
  

Toen in 2012 het jubileum in voor-
bereiding was, werd bedacht dat 
het bijzonder zou zijn om een goed 
doel te laten meedelen in de feest-
vreugde. Er kwamen diverse mo-
gelijkheden voorbij, maar de mees-
te voldeden niet aan de eisen die 
gesteld werden. De Horizon, met 
haar bijna 35 jaar inzet voor zieken 
en gehandicapten in Heesch vol-

deed aan alle criteria. En zo kon-
den Antoon Verstegen en jan van 
der Leest, namens de Horizon op 
18 januari een prachtig cadeau in 
ontvangst nemen.

Een roos
Mevrouw Van Munster en zoons 
jan en Harold vertelden dat ze re-
gelmatig werden verrast door de 

gulle giften van hun relaties. De 
reacties op hun voorstel om geld 
over te maken overdonderden 
zelfs hen. Er was nog een uitzon-
derlijke verrassing: Pa Van Mun-
ster had, helemaal in het geheim, 

een prachtige gouden roos laten 
maken als corsage voor zijn vrouw. 
Daarmee had hij haar tijdens het 
feest nog meer overdonderd dan 
de giften van de relaties deden.

De Horizon
De cheque van maar liefst € 10.750 
maakte de bestuursleden van De 
Horizon even heel stil. Daarna 
werden ze enthousiast. Wat ze al-
lemaal wel niet konden doen met 
dat geld.

Omdat zij elk dubbeltje omdraaien 
en niemand op de loonlijst staat, 
komen ideeën nu binnen hand-
bereik. De Horizon, met al haar 
vrijwilligers, zet zich al meer dan 
vijfendertig jaar in om zieke en 
gehandicapte medemensen uit 
Heesch uit hun isolement te halen. 

Dankzij deze bijzondere gift is er 
meer mogelijk!
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Bij de prijswinnende foto van Dinie van de Lee klopt alles. De foto vertelt als het ware het verhaal 
zelf. De 2e tot en met 5e plaats lagen dichter bij elkaar. Uiteindelijk zijn het de foto’s van Harrie van 
de Wiel (2e prijs) en de familie van Krieken (3e prijs) geworden. Twee sterke, totaal verschillende 
foto’s, maar allebei heel duidelijk ‘Winter’ uitbeeldend.
zij zijn intussen persoonlijk op de hoogte gesteld en ontvangen deze week de kadobon van de 
Hema.

Inzendingen zijn te zien op de fotopagina’s van onze sites. 
www.mooiheesch.nl, www.mooinisseroi.nl en www.mooihdl.nl

Uitslag deMooiBernhezeKrant Fotowedstrijd
BERNHEzE - Het thema ‘Winter’ werd een extra uitdaging, omdat het niet 
echt ‘winterde’. toch werden de schaarse momenten goed benut.
Wat de eerste prijs betreft, was de jury er snel uit. 

1E PRIJS. Dinie van de Lee

OVH

Vogels hebben hulp nodig 

Het thema ‘Winter’ werd een extra uitdaging, omdat het niet Het thema ‘Winter’ werd een extra uitdaging, omdat het niet 

2E PRIJS. 
Harrie van de Wiel

Van Munster deelt feestvreugde
Een cadeau om ‘U’ tegen te zeggen met De Horizon

HEEsCH – Het 75-jarige bestaan van Van Munster is vorig jaar met 
verve gevierd. Voor pakweg 650 man feestelingen werd De Pas omge-
toverd en was het feesten van vroeg in de avond tot laat in de nacht. 
Maar niet alleen de feestgangers profiteerden.

Harold en Jan van Munster, Jan van der Leest en Antoon Verstegen

3E PRIJS. Fam. van Krieken

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

 RDW 

gecerti� ceerdDe Oude Ros 18 - 5388 PM Nistelrode
T. (0031)-(06) 17 22 63 92 - E. info@rsautomobielen.nl

W. www.rsautomobielen.nl

BMW 118 Coupé High Executive M-pakket 18”LMV Start/Stop  3.270 km  02/2011  € 22.900,-

BMW 320 Executive Navi full map leder S & S  194.199 km  02/2007  �  

Chevrolet Matiz 1.0 Class 5drs Airco Full options! 32.671 km  01/2007 €   4.750,-

Chevrolet Spark 1.0 ls bi-fuel 5drs Airco W.belastingvrij!  16.409 km  06/2012 

Fiat 500 1.2 Pop Start en Stop W.belastingvrij!  5.508 km  01/2012  

Fiat 500 0.9 TwinAir Pop Baby-blue W.belastingvrij S & S  21.598 km  05/2011  €   9.150,-

Fiat 500 0.9 Twinair Rock-Star Airco 16” LMV Elektr. Pan.dak 2.710 km 08/2012 

Ford Fiesta 1.6 Tdci Econetic Trend 5 drs W.belastingvrij!  13.308 km  08/2011  � 

Ford Fiesta 1.25 82 pk 5drs Trend airco  3.181 km 06/2012 €  12.450,-

Ford Ka 1.3 Style 1e eigenaar  71.882 km  06/2003  

Fiat Panda 1.2 editione cool airco W.belastingvrij  51.074 km 01/2011 € 6.850,-

Kia Picanto 1.2 CVVT ISG Super Pack 5drs Clima W.belastingvrij  18.800 km  01/2012 €  12.250,-

Kia Picanto 1.0 seven 5 drs airco 15.906 km 01/2011 € 7.250,-

Kia Picanto 1.0 5 drs comfort pack baby blue airco W.belastingvrij 20.598 km 07/2011

Kia Rio 1.1 crdi  5 drscomfort pack airco W.belastingvrij  13.735 km 12/2011 € 13.990,-

Mazda 2 1.3 Cool 5drs Airco  8.614 km  03/2011   €  10.750,-

Mercedes-Benz A 140 A-klasse 140 Classic Airco  87.953 km  01/2004  

Mercedes-Benz A 170 Avantgarde Automaat Airco 5drs Half leder  41.006 km  01/2008  €  14.250,-

Nissan Pixo 1.0 Acenta 5drs Airco Wbelastingvrij! 14.802 km  07/2011  €   7.350,-

Nissan Pixo 1.0 Acenta 5drs W.belastingvrij!  9.359 km  11/2011 

Nissan Pixo 1.0 visia 5 drs W.belastingvrij 42.152 km  05/2010 €    5.750,- 

Nissan Pixo 5drs accenta W.belastingvrij! 16.126 km 03/2012 

Opel Corsa 1.3 CDTi EcoFlex 5drs Edition Airco W.belastingvrij  34.908 km  04/2011  

Opel Corsa 1.3 CDTi 3 drs EcoFlex Selection W.belastingvrij  16.805 km  03/2011  €  9.350,-

Opel Corsa 1.3 CDTi EcoFlex 3drs Edition Airco W.belastingvrij  17.280 km  09/2011  �  

Opel Corsa 1.2 5 drs Connect edit. Full map navigatie  2.937 km  07/2012  �  

Peugeot 207 1.4 XR Airco 5deurs  38.202 km  03/2010  €  8.600,-

Peugeot 207 CC 1.6 VTi Bruin leder interieur  31.384 km  06/2009  €  11.950,-

Peugeot 5008 1.6 Vti 120 pk ST 5-pers Full options  3.274 km  04/2011  €  17.900,-

Suzuki Alto 1.0 Comfort 5 drs W.belastingvrij!  3.355 km  04/2012  

Suzuki Alto 1.0 Cabrio-top comfort 5 drs W.belastingvrij!  32.645 km  06/2010  €  7.150,-

Suzuki Alto 1.0 Comfort Cabrio-Top W.belastingvrij!  8.340 km  08/2010  €  7.550,-

Suzuki Alto 1.0 Comcort 5 drs W.belastingvrij  32.070 km   11/2010  

Suzuki Alto 5 drs 1.0 W.belastingvrij  14.077 km  11/2011

Suzuki Alto 1.0 Cool-Exclusief 5 drs airco W.belasting vrij 27.247 km 03/2010 €    6.950,-

Suzuki Swift 1.2 5drs Ici Paris XL Leder LMV Airco Full options  508 km  08/2012  

Suzuki Swift 1.6 136 pk sport Clima, Xenon, LMV, Full opt. 3.860 km 08/2012 

Suzuki SX 4 1.5 Comfort Airco LMV (Euro 5, B-label zuinig)  35.636 km  11/2010  €  12.400,-

Volkswagen Golf Plus 1.2 TSI Trendline BlueMotion Clima PDC  7.358 km  06/2011  €  17.450,-

Volkswagen Polo 1.6 TDI 5 drs Trendline Airco Rcd/Mp3  44.264 km  01/2010  €  11.750,-

Volkswagen Passat 2.0 20V 131 pk Variant Comf.Cli. Trekhaak  191.024 km  06/2003  �  

Volkswagen Passat 1.8T 150 pk Comf.line Athene plus  136.345 km  09/2004

Alle informatie en prijzen zijn onder voorbehoudt van fouten en wijzigingen.
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Merk Km Jaar Prijs Merk Km Jaar Prijs

BUDGET WINTERSET: Ovation  W586 Winterset 14 inch met velgen: van € 485,- voor € 375,-
KWALITEIT SET: Firestone Winterhawk Evo 2 winterset 14 inch met velgen: van € 545,- voor € 410,-

Voor bovenstaande actie geldt: prijzen incl. BTW en balanceren, excl. montage op de auto!

Actie voor de voorraadsets geldig in januari en februari

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

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

VERWACHT

VERWACHT

VERWACHT

VERWACHT

€375,-

Specialist in jonge belastingvrije en hippe occasions van recente bouwjaren tegen de scherpste internet/groothandels prijzen!
inkoop verkoop import bemiddeling zoekopdrachten schadeherstel

VERKOCHT

‘de horIZon 
MeT AL hAAr 
vrij wiLLigers’



Woensdag 23 januari 20132 
  

COLOFON
DeMooiBernhezeKrant

Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

Kantoor
Tramstraat 13a
5388 Ge nistelrode
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl

Website
www.demooibernhezekrant.nl

Redactie
hoofdredactie rian van Schijndel
heidi Verwijst
Martha Daams
Debby van nistelrooy
nina Mulder
rob Aarts
Matthijs van Lierop

Acquisitie:
rian van Schijndel
Lianne Geurts

Administratie:
heidi Verwijst
offi ce@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven

Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving

Fotografi e
Ad Ploegmakers
Marcel van der Steen
rian van Schijndel

Aanlevertijden
Kopij/redactie/advertenties:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
advertentie@demooibernheze
krant.nl

Bezorgklachten
offi ce@demooibernhezekrant.nl 
0412-795170

Aan de inhoud van DeMooiBern-
hezeKrant 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 toestem-
ming van Bernheze Media.

eten, drinken & uitgaan

in acTie!

Het nieuwe jaar is weer 
begonnen en dat betekent ook 
het bedenken van allerlei leuke 
acties om een bezoek aan onze 
winkels nog leuker te maken. 

Een leuke polonaise vanaf Bon 
Fromage naar de Bakkers Lamers in Heesch… hoe 
groot is die afstand en hoeveel mensen zijn hiervoor 
nodig? Wie komen hier überhaupt voor in ACTIE? Raad 
de naam van een kaas waarbij elke week een ander 
‘kaasje’ in de spotlights wordt gezet. Of toch weer 
onze inmiddels bekende blauw/gele ballonnenactie 
met tal van leuke aanbiedingen? Uiteindelijk gaat het 
bij iedereen om de beleving en de sfeer die wij hiermee 
creëren maar waarbij onze klanten ook mee kunnen 

profiteren van leuke 
aanbiedingen en zelfs 
mee kunnen dingen naar 
leuke prijzen. 

zo deden wij onlangs 
ook zelf – zonder 
medeweten - mee aan 
een actie van de Makro 

in Den Bosch in samenwerking met een autodealer. We 
kregen een telefoontje van de bedrijfsleider voor de 
prijsuitreiking op 22 december bij de Toyota Garage in 
Den Bosch! U moet echt komen hoor werd erbij verteld. 
Omdat 22 december de drukste zaterdag is van het jaar 
‘slopen’ we er een uurtje tussenuit. 

Uit alle windstreken waren 6 prijswinnaars 
opgetrommeld en na ontvangst met koffie en gebak 
werd overgegaan tot de prijsuitreiking. De spanning 
steeg ….er waren vier draagbare DVD spelers, een 
bezoek aan een automuseum en een proefritje in een 
Prius of Toyota sportswagon GT86 te winnen. Wij 
wonnen de eerste prijs; een proefritje in een Prius of 
GT86, een mooie bos bloemen en een flesje wijn. De 
voorpret dat je iets wint dat gun je toch iedereen? Dat 
effect willen wij ook overbrengen aan onze klanten, de 
komende maand met diverse leuke acties en -wie weet- 
staat u in de volgende column met uw prijs op de foto. 

En onze hoofdprijs? Ook dat blijft nog even een 
verrassing…..kom dus snel in actie en volg de 
aanwijzingen in de winkels in Oss en Heesch en op 
Facebook. 

Ton Bens
Bon Fromage Heesch & Oss 

Column
ton bens

Advertorial

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

SHOTJES SCHROBBELÉR 
1 + 1 GRATIS
Actie geldig t/m 27 januari 2013

Laar 24  |  5388 HG Nistelrode  |  0412-610828

Het blijft koud in Nistelrode.

Het kan vriezen, het kan dooien?

Open van donderdag t/m zondag vanaf 19.00 uur.

