdleden. een
grote groei wat positief is voor de

toekomst van de vereniging. Na
een drukke open dag was het tijd
voor de receptie, waar vele sympathisanten de felicitaties kwamen
brengen. Vooral het nieuwe lokaal,
waar de 60-jarige vereniging sinds
kort hun thuis heeft, was het onderwerp van gesprek. een mooie
grote ruimte, alle materialen voorradig en genoeg oefenruimte.
“Met dank aan de gemeente en
sCCN voor hun inzet”, bedankte
de voorzitter nogmaals de beide
partijen. de eHBo Nistelrode kan
weer een aantal jaren vooruit.

op zondag 13 januari was er in het
teken van deze traditionele teerdag
al een Heilige Mis in de lambertuskerk te Vorstenbosch. tijdens deze

Foto: Jo van de Berg

Heilige Mis werden twee nieuwe
leden ingevendeld. Patricia steenbakkers en Koen Wonders. ook
werden overleden leden herdacht.
Na afloop van de mis was er op
’t Gildebergske voor leden en belangstellenden nog een kop koffie om weer op te warmen van de
frisse tocht terug van de kerk.

www.tikkenklikkenprinten.nl
Raadhuisplein 1C, 5388 GM Nistelrode

18 Bernheze sportief
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basketbal

Heesch - Het eerste speelweek- Goed gedaan heren! Op zaterend is geweest. Deze ging van dag speelden de volgende teams
start op vrijdag 11 januari. De he- ook tegen OBC. U12: Ze hebben
ren speelden uit tegen OBC Toch nipt verloren maar een ontzettend
altijd
beladentennis
wedstrijd.basketbal
mooie wedstrijd
laten
zien. U14B:
voetbal weer een
hockey
turnen
volleybal
handbal
ook zij hebben de wedstrijd geDe wedstrijd ging sportief en op wonnen. Super gedaan en prachvolle kracht van start. Op het ein- tig gespeeld. U18 meiden: ook gede was de sportiviteit helaas wat wonnen. Al met al dus een vette
minder. Dit resulteerde wel in een overwinning op Oss.
overwinning
voor Slamdunk
’97.
Ook dewaterpolo
teams handboogschieten
U16 en U18 tafeltennis
jonbeugelen
boksen
badminton
zwemmen

korfbal
korfbal

hardlopen

jeu de boule

ballet

Slamdunk ’97
gens hebben dit weekend winst
behaald. Mochten er nog jongens
en zeker meisjes zijn die willen basketballen, we hebben nog versterking nodig bij de U18 meiden. Om
een team te kunnen maken van
de allerkleinsten onder de 10 jaar
zoeken we ook nog basketballers
in de dop.
Heb je interesse kijk dan snel op
www.slamdunk97.nl

paardrijden

wielrennen

darten

golf

biljarten
skien Verdedigend
snowboarden hebben
kano
Hieruit
zijnduivensport
meerdere judo
vrije wor- vissenten gevallen.
pen en een strafworp ontstaan. Zo we de taak in de steunpositie verkwamen onze eerste doelpunten anderd van het storen van de uitdeze wedstrijd niet direct uit ons gaande bal, naar het overnemen
spel, maar haalden we ze indirect van de inkomende dame. Hierdoor
uit hun spel. Ruststand: 2-8. Na zijn een aantal mooie kansen van
de rust wisten we wat ons te doen Emos voorkomen, die er in de eerschaken
stond.
gaan ste helftkaarten/bridgen
nog teveel waren. Toen
dammen We zijn volop gebruik
maken van de risico’s die Emos er door Emos een time-out werd
nam en hieruit zijn mooie doelpun- gevraagd, was ons wel duidelijk

wat dat betekende, we haalden
ze uit hun spel! In de tweede helft
hadden we dan ook goede kansen
gecreëerd, waar her en der een
doelpunt uit werd gehaald. Qua
kansen gingen we gelijk op, maar
in de afronding lieten we het toch
weer afweten. Eindstand: 6-15.
Doelpunten: Mariska Nuijen (3),
Sandra de Mol, Marja Smits en
Marieke Smits.