All-in Valentijns-arrangement
€ 99,50 voor twee personen! 
Prosecco-cocktail, drie gangen keuzemenu met 

een liefdevol dessert voor twee, passende wijnen, 
tafelwater en koffie of thee.

‘t Dorp 94   Heesch   0412 474424

www.dekeuken.nl 

Kijk voor onze actuele 
openingstijden, wekelijkse 

reclame en het gehele assortiment 
op WWW.HBFOODS.NL

Diepvries & Versproducten

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

Gren zeloos BERNHEzE

Dhr. Heijmans feliciteerd Danuta met haar onderscheiding (2010)

   Samenwerk   en voor hen die minder hebben
jOHANNA VAN DEr LEE VErtELt:      StICHtING SAMENWErkING BErNHEZE-kOByLIN

“We brachten in het begin vracht-
wagens vol met oude schoolmeu-
bels, borden en ander spullen 
naar Polen. Tegenwoordig zijn de 
scholen van deze spullen voorzien, 
maar kunnen sommige kinde-
ren nog wel wat extra steun van 
ons gebruiken”, vertelt johanna 
“Vooral knuffels zijn altijd welkom. 
Dit jaar hebben we een heel wees-
huis met zeventig jongens en man-
nen met een handicap blij kunnen 
maken met knuffels, teken- en 
schilderspullen en ballen van prin-
ses Irene. Dat was erg ontroerend 
om te zien.”

stichting samenwerking Bernhe-
ze-Kobylin staat vooral bekend 
om uitwisselingen en kerstacties. 
Nog steeds vullen kinderen in Ne-
derland een schoenendoos voor 
Poolse kinderen in een opvang, die 
wat extra’s goed kunnen gebrui-
ken. sommige van deze kinderen 
worden thuis mishandeld, leven op 
straat en hebben ouders met alco-
holproblemen. 

johanna: “We brengen dozen met 
levensmiddelen en een tas spullen 
bij de gezinnen die dit echt nodig 
hebben. Door sociale dienst, ge-

BERNHEzE - Wat 23 jaar geleden begon met brengen van hulpgoede-
ren, zoals schoolmeubels, is intussen uitgegroeit tot de officiële stich-
ting die - naast scholen - ook probleemgezinnen, gehandicapten en 
ouderen in Polen steunt; Stichting samenwerking kobylin-Bernheze. 
johanna van der Lee is vanaf het begin betrokken bij de stichting en 
is nog steeds fanatiek vrijwilliger. Het bestuur bestaat uit jan van de 
Akker, toon van Dijk, Christ Cuijpers, riky de Vocht, Harrie Daandels, 
johanna van der Lee en niet op foto Hanneke Heijmans.

OOk vOOr de verspreiding 
van uw fOlders

  

Ok vOOr de verspreiding 

  

Toen in 2012 het jubileum in voor-

bereiding was, werd bedacht dat 

het bijzonder zou zijn om een goed 

doel te laten meedelen in de feest-

vreugde. Er kwamen diverse mo-

gelijkheden voorbij, maar de mees-

te voldeden niet aan de eisen die 

gesteld werden. De Horizon, met 

haar bijna 35 jaar inzet voor zieken 

en gehandicapten in Heesch vol-

deed aan alle criteria. En zo kon-

den Antoon Verstegen en Jan van 

der Leest, namens de Horizon op 

18 januari een prachtig cadeau in 

ontvangst nemen.

Een roos

Mevrouw Van Munster en zoons 

Jan en Harold vertelden dat ze re-

gelmatig werden verrast door de 

gulle giften van hun relaties. De 

reacties op hun voorstel om geld 

over te maken overdonderden 

zelfs hen. Er was nog een uitzon-

derlijke verrassing: Pa Van Mun-

ster had, helemaal in het geheim, 

een prachtige gouden roos laten 

maken als corsage voor zijn vrouw. 

Daarmee had hij haar tijdens het 

feest nog meer overdonderd dan 

de giften van de relaties deden.

De Horizon

De cheque van maar liefst € 10.750 

maakte de bestuursleden van De 

Horizon even heel stil. Daarna 

werden ze enthousiast. Wat ze al-

lemaal wel niet konden doen met 

dat geld.

Omdat zij elk dubbeltje omdraaien 

en niemand op de loonlijst staat, 

komen ideeën nu binnen hand-

bereik. De Horizon, met al haar 

vrijwilligers, zet zich al meer dan 

vijfendertig jaar in om zieke en 

gehandicapte medemensen uit 

Heesch uit hun isolement te halen. 

Dankzij deze bijzondere gift is er 

meer mogelijk!
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Bij de prijswinnende foto van Dinie van de Lee klopt alles. De foto vertelt als het ware het verhaal 

zelf. De 2e tot en met 5e plaats lagen dichter bij elkaar. Uiteindelijk zijn het de foto’s van Harrie van 

de Wiel (2e prijs) en de familie van Krieken (3e prijs) geworden. Twee sterke, totaal verschillende 

foto’s, maar allebei heel duidelijk ‘Winter’ uitbeeldend.

Zij zijn intussen persoonlijk op de hoogte gesteld en ontvangen deze week de kadobon van de 

Hema.

Inzendingen zijn te zien op de fotopagina’s van onze sites. 

www.mooiheesch.nl, www.mooinisseroi.nl en www.mooihdl.nl

Uitslag DeMooiBernhezeKrant Fotowedstrijd

BERNHEZE - Het thema ‘Winter’ werd een extra uitdaging, omdat het niet 

echt ‘winterde’. Toch werden de schaarse momenten goed benut.

Wat de eerste prijs betreft, was de jury er snel uit. 

1E PRIJS. Dinie van de Lee

OVH

Vogels hebben hulp nodig 

Het thema ‘Winter’ werd een extra uitdaging, omdat het niet 

Het thema ‘Winter’ werd een extra uitdaging, omdat het niet 

2E PRIJS. 

Harrie van de Wiel

Van Munster deelt feestvreugde

Een cadeau om ‘U’ tegen te zeggen met De Horizon

HEESCH – Het 75-jarige bestaan van Van Munster is vorig jaar met 

verve gevierd. Voor pakweg 650 man feestelingen werd De Pas omge-

toverd en was het feesten van vroeg in de avond tot laat in de nacht. 

Maar niet alleen de feestgangers profiteerden.

Harold en Jan van Munster, Jan van der Leest en Antoon Verstegen

3E PRIJS. Fam. van Krieken

Om teleurstellingen en ongemak te voorkomen graag altijd even bellen of 

de gewenste occasion nog beschikbaar is!  Voor bezichtiging buiten de vaste 

openingstijden, uitsluitend na telefonische afspraak!

 RDW
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BMW 118 Coupé High Executive M-pakket 18”LMV Start/Stop  3.270 km  02/2011  € 22.900,-

BMW 320 Executive Navi full map leder S & S  

194.199 km  02/2007  �  

Chevrolet Matiz 1.0 Class 5drs Airco Full options! 

32.671 km  01/2007 
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Chevrolet Spark 1.0 ls bi-fuel 5drs Airco W.belastingvrij!  
16.409 km  06/2012 

Fiat 500 1.2 Pop Start en Stop W.belastingvrij!  

5.508 km  01/2012  

Fiat 500 0.9 TwinAir Pop Baby-blue W.belastingvrij S & S  
21.598 km  05/2011  €   9.150,-

Fiat 500 0.9 Twinair Rock-Star Airco 16” LMV Elektr. Pan.dak 
2.710 km 08/2012 

Ford Fiesta 1.6 Tdci Econetic Trend 5 drs W.belastingvrij!  
13.308 km  08/2011  � 

Ford Fiesta 1.25 82 pk 5drs Trend airco  

3.181 km 06/2012 
€  12.450,-

Ford Ka 1.3 Style 1e eigenaar  

71.882 km  06/2003  

Fiat Panda 1.2 editione cool airco W.belastingvrij  

51.074 km 01/2011 
€ 6.850,-

Kia Picanto 1.2 CVVT ISG Super Pack 5drs Clima W.belastingvrij  18.800 km  01/2012 
€  12.250,-

Kia Picanto 1.0 seven 5 drs airco 

15.906 km 01/2011 
€ 7.250,-

Kia Picanto 1.0 5 drs comfort pack baby blue airco W.belastingvrij 20.598 km 07/2011
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13.735 km 12/2011 

€ 13.990,-
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87.953 km  01/2004  

Mercedes-Benz A 170 Avantgarde Automaat Airco 5drs Half leder  41.006 km  01/2008  €  14.250,-
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14.802 km  07/2011  €   7.350,-
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9.359 km  11/2011 

Nissan Pixo 1.0 visia 5 drs W.belastingvrij 

42.152 km  05/2010 
€    5.750,- 

Nissan Pixo 5drs accenta W.belastingvrij! 

16.126 km 03/2012 

Opel Corsa 1.3 CDTi EcoFlex 5drs Edition Airco W.belastingvrij  34.908 km  04/2011  

Opel Corsa 1.3 CDTi 3 drs EcoFlex Selection W.belastingvrij  
16.805 km  03/2011  €  9.350,-

Opel Corsa 1.3 CDTi EcoFlex 3drs Edition Airco W.belastingvrij  17.280 km  09/2011  �  

Opel Corsa 1.2 5 drs Connect edit. Full map navigatie  

2.937 km  07/2012  �  

Peugeot 207 1.4 XR Airco 5deurs  

38.202 km  03/2010  €  8.600,-

Peugeot 207 CC 1.6 VTi Bruin leder interieur  

31.384 km  06/2009  €  11.950,-

Peugeot 5008 1.6 Vti 120 pk ST 5-pers Full options  

3.274 km  04/2011  €  17.900,-

Suzuki Alto 1.0 Comfort 5 drs W.belastingvrij!  

3.355 km  04/2012  

Suzuki Alto 1.0 Cabrio-top comfort 5 drs W.belastingvrij!  
32.645 km  06/2010  €  7.150,-

Suzuki Alto 1.0 Comfort Cabrio-Top W.belastingvrij!  

8.340 km  08/2010  €  7.550,-

Suzuki Alto 1.0 Comcort 5 drs W.belastingvrij  

32.070 km   11/2010  

Suzuki Alto 5 drs 1.0 W.belastingvrij  

14.077 km  11/2011

Suzuki Alto 1.0 Cool-Exclusief 5 drs airco W.belasting vrij 
27.247 km 03/2010 €    6.950,-

Suzuki Swift 1.2 5drs Ici Paris XL Leder LMV Airco Full options  
508 km  08/2012  

Suzuki Swift 1.6 136 pk sport Clima, Xenon, LMV, Full opt. 
3.860 km 08/2012 

Suzuki SX 4 1.5 Comfort Airco LMV (Euro 5, B-label zuinig)  
35.636 km  11/2010  €  12.400,-

Volkswagen Golf Plus 1.2 TSI Trendline BlueMotion Clima PDC  
7.358 km  06/2011  €  17.450,-

Volkswagen Polo 1.6 TDI 5 drs Trendline Airco Rcd/Mp3  
44.264 km  01/2010  €  11.750,-

Volkswagen Passat 2.0 20V 131 pk Variant Comf.Cli. Trekhaak  191.024 km  06/2003  �  

Volkswagen Passat 1.8T 150 pk Comf.line Athene plus  
136.345 km  09/2004

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

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

Merk 

Km 
Jaar Prijs

Merk 

Km 
Jaar Prijs

BUDGET WINTERSET: Ovation  W586 Winterset 14 inch met velgen: van € 485,- voor € 375,-

KWALITEIT SET: Firestone Winterhawk Evo 2 winterset 14 inch met velgen: van € 545,- voor € 410,-

Voor bovenstaande actie geldt: prijzen incl. BTW en balanceren, excl. montage op de auto!

Actie voor de voorraadsets geldig in januari en februari

Voorraad winterbandensets opruiming voor de Suzuki Alto, Nissan Pixo, Toyota Aygo, Citroën C1, Peugeot 107 

OP = OP zolang de voorraad strekt

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

VERWACHT

VERWACHT

VERWACHT

VERWACHT

€375,-

Specialist in jonge belastingvrije en hippe occasions van recente bouwjaren tegen de scherpste internet/groothandels prijzen!

inkoop verkoop import bemiddeling zoekopdrachten schadeherstel

VERKOCHT

‘DE HORIZON 

MET AL HAAR 

VRĲ WILLIGERS’
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meente en de dokterspost weten 
we welke gezinnen hiervoor in 
aanmerking komen.” En dit zijn 
niet de enige contacten die de 
stichting de afgelopen 20 jaar in 
Polen heeft opgebouwd. Een van 
de meest bijzondere is Danuta.

johanna leerde al in een vroeg sta-
dium Pools: “Danuta was lerares 
Duits op de school waar we ieder 
jaar nog steeds komen. ze is mee 
op uitwisseling naar hier geweest 
en is altijd betrokken gebleven. ze 
regelt daar precies wat er met het 
geld gebeurt dat vanuit Bernheze 
gedoneerd wordt. We hebben 
een speelplaatsverharding mee 
gefinancierd en sanitair. Daarvoor 
hebben we o.a. wc’s e.d voor de 

scholen meegenomen. Momenteel 
begeleidt ze ook een project ge-
naamd ‘Wir sind noch aktiv’.” 
Er worden verschillende cursussen 
georganiseerd voor de ouderen die 
anders bijna niks om handen heb-
ben. In 2010 kreeg Danuta een 
koninklijke onderscheiding voor al 
haar werk. 

Draag jij stichting samenwerking 
Bernheze-Kobylin ook een warm 
hart toe? Knuffels, kleren, andere 
spullen en ook verhuisdozen zijn 
welkom. 

Doneren kan natuurlijk ook, op re-
keningnummer 1371.18.430.

Gren zeloos BERNHEzE
   Samenwerk   en voor hen die minder hebben
jOHANNA VAN DEr LEE VErtELt:      StICHtING SAMENWErkING BErNHEZE-kOByLIN

Jan, Johanna, Riky, Christ, voorzitter Harrie Daandels en Toon, ze kennen de routemap intussen zoals ze de bewoners 
kennen, heel goed.

Een vuilnisauto voor 
Racoasa

stichting PEP-projecten Bern-
heze heeft in 2012 de wens van 
Racoasa opgepakt en is aan het 
werk gegaan. Na lang zoeken en 
onderhandelen is uiteindelijk een 
tweedehandse vuilniswagen aan-

geschaft die gezamenlijk bekostigd 
werd door de Gemeente Racoasa, 
Gemeente Bernheze en stichting 
PEP-projecten. 
De drie Roemenen die de vuil-
niswagen naar Roemenië gingen 

brengen, mochten uit handen van 
Ad Donkers de sleutel en autopa-
pieren in ontvangst nemen. Ge-
lukkig stond er ook een tolk klaar 
om te vertalen hoe de auto werkt, 
waar de heren op moeten letten 

en de mooie woorden die over en 
weer werden uitgesproken. 

Daarna gingen ze trots op weg om 
de wagen een nieuwe toekomst te 
geven.

BERNHEzE - Op 16 januari stond er op de Misse in Heesch een vuil-
nisauto, de kleuren en vormgeving waren anders dan die in Bernheze 
dienst doen. Met grote letters prijkte op de zijkant, Olanda: Fundatja 
PEP en Primaria Bernheze met daaronder, romania: Primaria racoasa, 
hetgeen zoveel wil betekenen als dat er een intensieve samenwerking 
is geweest tussen de gemeenten racoasa (district Vrancea), gemeente 
Bernheze en de Stichting PEP-projecten Bernheze. De vuilniswagen was 
een wens van de burgemeester van racoasa om zijn gemeente schoon 
te houden tegen beheersbare kosten. 

Net voor vertrek nog gauw even een foto van alle betrokkenen. 
Foto: Marcel van der Steen

Da’s Mooi voor Vluchtelingenwerk Bernheze
Een mooie blijk van waardering 

Een vol huis
De open dag op 19 januari van 
Vluchtelingenwerk in Heesch werd 
druk bezocht. Er was muziek, er 

waren hapjes en drankjes en heel 
veel mensen die belangstellend 
waren of die het werk een warm 
hart toedragen. Een gemêleerd ge-
zelschap van culturen en rassen. 
Het was een goed moment voor 
de fractie van Progressief Bernheze 

om aan Vluchtelingenwerk Bern-
heze de DasMooi-prijs uit te rei-
ken. De waardering die tot nu toe 
vaak beperkt bleef tot de mensen 
die het direct aanging, werd nu in 
het openbaar uitgesproken door 
fractievoorzitter Cent van den 
Berg. De ‘DasMooi-prijs’ wordt 
uitgereikt aan instellingen of per-
sonen die een positieve bijdrage 
leveren aan de leefbaarheid in de 
gemeente Bernheze, op vrijwillige 
basis. De prijs van € 250,- zal goed 
besteed worden; aan de vluchte-
lingen.

BERNHEzE - De activiteiten van Vluchtelingenwerk Nederland, waarvan 
Bernheze een onderdeel vormt, staan onder druk door de forse bezui-
nigingen vanuit de overheid. Het werk van Vluchtelingenwerk gebeurt 
niet in de volle schijnwerpers. Wat het werk van Vluchtelingenwerk 
Bernheze inhoudt is dus ook niet breed bekend. Ondanks het feit dat ze 
reeds 20 jaar een kantoor hebben op De Eg 41 in Heesch.

Het team van Vluchtelingenwerk Bernheze Foto: Marcel van der Steen

‘€ 250,- goed besteed’

dankzij  stichting pep-projecten, de 
gemeente bernheze en de gemeente 
racoasa, een vuiLnisauto voor roemeniË
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ZORG EN HULP

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

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

BERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu

HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed: 0412-455282
Dokter B. de Zwaan
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu

HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Veghel
Tel.: 0413-381848.
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.

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

from A to Beautiful

Overgewicht? Genoeg van het jojo- 
effect en niet van plan uzelf voor 
de zoveelste keer uit te hongeren? 

Slank worden én slank blijven dankzij een uitge-
kiend concept. Beautycenter Annelies werkt met 
de effectieve Sanaslank-methode. Een manier van 
afvallen waarbij u koolhydraten en vetten beperkt en 
in plaats daarvan eiwitrijke producten eet. 

Hoe werkt het?
U eet zes keer per dag. En u valt zonder hongergevoel 
6 tot 10 kilo per maand af. Het enige wat u hoeft te 
doen is de juiste producten eten. 
Het Sanaslank-concept biedt een uitgebalanceerd en 
volwaardig voedingspatroon. U verliest geen spier-
massa, wél lichaamsvetten. 

Blijvend resultaat 
U bereikt én behoudt uw streefgewicht. Het geheim? 
Onze professionele, medisch onderbouwde en inten-
sieve begeleiding. Niet alleen tijdens de afslankperi-
ode, maar ook daarna. Zet dus nú die stap voor een 
blijvend gezond gewicht. 
Kom gerust eens bij ons langs, wij vertellen u graag 
alles wat u wilt weten over slank worden én slank 
blijven.

Voor de derde keer organiseren de 
drie scholen in Heeswijk-Dinther 
deze gezamenlijke avond voor 
ouders en leerkrachten. Naar aan-
leiding van het voetbalincident in 
Almere, waarbij grensrechter en 
ouder Richard Nieuwenhuizen de 
dood vond, worden op 29 janu-
ari ook andere opvoeders uitgeno-
digd. De leefwerelden van kinde-
ren spelen zich af binnen en buiten 
onze scholen. 
ze raken elkaar tijdens schooltijd 
maar ook in de vrije tijd. Daarom 
willen de scholen trainers van 
sportclubs, begeleiders van de mu-
ziekschool, hobbyclubs, etc. erbij 

betrekken om gezamenlijk op te 
trekken bij het opvoeden van onze 
kinderen. Waar de scholen voor 
willen gaan is: ‘It takes a village to 
raise a child’. Wij zijn immers sa-
men verantwoordelijk om kinderen 
groot te brengen en op te voeden.
De avond begint om 19.30 uur in 
de grote zaal van gymnasium Bern-
rode aan de zijlstraat in Heeswijk 
en duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Het belooft een inspirerende avond 
te worden met ruimte voor ont-
moeting, een opdracht én met el-
kaar in gesprek gaan. Opvoeders 
mogen dit niet missen!

Opvoeden doe je samen; 
toch?

HEEsWIjK-DINTHER - De basisscholen De Bolderik, Het Mozaïek en 
’t Palet uit Heeswijk-Dinther nodigen alle opvoeders uit voor een ge-
zamenlijke bijeenkomst rondom opvoeden. De avond wordt gehouden 
op dinsdag 29 januari. En gastspreker is onderwijsspecialist Marcel van 
Herpen uit Heeswijk-Dinther. 

Lichaamswerk is een combinatie 
van bewegen en ontspannen die 
vitaliserend werkt. Door middel 
van aandacht en oefeningen voor 
het lichaam kun je je bewust wor-
den van gevoelens, gedachten of 
gedrag. je voelt waar je lijf ont-
spannen is en waar de spierspan-
ning juist te groot is. 
We werken met lichaamsgerichte 
oefeningen (soms op muziek) en 
ademhaling. Er is ook de moge-
lijkheid om eigen vragen in te 
brengen en ervaringen uit te wis-
selen. 

Lichaamswerk is bijzonder ge-
schikt voor mensen die last heb-
ben van bijvoorbeeld (chronische) 
vermoeidheid, teveel piekeren 
of wegdwalen, moeilijk grenzen 
kunnen stellen, onverklaarbaar 
lichamelijke klachten, moeite met 

zelfvertrouwen of contact.
Groep (max. 10 deelnemers): 
donderdagen 21 februari, 14 
maart, 11 april, 16 mei, 13 juni 
van 15.00 tot 17.00 uur, maan-
dagavonden 6 mei, 10 juni van 
19.30 tot 21.30 uur. Deze sessies 
zijn los te volgen.

Groep (max. 6 deelnemers) met 
vier bijeenkomsten op donder-
dagen voor mensen met burn-
out of chronische vermoeidheid. 
Data: 21 en 28 februari, 7 en 14 
maart van 13.00 tot 14.30 uur.

Uit je hoofd, in je lijf 
met ‘lichaamswerk’
OSS – Wil je weer meer energie in je lijf voelen? Dan ben je van har-

te welkom tijdens een maandelijkse groepsles lichaamswerk vanaf 

donderdagmiddag 21 februari aan de Verdistraat 87 in Oss. In mei en 

juni zijn er ook avondgroepen. Daarnaast is er een extra kleine groep 

voor mensen met burn-out of (chronische) vermoeidheid.

Opgave/informatie: Commovare, www.commovare.nl, 
info@commovare.nl, tel. 06-10298944. Annemieke Brinkman is 
psychologe en geeft coaching, lichaamsgerichte en psychosociale therapie.

Advertorial

Stichting Laverhof  
Zijlstraat 1, 5473 CJ  Heeswijk, Telefoon 0413 - 29 81 00, www.laverhof.nl

Zorg en
ondersteuning 
bij u thuis of 
bij ons thuis 

Redt u het thuis nog prima, maar kunt 
u wel wat ondersteuning gebruiken? 
De medewerkers van Laverhof 
Zorg Thuis staan graag voor u klaar. 

Heeft u meer zorg nodig? 
Dan zijn Cunera/De Bongerd, 
Mgr. Bekkershuis en St. Barbara 
vertrouwde namen.   
U bent van harte welkom!

BerneZorg - Heeswijk en 
Zorggroep Dorus - Schijndel  werken 
sinds 1 januari 2013 samen als 
Stichting Laverhof. 

Laverhof staat aan het begin van 
een intensief integratietraject, 
sinds de fusie tussen Bernezorg 
en zorggroep Dorus op 1 janu-
ari 2013 een feit is geworden. Het 
was al voor de start van de fusie-
besprekingen bekend dat de beide 
zittende bestuurders in de loop van 
2013 zouden vertrekken. 
De heer Beijers heeft ruim 30 jaar 
ervaring in de zorg- en welzijns-
sector en is een bestuurder die 
bewezen heeft leiding te kunnen 
geven aan samenwerkings- en fu-
sieprocessen. Ook de inhoudelijke 

ontwikkeling en positionering van 
zorgorganisaties heeft altijd zijn 
bijzondere aandacht gehad,

Peter Beijers is sinds 2008 vice-
voorzitter van de raad van bestuur 
van Koninklijke Visio, expertise-
centrum voor slechtziende en blin-
de mensen. Visio is een landelijk 
werkende organisatie met 3200 
medewerkers en een omzet van 
160 miljoen euro. 
Daarvoor was hij voorzitter raad 
van bestuur van sensis (één van de 
voorlopers van Visio).

Nieuwe raad van bestuur 
voor Laverhof
HEEsWIjK-DINTHER - De raad van toezicht van Laverhof heeft besloten 
de heer Peter Beijers te benoemen tot raad van bestuur van stichting La-
verhof. De nieuwe bestuurder treedt officieel op 1 mei 2013 in dienst. 
De huidige raad van bestuur, bestaande uit de heren Van Meijl en Van 
de Wiel, neemt in de loop van het voorjaar afscheid.

Let op:
nieuwe 
datum
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Ondernemers Vereniging Heesch
KVO-B certificaat en heroriëntatie

kVO-B certificaat
Namens MKB Nederland was Onno 
Keuker, projectleider, aanwezig om 
het certificaat uit te reiken aan bur-
gemeester Willibrord van Beek en 
de voltallige werkgroep. Hij feli-
citeerde de ondernemers met het 
feit dat de terreinen Cereslaan en 
De Beemd tot een van de veiligste 
terreinen van Nederland behoren. 
zo was gebleken uit de audit.

terugblik 2012
Voorzitter Pascale van Heugten: 

“Ondanks dat 2012 niet het meest 
fantastische jaar was voor onder-
nemend Heesch, waren er toch en-
kele bijzondere zaken. zo wist de 
Ondernemers Vereniging Heesch 
een mooie deal te sluiten met ver-
zekeringsmaatschappijen, dankzij 
de KVO-B certificering. Werd het 
besluit genomen om de reclamebe-
lasting door te voeren (daar is hard 
voor geknokt). Is het centrumma-
nagement Heesch opgericht, wat in 
2013 verder vorm zal krijgen. Werd 
de communicatie naar de leden en 

niet-leden verbeterd. En was er een 
prachtig Bernhezer Business Event 
in een nieuw concept, met veel 
saamhorigheid bij de voorbereidin-
gen en genieten tijdens de avond 
zelf.” 