1cm b

paardensport

Dressuurwedstrijden De Vailianten
1,2 cm b

Lieke Dortmans en Romy van Roessel Kringkampioen!
1,4cm b

karten

Nistelrode - De Balletstichting Nistelrode heeft het afgelopen jaar
regelmatig de vraag gekregen om ook danslessen te verzorgen voor 3
en 4 jarigen op woensdagmiddag. Omdat de stichting als doel heeft
het dansen voor iedereen mogelijk te maken, gaan wij, bij voldoende
aanmeldingen, starten met ‘Creatieve Kleuterdans’ op woensdagmiddag van 15.45-16.30 uur.

Verlies voor Korloo

Loosbroek - Op zondag 13 januari speelde Korloo voor de tweede
keer deze competitie tegen Emos. Een sterk team waar we de eerste
wedstrijd niet tegen opgewassen waren. Dat moest sowieso beter deze
keer. Emos startte de wedstrijd al met een een fysiek spel en naargelang
de eerste helft vorderde, kregen we dit door en speelden daarop in.

autosport

Nieuwe groep
voor Balletstichting Nistelrode

motorsport

Bij ‘Creatieve Kleuterdans’ ligt de
nadruk op het stimuleren van de
muzikaliteit van de leerlingen. Er
wordt gewerkt met verschillende
stijlen muziek en de leerlingen
worden door middel van kleine
opdrachten op een speelse wijze
gestimuleerd om zelf tot dansen te
komen. Omdat de balletstichting
het ook erg belangrijk vindt dat
de contributie voor de danslessen
zo laag mogelijk blijft, wordt er
pas met deze groep gestart als er

zich minimaal 8 leerlingen hebben
aangemeld. De contributie voor de
Creatieve Kleuterdans kost voor
een heel dansjaar € 110.
Balletstichting Nistelrode heeft
haar balletzaal bij het Telro tennispaviljoen aan de Zwarte Molenweg 11 in Nistelrode. De huidige
groep Creatieve Kleuterdans op de
dinsdagmiddag van 15.45-16.30
uur blijft gewoon bestaan.
Aanmelden kan via bestuur@balletstichtingnistelrode.nl

voetbal

‘Een beetje opvoeder’
Workshop voor begeleiders van HVCH
Heesch - Op 10 januari werd bij voetbalvereniging HVCH een workshop gehouden voor E en F begeleiders. Kinderpsycholoog/opvoedkundige Tischa Neve, bekend van opvoed-tv programma Schatjes en auteur
van opvoedkundige boeken. De workshop zat vol praktijkvoorbeelden,
opdrachten en handige tips.

Lieke

Romy

Heeswijk-Dinther - Afgelopen maanden werd er tijdens dressuurselectiewedstrijden gestreden om het
kringkampioenschap van Kring Uden. Romy van Roessel met haar pony Sharon wist in de klasse C-B de overwinning glansrijk binnen te halen. Ook Lieke Dortmans slaagde hierin door met haar pony Zachery van de
Heimeriete (Stip) alle selecties in de klasse E-B winnend af te sluiten. Daarmee heeft ponyclub De Valianten
uit Heeswijk-Dinther in de discipline dressuur twee kringkampioenen binnen haar club gekregen.
Romy en Lieke hebben zich met
deze titel tevens geplaatst als afgevaardigden voor de Brabantse
Kampioenschappen die plaats
gaan vinden in Schijndel op 2 en
3 februari. Bij de paarden wist Miranda Hoezen-van der Pas zich

badminton
Heesch - Actief het nieuwe seizoen in, daar kan de jeugd van
de Heesche Badminton Vereniging over meepraten. De eerste
speelavond na de kerstvakantie
konden de 3 trainingsgroepen die
de jeugdafdeling van H.B.V. kent
meteen hard aan de bak.
Waar veel jeugdleden verwacht

ook te plaatsen voor de Brabantse
Kampioenschappen door met haar
paard Cha cha cha reservekampioen van de kring te worden in
de klasse M1. De Brabantse kampioenschappen voor de paarden
worden 25, 26 en 27 januari ver-

reden. De springruiters hebben
nog één selectiewedstrijd te gaan.
Rijvereniging en ponyclub De Valianten wenst hun ruiters heel veel
succes toe in deze spannende
strijd.