Heroriëntatie
Burgemeester Willibrord van Beek 
beaamde in zijn toespraak dat we 
leven in een tijd vol uitdagingen 
en problemen, en dat het voor de 
gemeente niet mogelijk is alles te 
doen, maar dat ze wel hun best 

zullen doen om het op ’n aantal 
punten beter te maken. Van Beek: 
“Daar hoort ook het centrumplan 
bij. Ondanks de protesten dat daar 
weer middelen voor moeten wor-
den opgebracht, ligt het feit vast. 
Dat de besluitvorming bij de on-
dernemers ligt is van groot belang. 
Goed ook was het besluit om op 
vrijdagavond en zaterdag de par-
keerkelder van het gemeentehuis 
ter beschikking te stellen aan per-

soneel van de bedrijven in de om-
geving. zo is er parkeerruimte voor 
klanten en relaties op tijden dat 
het ’t drukste is.” Hij vervolgde: 
“De Gemeente is bezig om alle 
industrieterreinen in een bestem-
mingsplan onder te brengen, met 
een heroriëntering die hopelijk een 
aantal grotere bedrijven ten goe-
de komt.” Ook 2013 zal voor de 
ondernemers in Heesch weer een 
boeiend jaar zijn. 

Eric Thijsen, Anthony van Bakel, Pascale van Heugten, Wim Kluesjjen, Jack van der Dussen en Willibrord van Beek 
Foto: Fons Baerken

HEEsCH – Er waren bijzondere gasten bij de nieuwjaarsbijeenkomst van de Ondernemers Vereniging Heesch, 
vanwege de uitreiking van het kVO-B (keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen) certificaat. Maar 
er werd ook teruggekeken op 2012.

fit worden en blijven

MEDiSCH TRAiNiNGSCENTRUM BERNHEzE is het centrum voor 
fysio- en manuele therapie, fitness, groepslessen, beweegprogramma’s, 
fitkids, sportmassage en spinning. Aan de Heilige stokstraat 4 in Hees-
wijk-Dinther, tegenover sporthal de zaert, beschikt het centrum over een 
grote fitnesszaal met bar, een oefenzaal met spiegelwand, een verga-
derruimte en een tuin. De fysiotherapiepraktijk grenst aan het fitness-
centrum, heeft een eigen ingang en bestaat naast de wachtkamer uit 
twee behandelkamers met airco. Op de tweede verdieping is een derde 
behandelkamer. Aan alles is gedacht om optimale service te bieden. zo 
kunnen minder valide personen de auto voor de deur parkeren. Daar-
naast is er ‘n zeer ruime parkeergelegenheid aan de overkant van de 
weg. Het team van MTC bestaat uit negen professionals die op een 

breed terrein hun deskundigheid inzetten om alle bezoekers fit te krijgen 
en te houden. 
“Er is veel veranderd in tien jaar,” vertelt eigenaar Mike Bosch”, we 
groeiden van een naar drie fysiotherapeuten en creëerden boven een 
nieuwe ruimte voor het populaire spinning. Daarnaast hebben we ons 
gespecialiseerd in manuele therapie, oncologie, oedeemtherapie en fit-
kids; een fitness- en oefenprogramma dat speciaal voor kinderen met 
een chronische ziekte en/of beperking is ontwikkeld. Verder bieden we 
op de maandag- en woensdagochtend ‘Meer bewegen voor ouderen’ 
in sporthal de zaert. Onlangs hebben we het naastgelegen pand over-
genomen om uit te kunnen breiden. Met 100m2 extra ruimte kunnen we 
onze klanten nu nog meer bieden.”

heeSWIJK-DInTher - MTC-Bernheze bestaat tien jaar en dat wordt gevierd! Alle leden krijgen van 31 januari t/m 
9 februari bij bezoek aan het centrum een verrassing. Nieuwe leden kunnen profiteren van een fraaie korting: zij 
hoeven die week geen inschrijfgeld te betalen en besparen zo € 45,-!
tekst Mathieu Bosch fotografie Jan Gabriëls vormgeving Monique van de Ven

Tien 
jaar

H. stokstraat 4
5473 GL Heeswijk-Dinther
T (Fitness) 0413 - 22 84 21 
T (Fysiotherapie) 0413 - 22 85 09
E info@mtc-bernheze.nl
i www.mtc-bernheze.nl

Medisch trainingsCentrum Bernheze: sterk in fysiotherapie, fitness en spinning
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Hoortoestel nodig!
Dan naar Nistelrode

Gratis parkeren voor de deur

0412 614 052 

Mike Bosch

Advertorial
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Vorig jaar werd dit mooie muse-
um, dankzij de steun van heel veel 
fans, maar liefst vijfde van Ne-
derland. Door uw stem zou u dit 
jaar het verschil kunnen maken. 
Dus als u vindt dat de Meierijsche 
Museumboerderij, onder meer 
bekend van zijn levendige rond-
leidingen, zijn enthousiaste vrijwil-
ligers, leuke levendige geschiede-
nisprogramma’s voor (duizenden) 

kinderen, maar ook meerdere 
programma’s voor ouderen, zijn 
bakactiviteiten, ‘sinterklaas in de 
bedstee’ en noem maar op, uw 
stem verdient, ga dan even naar:  
www.museumboerderij.nl.
Alle 70 vrijwilligers die samen het 
museum maken en daar enthou-
siast alle taken verrichten danken 
u heel hartelijk voor uw aandacht 
en mogelijke stem. Graag zien ze 

u nog eens in het museum terug. 
En vanzelfsprekend bent u ook 
meer dan welkom op de website: 
www.museumboerderij.nl. 
Met uw massale steun gaat het dit 
jaar lukken, ons klein museumke, 
de Meierijsche Museumboerderij 
wordt de nummer EEN van Ne-
derland!

Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid 
belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen, fijne brieven 

en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van

Kees Gloudemans
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel 

betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed om 
verder te gaan. Kees heeft een waardig afscheid gekregen wat 

onvergetelijk is. Een afscheid wat hij verdiend heeft.

Hannie en Ellen

BernhezefamilieBerichten

dankbetuiging

Direct zorg na overlijden. Dag en nacht persoonlijk bereikbaar.
www.levatio-uitvaartzorg.nl

Postadres: Hoek 5, 5275 HW Den Dungen

Johan Tibosch
06-51419167

Marjan Danen-
van de Groenendaal
06-83530740

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

Cultuuruur 
Lezing ‘Vrouwen in de kunst’ door drs. Christ School

Mannen domineren van oudsher 
in de wereld van de kunst. Toch 
zijn er in de loop der eeuwen veel 
vrouwen geweest die zich met het 
maken van kunst hebben bezig-
gehouden. Alleen hun namen zijn 
veel minder bekend geworden. 
Rembrandt, Van Gogh, Picasso, 

Karel Appel, iedereen kent hen. 
Maar noem maar eens vijf interna-
tionaal bekende vrouwelijke kun-
stenaars! In deze lezing zullen we 
dit gegeven nader gaan bekijken. 
We gaan kijken naar het werk van 
een aantal vrouwen die hun sporen 
verdiend hebben, met name in de 

schilderkunst. We duiken eerst iets 
verder terug in de geschiedenis en 
concentreren ons dan op de kunst 
van vrouwen vanaf het einde van 
de 19e en de 20e eeuw. 
Hun thematiek gaat over huiselijke 
onderwerpen en het burgerlijke tot 
en met het exploiteren van hun ei-
gen lichaam. 

Programma
15.30 – 16.00 uur: 
inloop met koffie of thee 
16.00 – 16.45 uur: 
deel 1 van de lezing 
16.45 – 17.30 uur: pauze 
17.30 – 18.00 uur: 
deel 2 van de lezing 

Kosten € 5,00 p.p inclusief koffie 
of thee bij binnenkomst. 
Tijdens de pauze is er gelegenheid 
om, tegen een kleine vergoeding, 
een drankje te nuttigen. Aanmel-
den per e-mail: info@eijnderic.nl of 
telefonisch: 0412-45 45 45. 

Vrijdag 25 januari 
15.30 – 18.00 uur
Educatief en creatief centrum de 
Eijnderic 
’t Dorp 92, 5384 MD Heesch 
www.eijnderic.nl

BERNHEzE – De Eijnderic in Heesch nodigt u uit voor een cultuuruur. 
Dit keer een lezing van drs. Christ School, docent kunstgeschiedenis en 
tekenen/schilderen, onder ander bij de Eijnderic. Daarnaast geeft hij 
lezingen over diverse onderwerpen die met kunst, in de meest brede zin 
van het woord, te maken hebben.

Gon Lakwijk-Wagenaars verzorgt 
al jaren schildercursussen voor 
gevorderden en beginners bij De 
Eynderic. Ook als docente hand-
vaardigheid begeleidt zij sinds jaar 
en dag in zijtaart een groep cur-
sisten. 

Naast het schilderen in allerlei tech-
nieken, van aquarel tot olieverf en 

van acryl tot inkt, houdt zij zich be-
zig met het maken van objecten in 
allerlei materialen, de laatste jaren 
vooral in papier-maché. Een crea-
tieve duizendpoot dus, op wie de 
term ‘beeldend kunstenaar’ in al 
zijn breedte toepasbaar is.
De expositie is dagelijks gratis te 
bezichtigen in Cunera/De Bon-
gerd, zijlstraat 1 te Heeswijk.

Expositie Gon Lakwijk in 
Cunera/De Bongerd
HEEsWIjK-DINTHER - Vanaf 8 januari zijn de schilderijen van Gon 
Lakwijk-Wagenaars te bekijken in Cunera/De Bongerd in Heeswijk. De 
beeldend kunstenares uit Dinther heeft voor deze expositie een flink 
aantal doeken uit haar ruime oeuvre beschikbaar gesteld. 

De royale jozefzaal heeft een ver-
hoogd toneel en is voorzien van 
een up-to-date licht-, projectie-, 
en geluidsinstallatie en biedt plaats 
aan 100 toeschouwers! Door de 
uitstekende akoestiek is de zaal 
heel geschikt voor koren, toneel-
gezelschappen en orkesten.           
De Norbertuszaal, heeft vergader-, 
instructie-, of repetitiemogelijkhe-
den voor 40 man. Op de eerste 
etage vindt u de Cunerazaal. Een 
sfeervolle ruimte waar 30 perso-
nen prima kunnen vertoeven voor 
cursussen e.d.. Ook voor een ex-
positie leent het centrum zich uit-
stekend. In alle zalen is een mo-
derne projectiefaciliteit met laptop, 
beamer en scherm geïnstalleerd. 
Het spreekt voor zich dat keuken- 
en toiletfaciliteiten goed zijn. 
Vele verenigingen en organisaties 

hebben de weg naar het Willi-
brordcentrum al gevonden, voor 
regelmatig en incidenteel gebruik. 
Harry van Berg (vz), Cees Mar-
kus (vice-vz) en john van Tartwijk 
(secr./penningmeester) vormen 
het stichtingsbestuur en dankzij 

de steun van de vrijwilligers zijn 
de tarieven aantrekkelijk. Het Wil-
librordcentrum verwelkomt graag 
nieuwe gebruikers, zeker overdag 
en in het weekend. Voor informa-
tie: Cees Markus via 0413-291057.

Willibrordcentrum Heeswijk zelfstandig
HEEsWIjK-DINTHER - Het bestuur van de parochie H. Willibrordus en de commissie die het sociaal-cultureel 
centrum runt, hebben besloten de exploitatie van het centrum te verzelfstandigen. Daartoe is de Stichting 
sociaal cultureel Willibrordcentrum opgericht. Het Willibrordcentrum neemt alle exploitatiekosten voor haar 
rekening en betaalt een huur die door de parochie wordt gereserveerd voor toekomstig groot onderhoud. 
Door deze constructie is de parochie verzekerd van een adequaat beheer van het gebouw en krijgt Wil-
librordcentrum meer mogelijkheden om de noodzakelijke middelen te verwerven. De kern Heeswijk heeft 
zodoende een uitstekende accommodatie voor haar activiteiten. 

De Meierijsche Museumboerderij hoopt op uw stem
HEEsWIjK-DINTHER - De website: www.museumboerderij.nl is door 
het Historisch Nieuwsblad genomineerd voor de publieksprijs: ‘Beste 
historische website van Nederland’

Laat je stem 
horen voor de 70 
vrijwiLLigers en de 
museumboerderij
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Om teleurstellingen en ongemak te voorkomen graag altijd even bellen of 
de gewenste occasion nog beschikbaar is!  Voor bezichtiging buiten de vaste 
openingstijden, uitsluitend na telefonische afspraak!

 RDW 

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

www.rsautomobielen.nl

BMW 118 Coupé High Executive M-pakket 18”LMV Start/Stop  3.270 km  02/2011  € 22.900,-

BMW 320 Executive Navi full map leder S & S  194.199 km  02/2007  �  

Chevrolet Matiz 1.0 Class 5drs Airco Full options! 32.671 km  01/2007 €   4.750,-

Chevrolet Spark 1.0 ls bi-fuel 5drs Airco W.belastingvrij!  16.409 km  06/2012 

Fiat 500 1.2 Pop Start en Stop W.belastingvrij!  5.508 km  01/2012  

Fiat 500 0.9 TwinAir Pop Baby-blue W.belastingvrij S & S  21.598 km  05/2011  €   9.150,-

Fiat 500 0.9 Twinair Rock-Star Airco 16” LMV Elektr. Pan.dak 2.710 km 08/2012 

Ford Fiesta 1.6 Tdci Econetic Trend 5 drs W.belastingvrij!  13.308 km  08/2011  � 

Ford Fiesta 1.25 82 pk 5drs Trend airco  3.181 km 06/2012 €  12.450,-

Ford Ka 1.3 Style 1e eigenaar  71.882 km  06/2003  

Fiat Panda 1.2 editione cool airco W.belastingvrij  51.074 km 01/2011 € 6.850,-

Kia Picanto 1.2 CVVT ISG Super Pack 5drs Clima W.belastingvrij  18.800 km  01/2012 €  12.250,-

Kia Picanto 1.0 seven 5 drs airco 15.906 km 01/2011 € 7.250,-

Kia Picanto 1.0 5 drs comfort pack baby blue airco W.belastingvrij 20.598 km 07/2011

Kia Rio 1.1 crdi  5 drscomfort pack airco W.belastingvrij  13.735 km 12/2011 € 13.990,-

Mazda 2 1.3 Cool 5drs Airco  8.614 km  03/2011   €  10.750,-

Mercedes-Benz A 140 A-klasse 140 Classic Airco  87.953 km  01/2004  

Mercedes-Benz A 170 Avantgarde Automaat Airco 5drs Half leder  41.006 km  01/2008  €  14.250,-

Nissan Pixo 1.0 Acenta 5drs Airco Wbelastingvrij! 14.802 km  07/2011  €   7.350,-

Nissan Pixo 1.0 Acenta 5drs W.belastingvrij!  9.359 km  11/2011 

Nissan Pixo 1.0 visia 5 drs W.belastingvrij 42.152 km  05/2010 €    5.750,- 

Nissan Pixo 5drs accenta W.belastingvrij! 16.126 km 03/2012 

Opel Corsa 1.3 CDTi EcoFlex 5drs Edition Airco W.belastingvrij  34.908 km  04/2011  

Opel Corsa 1.3 CDTi 3 drs EcoFlex Selection W.belastingvrij  16.805 km  03/2011  €  9.350,-

Opel Corsa 1.3 CDTi EcoFlex 3drs Edition Airco W.belastingvrij  17.280 km  09/2011  �  

Opel Corsa 1.2 5 drs Connect edit. Full map navigatie  2.937 km  07/2012  �  

Peugeot 207 1.4 XR Airco 5deurs  38.202 km  03/2010  €  8.600,-

Peugeot 207 CC 1.6 VTi Bruin leder interieur  31.384 km  06/2009  €  11.950,-

Peugeot 5008 1.6 Vti 120 pk ST 5-pers Full options  3.274 km  04/2011  €  17.900,-

Suzuki Alto 1.0 Comfort 5 drs W.belastingvrij!  3.355 km  04/2012  

Suzuki Alto 1.0 Cabrio-top comfort 5 drs W.belastingvrij!  32.645 km  06/2010  €  7.150,-

Suzuki Alto 1.0 Comfort Cabrio-Top W.belastingvrij!  8.340 km  08/2010  €  7.550,-

Suzuki Alto 1.0 Comcort 5 drs W.belastingvrij  32.070 km   11/2010  

Suzuki Alto 5 drs 1.0 W.belastingvrij  14.077 km  11/2011

Suzuki Alto 1.0 Cool-Exclusief 5 drs airco W.belasting vrij 27.247 km 03/2010 €    6.950,-

Suzuki Swift 1.2 5drs Ici Paris XL Leder LMV Airco Full options  508 km  08/2012  

Suzuki Swift 1.6 136 pk sport Clima, Xenon, LMV, Full opt. 3.860 km 08/2012 

Suzuki SX 4 1.5 Comfort Airco LMV (Euro 5, B-label zuinig)  35.636 km  11/2010  €  12.400,-

Volkswagen Golf Plus 1.2 TSI Trendline BlueMotion Clima PDC  7.358 km  06/2011  €  17.450,-

Volkswagen Polo 1.6 TDI 5 drs Trendline Airco Rcd/Mp3  44.264 km  01/2010  €  11.750,-

Volkswagen Passat 2.0 20V 131 pk Variant Comf.Cli. Trekhaak  191.024 km  06/2003  �  

Volkswagen Passat 1.8T 150 pk Comf.line Athene plus  136.345 km  09/2004

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

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

Merk Km Jaar Prijs Merk Km Jaar Prijs

BUDGET WINTERSET: Ovation W586 Winterset 14 inch met velgen: van € 485,- voor € 375,-
KWALITEIT SET: Firestone Winterhawk Evo 2 winterset 14 inch met velgen: van € 545,- voor € 410,-

Voor bovenstaande actie geldt: prijzen incl. BTW en balanceren, excl. montage op de auto!

Actie voor de voorraadsets geldig in januari en februari

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

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

VERWACHT

VERWACHT

VERWACHT

VERWACHT

€375,-

Specialist in jonge belastingvrije en hippe occasions van recente bouwjaren tegen de scherpste internet-/groothandelsprijzen!
inkoop verkoop import bemiddeling zoekopdrachten schadeherstel

VERKOCHT
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Via een internationale beurs kwam 
hij in aanraking met laserbewer-
king. Een boeiende bewerkings-
methodiek waarmee hij met zijn 
creativiteit unieke ontwerpen pro-
duceert.
Begin 2011 besloot van Hemert 
om naast zijn toenmalige baan 
als hoofd logistiek de laserwerk-
zaamheden uit te gaan voeren en 
vond zijn klanten in de industrie. In 
2012 werd zijn garage verbouwd 
en voorzien van een lasermachine 
en randapparatuur. 

EMVEHA Laser solutions uit Nistel-
rode is gespecialiseerd in het gra-
veren en snijden van materialen.
Het laseren van materialen heeft 
als groot voordeel dat het bewer-
kingsproces wordt versneld, ver-
eenvoudigd, geperfectioneerd en 

nabewerking overbodig wordt ge-
maakt. EMVEHA werkt met diverse 
materialen. Harde materialen kun-
nen perfect worden gegraveerd, 
echter niet worden gesneden. 
zachte materialen kunnen zowel 
worden gegraveerd als gesneden. 
Elke vorm die u zich kunt beden-
ken snijden zij voor u uit. Teksten, 
foto’s of logo’s graveren zij met 
verbluffende perfectie en dat alles 
tegen een bijzonder lage prijs.

Voor zowel een enkel exemplaar 
of serieproductie, zakelijk en par-
ticulier bent u bij EMVEHA aan het 
juiste adres. Als het ‘puntje precies’ 
moet zijn in kwaliteit, levertijd en 
prijs!

Advertorial

EMVEHA Laser Solutions: 
als het puntje precies moet zijn

NIsTELRODE – Nistelrode is een uniek bedrijf rijker. Nadat Marc van 
Hemert dertig jaar als logistiek manager in diverse bedrijven heeft ge-
werkt en zijn loopbaan door de economische recessie abrupt beëindigd 
werd, besloot hij als zelfstandig ondernemer verder te gaan. 

Na afloop van de wedstrijd werd 
door de voorzitter van de jury, te-
vens ook de dirigent van het or-
kest, geconstateerd dat er vooral 
in de breedte veel kwaliteit is bij-
gekomen. Dat maakte de jurering 
dit jaar een wat lastige klus. Maar 
natuurlijk is de jury er uitgekomen 

en de winnaars zijn dit jaar; Benthe 
Versteden bij de Blazers en Tjeu 
Dortmans bij de slagwerkers. 

De aanmoedigingsprijs ging naar 
jan van Oorschot bij de Blazers en 
het duo Anne van de Put en Pien 
Rutten bij de slagwerkers.

Solistenwedstrijd 
Koninklijke Fanfare St. Willibrord: veel kwaliteit

heeSWIJK-DInTher – Een groot aantal leerling muzikanten van de ko-
ninklijke Fanfare Sint Willibrord heeft deelgenomen aan de jaarlijkse 
solistenwedstrijd. Doordat het aantal leerlingen is gegroeid en veel fa-
milie en vrienden kwamen kijken was het een gezellig drukke boel in de 
aula van Bernrode. Dat is dan weer gelijk extra spannend voor de vaak 
nog jonge muzikanten. De jongste deelnemers die op het grote podium 
mochten voorspelen waren pas 7 jaar!

EMVEHA LASEr SOLutIONS
Korenstraat 41, 5388 CR Nistelrode
06-22956993, info@emveha.nu
www.emveha.nu

als het puntje precies moet zijn
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Bij aankoop van2 broden naar keuze
2 Kaasbriosjes

1,50
normaal 1,15

KaasbriosjesKaasbriosjes

Bij aankoop van2 brodennaar keuze
2 

normaal 1,15

2 Kaasbriosjes

1,50
normaal 1,15

1,50
normaal 1,15

1,50

deze aanbiedingen gelden van 24-1 t/m 30 -1-2013

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

tips van de bakkers:

Kirsch bavaroisvlaai
10-12 personen, € 12,95

Keniabrood, noten, 

rozijnen, karamel, € 2,95

Wij gebruiken alleen echte kazen…  en echte bakkers…  in 3D nog lekkerder !

Heerlijk luchtig korstdeeg met echte kaas er in gebakken. U denkt 
‘echte kaas?’  Jazeker.  Er wordt wat afgerommeld met ‘nepkaas’ 
en dat proef je. Aan ‘nep’ doen wij niet. Belangrijkste criterium 
wat wij hanteren is ‘het moet lekker en goed zijn’.
Ons kaasbriosje blijft een blockbuster. 

bij ons in de brioscoop…
draaien we deze week heerlijk verse kaasbriosjes

mooi & in de streek

in de streek

COLOFON

• eetcafé ‘t Pumpke
• De Kriekeput 
• Los door het bos
• heische Tip

• Vishandel Venrooy
• Kaas van Van den herik
• Van der Wijst, kleinvak
• De Kaaskoning

• 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

• BBQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
• haardtotaalmarkt.nl
• zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl

mooi & in de streek

mooi & op de markt

mooi & in bedrijf

mooi & online

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.

Accommodatie: Palmenweg 5
Nistelrode - T. (06) 22 50 93 14
www.losdoorhetbos.nl

* Tevens regelen wij
voor u een barbeque, 
gourmet of tapas naar 
wens.

Leuk voor:
- Familiefeest
- Buurtvereniging
- Teambuiliding
- Personeelsfeest
- Vriendengroepen
- Kinderfeestje
- Verjaardag
- Enz.

De moord op Sjaak
Mister X (wie is de mol)

Los door het bosLos door het bos

Vogels kunnen hulp gebruiken
‘Bijvoeren van vogels helpt ‘n aantal vogelsoorten de winter door’

Extra hulp van de mens is dan ge-
wenst. Het bijvoeren kan in zo’n 
geval helpen. 
Bij voorkeur alleen ’s morgens bij-
voeren, zodat de voerplaats ’s mid-
dags leeg is. Het voer mag niet nat 
worden of bevriezen. De plaats 

van de voedertafel, of een schoon-
gemaakt stukje grond, wordt 
zodanig gekozen dat de vogels 
ongehinderd aan en af kunnen 
vliegen, waarbij ze niet door kat-
ten gestoord kunnen worden. De 
vogels kunnen worden bijgevoerd 

met stukjes brood, fijngesneden 
kaaskorstjes, strooizaad, rot fruit, 
krenten of rozijnen, pinda’s en me-
zenbolletjes. 
Voor meer informatie over win-
tervoedering of het bestellen van 
voederhuisjes, vogelzaad e.d. kan 
men contact opnemen met Peter 
van de Braak, T 0413-253586 of 
kijk op www.vogelwachtuden.nl 
en klik op ‘winkel’.

BERNHEzE/UDEN - De aanhoudende vorst, in combinatie met de 
sneeuwval van de afgelopen week, leidt tot voedselschaarste bij een 
groot aantal vogels.
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informatie
 voor de

KERNEN

RechT 
DichTbiJ….

Het blijft toch een wonderlijk iets hoe conflicten ontstaan. Natuurlijk, 
mensen zitten in elkaars vaarwater, zakelijk en persoonlijk, 
thuis, op de weg en op het werk. Het hele scala van zakelijke 
belangentegenstelling tot zeer persoonlijke afkeer, alle mengvormen 
daarvan, alles kan aanleiding zijn om elkaar dwars te zitten. En dan, 
soms opeens, is het daar: het onoverbrugbare verschil.

Het blijft ook wonderlijk hoe conflicten worden opgelost. De 
beslissende buitenstaander, van voetbalscheidsrechter tot rechtbank, 
kan een belangrijke rol spelen. Ook een begeleider (vaak een mediator) 
van gezamenlijk overleg om tot een oplossing te komen kan goede 
diensten bewijzen, al denk ik zelf dat het belang van mediation in veel 
gevallen zwaar wordt overschat.

Zelf vind ik het altijd wel kansrijk om gewoon in gesprek te gaan, te 
onderhandelen, en het punt samen op te lossen.

Daar zijn tamelijk ingewikkelde systemen voor bedacht, die vaak tot 
prima resultaten leiden. Een van de hoofdregels is daarbij eigenlijk 
steeds dat je probeert open te onderhandelen vanuit je belang, maar 
ook vanuit het belang van de andere kant. Kan dat dan, is dat niet soft?

Nou ja, ik zeg niet dat u bij de aankoop van een auto de zaak breed 
moet trekken, al kun je zelfs daar naast het gesprek over de prijs 
nog wel iets kwijt over service, herhalingsaankopen en buren die 
ook aan een andere auto denken. En het is waar: voor dit soort 
onderhandelingen heb je er twee nodig. Als de andere kant er 
snoeihard inzit dan werkt het beperkt.

Besprekingen zoals ik hier bedoel behoeven veel voorbereiding, 
heldere doelstellingen en terugval opties. En deskundige begeleiding. 
Het is vaak de moeite waard.