Nieuwe jeugdtrainer voor H.B.V.
hadden het rustig aan te kunnen
doen, zo net na de vakantie, had
de nieuwe jeugdtrainer, Hennie
Bruurmijn, iets anders voor ze in
gedachten. De tweede helft van
het competitieseizoen staat alweer
voor de deur, dus na een korte
introductie moesten de trainingsgroepen meteen geloven aan een
intensieve warming-up gevolgd

door een reeks aan slagoefeningen. Zo kwamen de meeste jeugdleden met veel energie binnen,
maar gingen ze met niet al te veel
energie weer naar buiten.
De jeugd van H.B.V. traint elke
vrijdag van 17.30 tot 20.30 uur
in sporthal ‘t Vijfeiken te Heesch,
meer info is te vinden op www.
hbv-heesch.nl

Tischa legde aan de hand van
voorbeelden uit hoe je praat zodat
een kind je begrijpt.
Bijvoorbeeld: “Je moet naar binnen knijpen, je moet breed lopen,
ga diep.” Waar praten we dan
over, begrijpt een kind dat? Als een
kind iets niet doet is dat niet altijd
onwil, vraag dan waarom. Misschien knellen zijn schoenen, of is
zijn oma ziek.
Tijdens de workshop kregen de
aanwezigen inzicht in de basis van
een goede omgang met kinderen
en hun ouders. Het doel was kinderen beter te laten luisteren en
de orde in de groep te behouden.
Op die manier is het op en om het
sportveld voor iedereen leuk. Met

het geven van complimenten kun
je kinderen positief stimuleren en
hun zelfvertrouwen sterken.
Ouders vinden hun kind vaak geweldig en je moet oppassen dat
het kind daardoor niet aanleert
dat het geen moeite hoeft te doen
voor een prestatie. Een kind moet
leren dat succes een resultaat is
van aanleg en inspanning. Geef
complimenten op de juiste motivatie, dus prijs inspanning en niet het
slimme kind of resultaat. Zeg ook
dat niemand alles goed kan doen,
je mag best ergens minder goed in
zijn dan een ander.
En natuurlijk: Steun het kind, blijf
positief.

beugelen

boksen

badminton
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zwemmen

waterpolo

handboogschieten

dansen

korfbal

Altior 1 begint 2013 ijzersterk
korfbal

hardlopen

jeu de boule

Bernheze sportief

tafeltennis

paardrijden

wielrennen

darten

golf

Gwen Opstal naar sportklasse

Bernheze – Het was even inschikken in de zaal waar Dv Dancing Kids
op bezoek was bij het toernooi van DC BeatYes uit Berghem. Vanwege
de verbouwing van De Berchplaats in Berghem werd uitgeweken naar
de Reek. In een kleine bomvolle zaal lieten de dansers hun talent zien,
waaronder dansers uit heel Bernheze. Aanstaande weekend kan ook
het publiek van de pronkzitting in Nistelrode gaan genieten van een
optreden van deze sporters, die ook voor een representatief optreden
met veel plezier het podium betreden.

ruggevonden. In vier minuten tijd
werd vijf keer de korf gevonden
en ineens was het 15-10 met nog
8 minuten te spelen. Nu was het
biljarten
duivensport
judo
vissen
snowboarden
zaak dezeskienvoorsprong
rustig uitkanote
bouwen en dat gebeurde met een
17-11 overwinning als resultaat.
Gwen Opstal (foto) moest als alAltior 2-JES 2 Uitslag: 6-6
lereerste het podium op. Zij begon
Altior 4-De Korfrakkers 4
meteen goed en kreeg maar liefst
Uitslag: 16-6
Altior 5-Be Quick 4 Uitslag: 10-12 256 punten van de jury waardoor
schaken
kaarten/bridgen
ze naar de sportklasse promoveert!
NDZW 3-Altior
6 Uitslag: 10-6
dammen
sportklasse junioren
Altior A1-De Korfrakkers A1		
Vera 4e met 263 punten
Uitslag: 4-17
Maud van der Velden
Altior B1-Corridor B1 Uitslag: 4-3 Guusje 3e met 270 punten
heeswijk-dinther
- Altior 1-JES 1 Altior C1-Bladella C1			 minioren klasse
1cm b
Garde Melody 1e plaats met 223
Afgelopen zondag 13 januari Uitslag: 2-9
mochten de dames van Altior, sa- Altior C2-Boskant C1 Uitslag: 5-5 punten.
1,2 cm
b
junioren sportklasse
men met pupil
van
de week Maud Altior C3-Korloo C1 Uitslag: 2-3
Garde Miracle 2e plaats met 260
v d Velden, thuis aantreden tegen Bladella D1-Altior D1
punten.
JES uit Venhorst. De wedstrijd be- Uitslag: 12-1
gon flitsend en na zes minuten spe- De Korfrakkers D4-Altior D2		junioren vrije klasse
b
Modern Release 4e plaats met 226
len stond het1,4cm
scorebord
al op 5-0. Uitslag: 2-3
punten.
Hierna zakte het in bij Altior en JES Korloo E1-Altior E2 Uitslag: 0-3
komt langzaam terug tot een 9-7 Korloo F1-Altior F1			
autosport
karten
motorsport
stand
bij rust. In de tweede
helft Uitslag: 4-3
Strafworpen 3-1
maakte Altior in de eerste minuut BMC F1-Altior F2			
voetbal
het
gat alweer
groter: 10-7.
Uitslag: turnen
8-1 Strafworpen:
2-5 handbal
voetbal
hockey
tennis Hierna
basketbal
volleybal
leek de thuisploeg het spoor even Korloo F2-Altior F3			
bijster en JES trok de stand gelijk Uitslag: 0-1 Strafworpen: 2-2
op 10-10. Met de hulp van het De Korfrakkers W2-Altior W1		
publiek, die continu als een ne- Uitslag: 5-1 Strafworpen: 4-5
gende man achter de ploeg is blij- De Korfrakkers W1-Altior W2		
ven
staan, werd
weer teUitslag:waterpolo
4-0 Strafworpen:
3-4 tafeltennis
beugelen
boksende spirit
badminton
zwemmen
handboogschieten

Spirit 1e plaats met 266 punten
De Prins en Vorst van Berghem
waren gekomen voor de prijsuitreiking en hierna wisselde het publiek
in de zaal, de ouders van de jonge
kinderen maakten plaats voor de
Jeugdklasse.
Mars groep Untouched met 283
punten 1e plaats
Lieke 276 punten
Cheyenne 273 punten
Sharona 279 punten 3e plaats!
Solo Kimberley danste in de hoofdklasse 292 punten bij elkaar!
Garde Diamonds eindigde op een
mooie 2e plaats met 264 pun-

korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

Nistelrode - Het 1e elftal is uit
de winterslaap ontwaakt en oefende zondagmiddag op sportpark
‘De Vliert’ in Den Bosch tegen 1e
klasser BVV, dat in Zuid 1 uitkomt.
Op een slecht kunstgrasveld werd
met 2-4 gewonnen. Verheugend
was de terugkeer van twee langdurig geblesseerden, Job van den
Elzen en Ruud Wijnen, zij speelden
beiden een helft.

golf

Nistelrode - De Prinses Irene inbreng van een paar A-junioren,
korfbalsters regen een paar jaar op een veilig lijkende 11-9 voorop rij het ene succes na het andere sprong in de slotfase. Het chochme
aaneen. Dit seizoen gaat het, als ontbrak echter weer eens, niet voor
biljarten
judo
snowboardenOpnieuw
kano
debutant
induivensport
de hoofdklasse,
een vissenhet eerst,skien
in de slotfase.
stuk moeizamer.
werd de voorsprong uit handen geZondag werd verloren van de- geven en in de slotseconden wisgradatiekandidaat Avanti. Na een ten de Schijndelse vrouwen zelfs
zwakke 1e helft die inging met via een pingel de 11-12 winst te
een 4-5 tussenstand, kwam het pakken. Prinses Irene is daarmee in
team van Verwijst, mede door de acuut degradatiegevaar gekomen.
schaken

dammen

kaarten/bridgen

handbal

Winst en verlies bij Dos
1cm b

In de laatste minuut kreeg Blauw
Wit nog een penalty maar keepster
Lieke Reinders wist deze kans te
verijdelen en met een snelle break
zorgde Jaimy van Orsouw voor
een 17-10 eindstand.