U kunt daarvoor bij mij terecht.

rhaakmeester@liebrandruijsadvocaten.nl

Column

Duurzaamheid
Duurzaamheid staat centraal in 
het verkiezingsprogramma 2010 – 
2014 van de sP Bernheze. De sP 
verwijst naar hoofdstuk 5 van het 
desbetreffende programma. Cita-
ten: Duurzaam, milieuvriendelijk 
en energieneutraal bouwen ver-
dient sterk de voorkeur. Dat geldt 
zowel in de huursector als in de 
koopsector. Energiebesparing is 
een voorbeeldproject bij de ge-
meente Bernheze. De gemeente 
stelt een plan van aanpak op om de 

gemeentelijke gebouwen zo ener-
giezuinig mogelijk te maken. De 
gemeente Bernheze blijft gebruik 
maken van groene stroom. Bern-
heze onderzoekt de mogelijkheden 
tot duurzame energieopwekking. 
De gemeente houdt zich actief be-
zig met alternatieve energievormen 
zoals: zonne-energie, geothermi-
sche energie, windenergie, energie 
uit biomassaverbranding, mestver-
gisting. Inwoners en bedrijven die 
initiatieven nemen verdienen waar 
mogelijk steun en medewerking 

van de gemeente. Alle afval is een 
productiefout. Door de duurzaam-
heidagenda is er op termijn geen 
afval meer. Afval wordt grondstof 
volgens het principe van Cradle to 
Cradle. De afvalstromen in Bernhe-
ze dienen op termijn allemaal her-
gebruikt te worden. Alleen op die 
manier draagt Bernheze bij aan een 
duurzame samenleving die zuinig 
is op de planeet arde. Duurzaam-
heid begint namelijk bij onszelf in 
Bernheze. 2013 jaar van de duur-
zaamheid.

SP: Duurzaamheid in Bernheze

De SP Bernheze heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Verder moeten we 
minder afhankelijk worden van olie, gas en steenkool. Dat zijn geen duurzame 
brandstoffen. Bovendien bedreigt de CO2-uitstoot ons klimaat ernstig. Duur-
zame energie is het antwoord. Vandaar dat de SP Bernheze het initiatief van 
de BECO in Bernheze toejuicht. Dat is toekomstbestendig. Daar kunnen onze 
kleinkinderen ook nog mee thuiskomen.

Geert Hanegraaf, Voorzitter SP Bernheze

zeker met deze donkere dagen is 
het snel gepiept en sta je als wo-
ningeigenaar met lege handen. 
Tekenen van inbraak zijn vaak niet 
te vinden en de daders gaan vrij-
uit. Om te voorkomen dat wonin-
ginbraken plaats kunnen vinden 
trekken de scoutinggroepen van 
onze gemeente samen met de po-
litie erop uit om burgers bewust te 
maken van de gevaren die op de 
loer liggen. Nietsvermoedend ver-

geet je weleens de poort achter het 
huis dicht te maken of om je fiets 
op slot te zetten. In de kernen van 
onze gemeente komt het geregeld 
voor dat mensen ‘achterom’ op 
bezoek komen bij elkaar. In mijn 
ogen een plattelandse gewoonte 
die ik overigens van harte toe-
juich. Toch schuilen er achter deze 
nostalgische gewoonten gevaren. 
Ik wil u allen niet bang maken of 
deze nostalgie teniet doen, maar 

wees bewust van het feit dat on-
gewenste bezoekers ook ‘achter-
om’ kunnen komen.
Oplettendheid zal dus meer dan 
een gewoonte moeten worden. 
U moet zich ervan bewust zijn. 
Laten we samen zorgen voor een 
veilige buurt en schakel bij twijfel 
over de veiligheid onze politie in. 
samen kunnen we voorkomen dat 
woninginbraken hand over hand 
toenemen!

Bernheze Solidair: Voetstappenproject
Meer dan een gewoonte

BERNHEzE - Onlangs is de gemeente aan de slag gegaan met het voetstappenpro-
ject. Een goed initiatief van de gemeente Bernheze en onze politie. Al geruime tijd 
heeft de gemeenteraad aandacht gevraagd voor woninginbraken in onze gemeente. 
Onlangs was het in de kern Nistelrode weer regelmatig raak met woninginbraken. 

Johan van Kessel

In het zonnetje
Progressief Bernheze heeft veel 
binding met het vrijwilligerswerk 
en waardeert de inzet van deze 
inwoners zeer. Daarom krijgt elk 
jaar een organisatie die met vrij-
willigers werkt extra aandacht, de 
DasMooi-prijs. Een geldbedrag 
van €250 vrij te besteden. Met de 
publiciteit rond de prijsuitreiking 
komt de organisatie extra in het 
nieuws. En omdat elke organisatie 
altijd wel weer nieuwe vrijwilligers 
kan gebruiken hopen wij hiermee 
mensen actief te krijgen.

Meedoen
Als vrijwilliger ben je waardevol 
voor de gemeenschap. Gelukkig 
krijg je er ook veel voor terug. Vol-
doening van het werk dat je uit-
voert en de doelen die je bereikt. 
Maar ook een vrienden- en ken-
nissenkring waar je leuke contac-
ten mee hebt. je kunt je verhaal 
kwijt en onderneemt activiteiten. 
Een ontspanning waar iedereen 
behoefte aan heeft. 

Bernheze is een gemeenschap met 
veel vrijwilligers. Progressief Bern-

heze wil graag mensen stimuleren 
vrijwilliger te worden. Vrijwilliger 
zijn is gezond.

Vluchtelingenwerk
zaterdag 19 januari is de DasMooi-
prijs uitgereikt aan Vluchtelingen-
werk Bernheze. In het kantoor aan 
De Eg organiseerde Vluchtelingen-
werk een open dag. 

Onder het genot van een hapje en 
muziek kon nader kennis gemaakt 
worden met het werk. Een waar-
devolle dag. De complimenten.

Progressief Bernheze: Vrijwilligers

BERNHEzE - Stel, vrijwilligers leggen een week hun werk neer. Dan is er echte 
crisis. Dan staat de wereld stil. Organisaties, verenigingen en stichtingen hel-
pen mensen, organiseren activiteiten en zorgen voor de omgeving. Zij dragen 
bij aan de leefbaarheid in de gemeenschap. Een gemeenschap kan niet zonder 
vrijwilligers.

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze

Kunerastraat 2, 5473 AL Heeswijk
06-11450588
info@licis-vormgeving.nl

www.licis-vormgeving.nl

Veelzijdige
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Column
Ad

Informatie voor de kernen

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. 

LoosbRoek c.a. (cuM annexis)
Afgelopen week was er weer aandacht voor de toekomst van onze 
gemeente. Deze keer niet vanuit Bernheze maar vanuit de omliggende 
gemeenten. Dit kabinet gaat er van uit dat gemeenten moeten groeien 
naar een omvang van 100.000 inwoners. Groeien is nodig om in de 
toekomst het hoofd boven water te kunnen houden.

In Veghel kijken ze de andere kant 
op. Schijndel wil samen met Sint 
Oedenrode en daar zou Veghel 
zich graag bij aansluiten. Vanuit 
Uden is er weinig reactie. Er is 
blijkbaar nog geen besef van een 
noodzaak tot schaalvergroting. 
Openlijk roepen dat ze samen 

een nieuwe gemeente zouden kunnen vormen doen Uden en Veghel 
beiden niet meer. Waarschijnlijk hebben ze van de gestrande pogingen 
midden jaren negentig nog een vervelende nasmaak. Mogelijk zijn ook 
de cultuurverschillen tussen Uden als oude Peelgemeente en onderdeel 
van het Land van Ravenstein en Veghel als belangrijke handelsplaats in 
de Meierij en onderdeel van Staats Brabant nog te verschillend. 

Oss zoekt het juist in die historische verbinding. De gemeenteraad heeft 
zich daar deze week uitgesproken voor een de optie van een Maasland-
gemeente. Daarmee doelen ze op het oude kwartier van Maasland als 
onderdeel van de Meijerij in de Staats Brabantse periode. Oss was toen 
de hoofdplaats en dat zou anno 2013 goed weer kunnen, vinden college 
en een meerderheid van de gemeenteraad. Bernheze zou daar dan uit 
historisch oogpunt ook bij horen. Maar in Vorstenbosch, Heeswijk en 
Dinther hebben de Ossenaren geen zin. 

Maasdonk doet eind van deze maand een uitspraak of ze zich bij Den 
Bosch, bij Oss of bij beiden willen aansluiten. 

En vanuit onze eigen gemeente is het verdacht stil. Heel anders dan een 
jaar geleden toen we midden in een felle discussie zaten over samengaan 
met Maasdonk. Het resultaat heeft zoveel gevoeligheid opgeleverd dat 
de partijen zich nu maar even stilhouden. 

Herindelen en annexatie is iets van alle tijden. In de afgelopen eeuw 
zijn er regelmatig felle discussies geweest. In de vroege oorlogsjaren 
claimde de gemeenteraad van Heesch al Heeswijk “het woord ‘wijk’ in 
de juiste betekenis duidt op een afdeling van een bepaald dorp of plaats. 
Het woord Heeswijk is dus een afdeling van het grotere Hees(ch)”. En de 
serieuze plannen gingen nog verder “Het middelpunt van Groot Heesch 
zou dan met een fraai dorpsraadhuis te Loosbroek verrijkt kunnen 
worden. Hierdoor zouden voor honderden jaren de ingezetenen zijn 
gebaat en bestuurs- en andere moeilijkheden zijn voorkomen”.

We kennen het verloop nadien. Er zal dus nog wel wat water door de 
Bernhezer beken stromen voordat we weten tot welke nieuwe gemeente 
we gaan behoren. 

Met groet, Ad.

Van Grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100-A
5473 AT Heeswijk-Dinther
0413 - 29 19 80
info@vangrunsvenhaerkens.nl
www.vangrunsvenhaerkens.nl 

Rivez Assurantiën 
& Risicobeheer
Laar 16
5388 HE Nistelrode 
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

Van Heck Assurantiën
‘t Dorp 124
5384 MD  Heesch
0412 - 45 20 03
info@vanheckassurantien.nl
www.vanheckassurantien.nl 

Dorpsraad Nistelrode: Nieuwe Website

Verkeersknelpunten
Verder is er als reactie op de infor-
matiebijeenkomst van vorig jaar 
in het Tramstation een levendige 
discussie over de verkeersknelpun-
ten in Nistelrode ontstaan. De visie 
voor een mogelijke nieuwe uitvoe-
ring van de doorgaande weg Laar 
Weijen heeft een aantal reacties 
opgeroepen. Hierover wordt ver-

der overleg gevoerd. Het uiteinde-
lijke doel is tot een definitief inte-
graal plan van aanpak te komen, 
waarin ook de knelpunten rond de 
kerk opgelost worden. De zwaar-
ste knelpunten, Laar/Heuvelstraat 
en Laar richting centrum worden 
nog extra belast met de plannen 
om voor de hoofdingang van Van 
Tilburg een extra bushalte en een 

NIsTELRODE - De dorpsraad is het nieuwe jaar begonnen met een vernieuwde website. De nieuwe opmaak 
biedt meer mogelijkheden om de welzijnsbelangen van Nistelrode interactief met de inwoners te delen. We 
hebben gekozen voor een flexibele en toegankelijke opmaak waarbij de reacties van de lezers eenvoudig 
weer te geven zijn en waarbij aanvullende opmaakwensen snel toegepast kunnen worden. Daarom vragen 
wij u hierbij de site even te verkennen en ons kort te berichten wat u ervan vindt en welke onderwerpen u 
graag bij de dorpsraad onder de aandacht wilt brengen. (www.dorpsraadnistelrode.nl)

Algemeen Belang Bernheze (ABB) 
heeft daar moeite mee. De ge-
meente hoort er op een zo laag-
drempelig mogelijke manier voor 
haar inwoners te zijn, waarbij 
dienstbaarheid voor de inwoners 
centraal staat. In dat plaatje past 
niet dat er voor elk ‘wissewasje’ 
een afspraak gemaakt moet wor-
den. Klantonvriendelijkheid ten 
top! Een argument dat men hoort 
van voorstanders van het ´afspraak 

maken´ is dat het ook heel normaal 
is om afspraken te maken voor 
bijvoorbeeld een dokters- of tand-
artsbezoek. Dat klopt, maar bij de 
dokter kent men ook een inloop-
spreekuur. En ik weet dat ik gere-
geld naar de tandarts moet. Een 
bezoekje aan het gemeentehuis is 
vaak ongepland. Nog snel even een 
nieuw paspoort aanvragen of na 
het slagen van je rijexamen als de 
wiedeweerga je rijbewijs ophalen. 

Dat gaat zo allemaal een-twee-drie 
niet meer. Eerst via internet of de 
telefoon een afspraak maken, of, 
erger nog, naar het gemeentehuis 
om daar een afspraak te maken om 
naderhand weer een (auto)ritje te 
mogen maken naar datzelfde ge-
meentehuis. Dit komt ABB niet als 
sociaal en milieubewust beleid over. 
En dat is toch wat vreemd voor de 
huidige coalitie die uitdraagt oh zo 
sociaal en groen te zijn!