1,2 cm b

1,4cm b

autosport

karten

Heesch - De dames van Dos’80
speelden afgelopen zaterdag tegen Blauw Wit uit Den Bosch. Na
5 minuten was DOS’80 warm gedraaid en met flitsende aanvallen
met dito prachtige afrondingen
vanuit de hoek zetten zij Blauw
Wit op een 3-0 achterstand. Deze
3 punten voorsprong wisten de
dames van DOS’80 steeds vast te
houden en zij liepen uit naar een
8-5 ruststand. Na de pauze had
Blauw Wit grote moeite om een
gaatje te vinden in de hechte verdediging van DOS’80. Als de schoten dan toch doorkwamen stond
daar keepster Nicole Maas die vele
ballen onschadelijk wist te maken.

motorsport
Heren van
DOS’80 verliezen van
Zephyr
De heren van DOS’80 begonnen goed aan de wedstrijd tegen
Zephyr uit Schijndel met een 4-0
voorsprong. Lange tijd wisten zij
dit vast te houden tot halverwege
de eerste helft hadden zij een 8-4
voorsprong. Zephyr gaf zich echter niet gewonnen en de rechteropbouwer wist te gemakkelijk het
doel van DOS’80 te bereiken. Tot
driekwart van de wedstrijd gaven
de heren van DOS’80 weerstand
maar toen brak het vertrouwen in
een goed afloop en wist Zephyr te
gemakkelijk naar een 22-32 overwinning uit te lopen.
Dames 2 van DOS’80 hebben de
wedstrijd tegen Tremeg 2 met 1719 gewonnen.
Heren 2 heeft verloren van Achilles
1. Eindstand 31-27.

voetbal

ten; Garde Touch werd 1e met
281 punten. Tot slot van de dag
onze moderne groepen; Euphoria
danst in de jeugd en Inspiration
in de hoofdklasse, Euphoria werd
1e met 267 punten en Inspiration
werd 1e met 283 punten!

Goede oefenwinst 1e elftal

korfbal

Korfbalsters
Prinses Irene laten het liggen

19

Voetbalsters verslaan koploper

Nistelrode - We schreven het
al eerder, Prinses Irene staat op de
ranglijst te laag. Er werd een paar
keer verloren met een (ongelukkig) doelpuntje minder en ook een
paar keer onnodig gelijk gespeeld.
Wat dat betreft zegt het doelsaldo
misschien veel meer dan de huidige stand.
Zondagmiddag lieten de meiden
van de fanatiek coachende José
van Hoof zich van hun beste kant
zien. Koploper Fortuna Wormerveer werd met 2-0 aan de zegekar gebonden en daar was niets
op af te dingen. De Prinses Irene
vrouwen waren technisch en combinerend de betere. Aanvoerster
Inge v.d. Berg onderstreepte het
krachtsverschil met twee doelpun-

bridgen

ten, eerlijk verdeeld over beide
parten. Halverwege de competitie
staat Prinses Irene 6 punten achter
op koploper Venray. Zes ploegen

gaan in het restant van de competitie vechten om het kampioenschap. Prinses Irene is daarbij zeker
niet kansloos.

Carnavalsbridgedrive C.C. Servaes
Heeswijk-Dinther - Op Maandag 11 februari 2013 organiseert
het Cultureel Centrum Servaes een
goed verzorgde bridgemiddag.
Zaal open 12.30 uur. Aanvang
bridgen 13.00 uur.
Inschrijven kan door vóór 4 februari €15,00 per paar over te maken
naar Rabobank rekeningnummer
11.16.29.071 t.n.v. C.C. Servaes te
Dinther onder vermelding van de
namen van het bridgepaar en uw
telefoonnummer.
Inlichtingen 06-20160376 en op
www.ccservaes.nl
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HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

EVENEMENTEN
16 JANUARI

Ouderavond Onder Invloed
Locatie: de Pas Heesch

17 JANUARI

Workshop huidverzorging
Locatie: Past. Lathouwersstraat 18
Heeswijk-Dinther
Nieuwjaarsbijeenkomst
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Vlooienstoken
Locatie: Natuurgebied Bedaf
Nistelrode
Handwerkcáfe
Locatie: De Wis
Loosbroek
Badminton
Introductietoernooi
Locatie: Sporthal ’t Vijfeiken
Heesch
Cabaretpoel
Locatie: de Pas Heesch
Oud papier
Locatie: Buitengebied
Nistelrode

18 JANUARI

Alvita
Locatie: Café Zaal de Toren
Heeswijk-Dinther
Rooie Tesneuzik
Locatie: ‘t Tunneke Heesch
Sterrenwacht Halley:
Publieksavond
Locatie: Halleyweg 1
Heesch
Cabaretvoorstelling met
Vrouw Holland
Locatie: de Pas Heesch
Lezing Rietje van Hooft
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch

19 JANUARI

Open dag vluchtelingenwerk
Bernheze
Locatie: De Eg 41 Heesch
Zie pagina 17

Jeugdpronkzitting
Locatie: Sporthal de Overbeek
Nistelrode
Zie pagina 14

Rooie Tesneuzik
Locatie: ‘t Tunneke Heesch

Opening Enjoy2Move &
Health Centre Nistelrode
Locatie: Akkerstraat 34
Nuland

Expositie Thé van der Biezen
Locatie: Heemschuur,
Schoonstraat Heesch
Zie pagina 8

Concert trio
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch

Jeugddisco Remix
10 t/m 14 jaar
Locatie: de Pas Heesch

21 JANUARI

1e Weverszitting
Locatie: Sporthal de Overbeek
Nistelrode

Filmhuis: Moneyball
Locatie: De Pas Heesch

Dansworkshop
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch

20 JANUARI

Rijbewijskeuring
Locatie: CC De Pas Heesch

CS De Wevers:
Emmertjes actie
Locatie: Nistelrode

22 JANUARI

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther

Presentatie reis naar Nepal
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Zie pagina 12

Vogel- en kleindierenruilbeurs
Locatie: Riethoeve Vorstenbosch

Filmhuis: Moneyball
Locatie: De Pas Heesch

Avondsoos KBO
Solistenwedstrijd Koninklijke
Locatie: de Pas Heesch
Fanfare St. Willibrord
Locatie: Bernrode Heeswijk-Dinther
Lezing Ecologie
Zie pagina 8
Locatie: IVN gebouw
Heeswijk-Dinther
Matineeconcert pianist
Zie pagina 10
Leonard van Lier
Locatie: Kasteel Heeswijk
23 JANUARI
Heeswijk-Dinther
Voorleesontbijt
Locatie: Bibliotheek
Politiek Café BRUG
Heesch
Locatie: de Pas Heesch
Zie pagina 10
Zie pagina 8
Expositie Thé van der Biezen
Locatie: Heemschuur,
Schoonstraat Heesch
Zie pagina 8

24 JANUARI

Onderonsje ‘Taboe kanker’
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Lezing Kosmic voeding
Locatie: Past. Lathouwersstraat 18
Heeswijk-Dinther

Boeken proeven
Locatie: Bibliotheek Heesch
Lezing Heleen Crul
over Familie
Locatie: ‘t Tunneke Heesch
Zie pagina 12
Voorstelling Oeloek
Locatie: de Pas Heesch
Lezing: Israëlisch-Palestijns
conflict
Locatie: Pinksterterp Oss
Zie pagina 3

25 JANUARI

Open Dag Hooghuis
Locatie Heesch
Zie pagina 10
Workshop training eigenwijs
en creatief
Locatie Raadhuisstraat 16
Heeswijk-Dinther
Zie pagina 4

26 JANUARI

Expositie Thé van der Biezen
Locatie: Heemschuur,
Schoonstraat Heesch
Zie pagina 8
Gouwe Kreuge Bal
Locatie: de Pas Heesch
2e Weverszitting
Locatie: Sporthal de Overbeek
Nistelrode
12-uurs bowling
sponsortoernooi
Locatie: Rainbow Center
Nistelrode
Open Dag Zwijsen en
Fioretti college
Locatie Veghel
Zie pagina 16
Workshop training eigenwijs
en creatief
Locatie Raadhuisstraat 16
Heeswijk-Dinther
Zie pagina 4

Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites
www.mooiheesch.nl

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.vorstenbosch-info.nl