ABB: Een (a)sociaal afspraakje

BERNHEzE - ‘Een afspraakje maken’. Het heeft bijna iets romantisch. Maar niets is 
minder waar als je kijkt wat er tegenwoordig in ons gemeentehuis gebeurt. Waar 
men eerst nog tijdens de openingsuren binnen kon lopen om bijvoorbeeld een ver-
huizing door te geven, moet er nu eerst een afspraak worden gemaakt. 

Roel Monteiro , Algemeen Belang Bernheze (ABB)

Kortmaar KraChtigkrachtig en transparant
De bestuurscultuur in Bernheze dreigt er een van ‘intern’ en ‘besloten overleg’ te worden. De transparantie van besturen is steeds verder te zoeken. 
De frequentie van besloten vergaderingen wordt steeds hoger. Werkbijeenkomsten worden ze genoemd, dit past niet bij een bestuurscultuur zoals 
we die als CDA willen zien. Afgelopen maandag bijvoorbeeld, zat het college en gemeenteraad te praten over het bijstellen van de toekomstvisie van 
Bernheze. In onze ogen bij uitstek een onderwerp waar juist inwoners van onze gemeente naar moeten kunnen komen luisteren. Wij hebben dan 
ook serieus overwogen om niet bij die besloten vergadering aanwezig te zijn. Dat hebben we echter wel gedaan! Wij hebben namelijk wel degelijk 
een inhoudelijke visie op de toekomst van Bernheze. Die zullen we uitdragen, in onze eigen woorden en met onze eigen argumenten, een plicht als 
volksvertegenwoordiger. Wij gaan en staan voor een open en transparante discussie.

CDA Bernheze 

Meer info: www.cdabernheze.nl

gemarkeerde voetgangersover-
steekplaats te maken. 
De dorpsraad is van mening dat 
met name de bushalte, met de 
daarbij vereiste voorzieningen, de 
verkeersveiligheid op dat punt nog 
onveiliger zal maken en is op zoek 
naar de mening van meerdere in-
woners. Vandaar hierbij onze op-
roep om hierover uw reactie met 
ons te delen via onze website. U 
kunt uw reactie ook via info@
dorpsraadnistelrode.nl geven.

HEEsCH - Op vrijdag 1 febru-
ari treden Rob en Emiel voor de 
tweede keer op in de Pas. Een 
combinatie van humor, men-
talisme en visuele acts. In hun 
nieuwe voorstelling ´Geknipt 
en  Geschoren´ wordt u heen 
en weer geschud, van de ene 
verbazing in de andere. Om te 
lachen? jazeker! Verrassend? 
Absoluut!
De voorstelling begint om 20.15 
uur en kaarten zijn te reserveren 
via de website van de Pas.
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wie
is deze Bernhezenaar?

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

Gezinsleden of werknemers worden 
uitgesloten van deelname.

Oplossing
vorige week:

Tamara van Krieken
uit Loosbroek

oogcontact

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Winnaar:
Miranda de Mol - 

schuurmans
kan de staatsloten 

ophalen 
bij Paperpoint

eelen

mooiBernhezertJe

WILT U EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,00. 
Info via: office@demooibernhezekrant.nl 
of bel met 0412-795170.

GEMOTiVEERDE 
STUDENTEN GEzOCHT 
voor goedbetaalde 
bijbaan, www.hulpstudent.nl, 
M: 06-14826000 of 
E: y.kroef@hulpstudent.nl

TE KOOP
KRUPs Nescafé Dolce Gusto
Voor koffie, espresso, 
chococino en cappuccino. 
showroommodel (lichtgeel) 
incl. gebruiksaanwijzingen
€ 40,- tel. 06-53556982.

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.

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!

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.

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

SUDOKU

In juni 2012 is de Heesche fanfare 
- in navolging van andere muziek-
verenigingen in Bernheze - gestart 
met het ophalen van oud ijzer in 
Heesch. 
Onder de noemer ‘Van oud ijzer 
naar nieuw koper!’ wordt 1 à 2 keer 
per maand bij de mensen thuis oud 
ijzer opgehaald. Heeft u tijdens de 
kerstvakantie uw schuurtje of zol-

der opgeruimd en is daarbij oud ij-
zer tevoorschijn gekomen? Fanfare 
Aurora haalt deze overtollige kilo’s 
graag bij u op. 

Hierdoor bespaart u zich het no-
dige sjouwwerk en stelt u ons in 
staat om uw oud ijzer te gelde te 
maken voor onze vereniging. Met 
behulp van uw oud ijzer kunnen 

wij bijvoorbeeld nieuwe instru-
menten aanschaffen voor onze 
leden, oftewel: ‘Van oud ijzer naar 
nieuw koper!’.

Aanmelden oud ijzer
Heeft u oud ijzer en wilt u dit laten 
ophalen door Aurora, schroom dan 
niet om het aan te melden via:
- Telefoonnummer: 061299 0799
- Email: oudijzer@fanfare-aurora.nl

Hartelijk dank alvast voor uw hulp 
namens leden en bestuur van Fan-
fare Aurora! Kijk voor meer infor-
matie op www.fanfare-aurora.nl.

Fanfare Aurora helpt u af van 
overtollige kilo’s
HEEsCH – Het nieuwe jaar is alweer enkele weken oud. Stoppen met 
roken, meer bewegen, de overtollige kilo’s kwijt raken. Iedereen is nog 
druk bezig met het realiseren van zijn of haar goede voornemens. En 
dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Fanfare Aurora helpt u hierbij 
graag een handje!

witgoed, reparatie en verkoop
Achterste Groes 11 • 5384 VG Heesch • 0412 451043

info@leeijen-electro.nl • www.leeijen-electro.nl

leeijen electro
• Electrotechniek
• Huishoudtechniek

Schaatsbaan op Fokkershoek

We kunnen deze keer gebruik ma-
ken van het gildehuis waar men 
koffie/thee/chocomel kan kopen. 
Voor de kinderen van de buurt-
vereniging is de chocomel en ranja 

gratis. Het gildehuis is geopend 
vanaf woensdag 23 januari 11.00 
uur (studiedag ’t Mozaïek) en vrij-
dag vanaf 16.00 uur. zaterdag en 
zondag zijn de openingstijden af-

hankelijk van het weer en vrijwil-
ligers.

Er wordt op de schaatsbaan geen 
toezicht gehouden dus schaatsen 
gebeurt op eigen risico. Door het 
gilde is nadrukkelijk gevraagd om 
niet met schaatsen het gildehuis in 
te gaan! 

Tot ziens op de schaatsbaan!

HEEsWIjK-DINTHER - Na ruime voorbereiding en flink gewerkt te heb-
ben hopen we vanaf vandaag (woensdag 23 januari) te kunnen schaat-
sen tegenover het gildehuis aan de Fokkershoek. Buurtvereniging kas-
teelzicht heeft dit, samen met ‘t Gilde Sint Willibrord, Zonneberg, de 
brandweer en natuurlijk de Gemeente Bernheze mogelijk gemaakt. 

VRiJWiLLiGER VOOR NiEUWE 
COMMiSSiE BiJ SJB

 
WAAR? stichting jeugdbelangen (sjB) organiseert een aantal 
activiteiten voor kinderen in Nistelrode om ze te betrekken bij sport, 
spel, kunst en vermaak met als belangrijke doel: plezier hebben. 
Er wordt een nieuwe commissie gevormd die brainstormt over mo-
gelijke activiteiten voor jongeren van het voortgezet onderwijs.

HOE? samen met andere vrijwilligers ga je een nieuwe commissie 
vormen en binnen deze commissie ontwikkel je activiteiten en voer 
je deze uit voor jongeren van het voortgezet onderwijs.

VOOR WiE? Vind je het leuk om met kinderen te werken en ben 
je maatschappelijk betrokken en minimaal 18 jaar 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

www.mooiheesch.nl

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooiheesch.nl of mail naar info@mooiheesch.nl

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP
WWW.MOOIHEESCH.NL

MOOIHEESCH.NL KAN NIET AANSPRAKELIJK
GESTELD WORDEN VOOR TUSSENTIJDSE

WIJZIGINGEN IN DEZE AGENDA EN DE EVT
SCHADE DIE DAAR UIT VOORTVLOEIT.
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H e e s c h
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B O UW T
BERNHEzE UW BOUWPERiKELEN iN BERNHEzE BOUWT?

iNFO@DEMOOiBERNHEzEKRANT.NL

Een rondje in de bouw…

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

06 52688134

Leharstraat 32
5384 Cs heesCh

van
den Bersselaar

s c h i l d e r w e r k e n

Zijn uw belangen 
voldoende 

gewaarborgd 
in het nieuwe 

bestemmingsplan?

Graafsebaan 31 Heesch
 06-2909 9005

onno@roconnect.nl

www.roconnect.nl

Uw adviseur in Ruimtelijke Ordening!

*  In 1 dag geplaatst
*  15 jaar garantie
*  Onderhoudsvrij
*  Prefab dakkapellen
*  Kunstof, houten of aluminium kozijnen
*  Werkplaats open op zaterdag 
 van 10:00 - 14:00 uur
*  Gratis een vrijblijvende prijsopgave 
 aan huis.

Cereslaan 12a
5384 VT Heesch (naast McDonald)

T. (06) 22 69 23 38

Bernheze ondertekent 
Convenant Fair Play 
infra en Bouw
BERNHEzE - De gemeente Bern-
heze heeft het Convenant Fair 
Play Infra en Bouw van de re-
gieraad Bouw Brabant Zeeland 
ondertekend en ontvangt hier-
mee het Fair Play-certificaat. 

Het convenant moet de samen-
werking tussen overheid en 
marktpartijen verbeteren. Het 
moet een bijdrage leveren aan 
een meer harmonieuze samen-
werking tussen opdrachtgevers 
en opdrachtnemers in de infra-
sector. Het convenant was al 
ondertekend door de provincie 
Noord-Brabant, de 5 grote Bra-
bantse gemeenten en Bouwend 
Nederland. Bernheze kan nu aan 
dit rijtje toegevoegd worden. 

Elke ondertekenaar ontvangt het 
Fair Play-certificaat en een ver-
melding op de website.

Het convenant bevat afspraken 
en kaders die een werkwijze 
bevorderen waarmee conflicten 
in de toekomst kunnen worden 
voorkomen. Het biedt duidelijk-
heid over wat men van elkaar 
mag verwachten, van de precon-
tractuele fase van een project tot 
en met de realisatie en evaluatie 
ervan. 

Eerlijke kansen, maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, integriteit, 
betrouwbaarheid en transparan-
tie zijn als kernwaarden in dit 
convenant terug te vinden.

Saamhorigheid en creativiteit
Centrummanagement Heesch

Er is al heel veel werk verzet door 
het Centrummanagement, waar-

bij het besluit van de gemeente-
raad invoering reclamebelasting 

per 2013 een flinke stap in de 
goede richting is om tot verdere 
invulling van het businessplan te 
komen. Ondertussen is er regel-
matig overleg (ook met de On-
dernemers Vereniging Heesch en 
samenwerkende Ondernemers 
Bernheze) met de gemeente over 
herinrichting, parkeren, bereik-
baarheid, verlichting, etc.

Van businessplan naar actieplan
De organisatie van het Centrum-
management Heesch bestaat uit 
Voorzitter Godert-jan van Meijl, 
secretaris Peter van Moorselaar, 
Penningmeester Gerard van Ras, 
leden Tonnie Wiegmans en Hans 
Ploegmakers. Om alle taken uit te 
kunnen voeren worden werkgroe-
pen ingericht. Daarover wordt 
deze maandagavond enthousiast 

en levendig gediscussieerd. Hoe 
richt je PR en Promotie in, hoe or-
ganiseer je de evenementen, wat 
moet er verbeteren in ambiance, 
inrichting en verkeer, welke bran-
ches missen nog en hoe ga je om 
met evt. leegstand. 

Heel veel goede ideeën, opties 
en plannen. Er blijkt ambitie en 
creativiteit bij de Heesche onder-
nemers. Er wordt gesproken over 
straatverlichting, etalageverlich-
ting en presentatie en - om bij-
voorbeeld handen en voeten te 
geven aan succesvolle acties rond 
open zondagen - wordt geop-
perd om een ondernemerscafé op 
te starten voor verdere invulling 
van een actieplan. www.centrum-
heesch.nl

HEEsCH – 21 januari kregen de ondernemers van het centrum in Heesch 
informatie over de doelstellingen, stand van zaken en toekomst van 
het Centrummanagement Heesch. Wat men wil bereiken was duide-
lijk: een structurele samenwerking tussen ondernemers, vastgoedei-
genaren én gemeente, een visie gericht op een goed vestigingsklimaat 
en versterken economie én de ontwikkeling van het centrum.

Godert-Jan van der Meijl

Zoggelsestraat 21a, Heesch  0412 - 45 3113
info@akker-zonwering.nl    www.akker-zonwering.nl

KUNSTSTOFKOZIJNEN 
voor nieuwbouw 

of renovatie

JANUARI-ACTIE

ZONWERING
BINNENZONWERING

ROLLUIKEN

nu met 

houthoekverbinding
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Op deze dag zullen MArGO EN 
FrANS DOrtMANS in de onecht 
verbonden worden. Het Boeren-
bruidspaar van 2013 is als actieve 
vrijwilliger goed bekend binnen 
Cunera/De Bongerd en in de ge-
meenschap van Heeswijk, Dinther 
en Loosbroek. 

De middag begint met het ophalen 
van het Boerenbruidspaar onder 
muzikale begeleiding. 
Daarna is er een koffietafel in de 
Aula van De Bongerd voor het 

Boerenbruidspaar, de genodigden 
en de oud-Prinsen van snevelbok-
kenland. De bruiloft in de onecht 
zal om 14.11 uur door de Prins van 
snevelbokkenland in de Tuinzaal 
van Cunera worden bezegeld.
Daarna vindt er een receptie plaats 
en is er gelegenheid om het Boe-
renbruidspaar te feliciteren. Ook 
hierbij is de Prins met zijn gevolg 
aanwezig. 
De giften vanuit ‘de kromme âr-
rum’ worden geschonken aan de 
stichting Vrienden van Bernezorg.

Boerenbruiloft in Cunera/
De Bongerd
HEEsWIjK-DINTHER - Ook dit jaar wordt er met carnaval weer een 
Boerenbruiloft in Cunera/De Bongerd gevierd en wel op dinsdag 12 
februari 2013. 

Een bijzondere Boerenbruiloft 
in het Weversrijk

In het echt zijn het Pieter van der 
Heijden, van beroep koeienboer 
oftewel cowboy, tevens zijn hobby, 
en Natasja van Dinther, uitbaatster 

van kinderpaleis ’t Loo, die graag 
zingt naast haar werk en toneel 
speelt. zij zorgt ook voor Pieter en 
de kinderen.

9 februari
Om 13.30 uur vertrekt het paar 
op een kar, getrokken door een 
trekkoe, met de overige familiele-
den per huifkar vanaf ‘t Loo. Om 
13.45 uur sluiten de ex-leden, 
vrienden, bekenden en iedereen 
die belangstelling heeft achter de 
huifkar aan, vanaf het parkeer-
terrein van sportpark ‘De schel-
len’. Vanaf daar wordt de route: 
Loo-Hoogstraat-Over Den Dries- 
De Hoef-Laar-Maxend naar Party-
centrum ‘t Maxend.

De huwelijksvoltrekking zal wor-
den geleid door bijzonder ambte-
naar van de Burgerlijke stand onze 
eigen Nisseroisse wethouder Rien 
Wijdeven met als getuigen: Iene 
van Dijk, josé Wijgergangs, Ralf 
van Dinther en Nieltje van Dinther.
Na de huwelijksvoltrekking volgt 
een receptie en een koud en warm 
buffet, beschikbaar gesteld door 
de uitbater van Partycentrum ‘t 
Maxend.
 
Na de huwelijksvoltrekking wordt 
de muzikale begeleiding verzorgd 
door jong Belegen en K5½ en kan 
er volop gefeest worden.

www.de-wevers.com

NIsTELRODE - Op carnavalszaterdag 9 februari wordt door de ex-leden 
van Carnavalsstichting ‘De Wevers’ wederom een boerenbruiloft geor-
ganiseerd. Het bijzondere van deze boerenbruiloft is dat, In tegenstel-
ling tot voorgaande jaren, het echtpaar bestaande uit:
PIEtEr VAN PIEt VAN HANNES DrIEkE PIEtE en NAtASjA VAN MIEN-
tjE VAN ANNA VAN NELLEkE VAN Ay DE VOS. Niet in de onecht doch 
in de echte echt worden verbonden.

Gisteren, aan het begin van de 
avond, werden de sponsoren be-
dankt met mooie woorden door 
voorzitter Hertwin van der Wijst. 
Buiten een mooie bos bloemen 

kregen alle sponsoren een mooie 
foto van de huppels met hun nieu-
we kleding en tas. Helaas kon Erik 
de Groot niet aanwezig zijn we-
gens ziekte en in zijn plaats heeft 

Danielle Ikanubun de bloemen en 
foto in ontvangst genomen. 

zij zorgt ervoor dat e.e.a. bij Erik 
terechtkomt.

De huppels bedanken hun 
sponsors voor nieuwe kleding

NIsTELRODE - De huppels van Carnavalsstichting de Wevers waren hun trainingspakken ontgroeid 
en daarom gingen ze op zoek naar sponsors voor nieuwe pakken. Gelukkig werden die al snel ge-
vonden en heeft CS de Wevers dankzij Bevers Steencentrum (Mark & kim Exters, de prins van vo-
rig jaar), Loonbedrijf Langenhuizen (Marcel & Mariska, fanatieke carnavalsvierders met een dochter 
bij de Huppels), Van tilburg Mode & Sport (Erik de Groot, Floormanager Sportafdeling) en Café-Zaal  
‘t tramstation/D’n Haon (tonnie & Everista) dan ook schitterende pakken en tassen mogen bestellen. 

Boerenbruidspaar Heesch 

Het bruidspaar wordt opgehaald 
door paard en wagen, onder mu-
zikale begeleiding van ‘Niet te 
geleuve’. Vanaf 14.30 uur is ie-
dereen welkom in ’t Tunneke om 
getuige te zijn van dit feestelijk 
gebeuren. Daar zal de live band 
‘Paparazzi’ de zaal vullen met mu-
zikale geluiden en zal ’t bruidspaar 

gefeliciteerd kunnen worden. De 
beroemde veilingmeester jan van 
schijndel zal ook deze middag zijn 
naam waar maken. 
Belangrijk detail is dat Monique 
voorzitster is van de Rooie Tès-
neuzik en Ad haar daar vast heeft  
leren kennen, omdat hij daar ook 
lid van is. 

HEEsCH - Op 11 februari zal weer een mooi paar in de onecht worden 
verbonden in zaal ’t tunneke. MONIquE VAN BErtjE VAN DrIEkSkE 
D’N HuLtErEN, in ’t dagelijks leven Monique van den Hurk, en ADjE 
VAN jANuS VAN DOrruSkE VAN DuIjNHOVEN, in ’t dagelijks leven 
Ad van Duijnhoven, zullen voor de onechte pastoor Marco Nelissen hun 
jawoord geven. 
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Op zaterdag 9 februari worden de 
straten afgesloten voor alle verkeer 
en trekken er vanaf 19.11 uur zo’n 
30 verlichte wagens/loopgroepen 
door het donkere dorp. Want ook 
alle straatverlichting gaat uit. Maar 

niet alles gaat op donker. Langs de 
route worden de tuinen prachtig 
verlicht. Aansluitend vindt er een 
lichtjesbal plaats waar Big Nick 
voor de nodige turbulentie zorgt. 

Tijdens het lichtjesbal worden de 
prijzen uitgereikt aan de winnaars 
van de verlichte optocht.

kreuge-enclave
Op zondag 10 februari gaan de 
feestgangers van Loosbroek ‘op 
de eier’ bij Kreuge-zicht (Kerk-
zicht). Met een goeie ‘bojjem’ 
kunnen ze dan met z’n allen naar 

Heeswijk-Dinther voor de optocht 
in hun eigen ‘Kreuge-enclave’. Bij 
terugkomst bij Kreuge-zicht is de 
thuishaven omgebouwd tot een 
tropisch paradijs voor het Fiësta 
Tropicana. samba, Cocktails y Birra 
Corona met een spetterend optre-
den van sambaband Batedeira. Op 
muziek van deze superband kun-
nen de heupen los en de spieren 

opgewarmd worden voor het lim-
bodansen! Op deze avond wordt 
ook de prijs uitgereikt voor de 
mooist verlichte tuin.

In Europa
Op maandag gaat het op z’n Hol-
lands met Dweilen en Kruien tij-
dens de 11-stratentocht. Tijdens 
het snertbal wat volgt, zorgen De 
Brabantse Toppers voor oer-Hol-
landse muziek. De oversteek terug 
over de oceaan is gemaakt, de jet-
lag overwonnen en dus is Duitsland 
‘mar ‘n eindje’. Op dinsdag wordt 
voor de jeugd een DolleDinsdag-
Disco gehouden in Kreuge-zicht en 
’s avonds zorgt ’t Bierfest voor een 
passende afsluiting met schlager-
zanger ‘Heino’. 

Voor meer informatie: 
www.dekreuge.nl

De Rooie Tèsneuzik
Pronkzitting met’n hoog pronkgehalte

De Rooie Tèsneuzik staat bekend 
om de uiteenlopende onderwer-
pen, soms politiek, soms maat-
schappelijk, maar altijd met flair 
en platte humor. Het ging over de 
verloedering in de maatschappij, 
honden en hun uitlaatperikelen, 
waarbij de stamboomhond her-
kend wordt aan zijn gez…. tegen 

elke boom. Er was een spotting-
scoop op de Misse van spottur-
marmè die de BOA op de korrel 
nam. De zzp-madam die werkte 
zonder pooier was daarbij bijzon-
der tevreden over het vergunnin-
genbeleid van de gemeente.
Het was een feest om naar de 
kostuums te kijken. Van te grote 

maatpakken tot en met kotomis-
sies (surinaamse klederdracht) en 
van operettesterren tot en met de 
naaktpakken in de sauna, waren 
stuk voor stuk met zorg en fantasie 
gemaakt. De surinaamse dames 
vonden de BOA ook maar een 
gevaarlijk heerschap en bespra-
ken de gemiddelde leeftijd van de 
kerkbezoekers (60 jr.) doordat de 
muziek in de kerk niet swingt. Het 
operettegezelschap had een grote 
verrassing in petto. zij zwaaiden 
vervaarlijk uit over de eerste rijen 
in de zaal en achterover. Gelukkig 
zaten ze goed verankerd.

Ongetwijfeld was het voor nie-
mand een verrassing dat ook de 
misverstanden en komische situa-
ties in de medische wereld aan de 
orde kwamen. En natuurlijk een 
variatie op ‘50 tinten grijs’. Trend-
watcher ‘2 tinten grijs’ hekelde de 
senioren die met rugzakken op het 
verkeer onveilig maken en van op-
laadpunt tot oplaadpunt fietsen. 

De vette vinger van Betsie’s B kreeg 
kleurrijk bezoek met veel praatjes. 

Een foto-impressie kunt u bekijken 
op www.mooiheesch.nl of 
www.rooietesneuzik.nl.

HEEsCH – De artiesten die optraden tijdens de pronkzitting in Café Za-
len ’t tunneke kunnen terugkijken op een aantal geslaagde avonden. In 
totaal werkten 68 vrijwilligers aan de totstandkoming van deze pronk-
zitting, waarvan 21 artiesten. De onderwerpen waren, zoals gewoonlijk 
zeer gevarieerd. Gouwe Kreuge bal met 

‘Broadway’
HEEsCH - Op zaterdag 26 januari is het weer tijd voor een spetterend 
feest: het Gouwe kreuge bal. In de Pas zal de prestigieuze Gouwe kreu-
ge officieel overhandigd worden aan Vloerenbedrijf F.H.L. van Berkel 
door niemand minder dan Prins Porcus XLII. De feestavond die hierop 
volgt zal opgeluisterd worden door ‘Broadway’ dé coverband voor een 
gezellige avond! 

© 2010 | 

Nu ook pasfoto’s

Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851

Adjudante Pleun en jeugdprinses Pleun

jeugdprinses Pleun is de doch-
ter van Hennie Wijnen en Arlies 
van Mil en Adjudante Pleun is 
een dochter van Theo Verwijst en 
Monique Hanegraaf. Na de span-
nende onthulling die gedaan werd 
door de ‘Pizzabakkertjes’ van de 
DV Dancing Kids hadden de da-

mes duidelijk veel schik over het 
feit dat het zo’n goed bewaard 
geheim gebleven was, zelfs voor 
buurman prins Henk. 
Op basisschool ’t Maxend zal de 
verrassing groot zijn, want daar 
zitten de twee vriendinnen in 
groep 8.

NIsTELRODE - ‘De Pleunen trappen lol, voor ons is niets te dol’ dat is 
de slogan die de ‘Pleunen’ hebben tijdens hun carnaval 2013. Na een 
afscheid van de enthousiaste ex-prinses Nienke en Isa, was het tijd voor 
de onthulling van Pleun Wijnen en Pleun Verwijst. Zij hebben er dui-
delijk heel veel zin in, het was dan ook spannend om het stil te houden 
voor iedereen. 

Met de Kreuge de wirreld rond
Loosbroek als start- en landingsbaan

LOOsBROEK – Het carnavalsthema van 2013 ‘Carnaval is wirrelds’ werd vastgesteld door 
stichting Carnaval HDL. Daar kon de Loosbroekse carnavalsvereniging De Kreuge wel wat 
mee. En zo is er dit jaar de 3e verlichte optocht van Loosbroek met als thema ‘Met de Kreuge 
de wirreld rond’.

‘op maandag gaat het op z’n hoLLands,
met dweiLen en kruien tijdens de 
11-stratenoptocht

Om 20.30 uur is het zover en zal 
Prins Porcus XLII deze unieke on-

derscheiding in de Missezaal over-
handigen aan Vloerenbedrijf F.H.L. 
van Berkel. Hierbij bent u natuurlijk 
van harte uitgenodigd. Na de of-
ficiële handelingen barst om 22.00 
uur het feest los in de grote zaal. 
Met hun ervaring en enthousias-
me, het hoge muzikale niveau en 
verrassende repertoire zorgen de 
6 muzikanten van ‘Broadwa’ voor 
een boeiende, swingende avond. 

Op www.carnaval-heesch.nl vindt 
u alle informatie omtrent dit tradi-
tionele festijn. U komt toch ook?

Jeugdheersers CS De Wevers 
Jeugdprinses Pleun & jeugdadjudante Pleun
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Onthulling nieuw draagbord tijdens Teerdag
Indrukwekkende huldigingen bij Gilde Vorstenbosch

VORsTENBOsCH - Op zaterdag 
19 januari werd de teeravond 
gehouden in ’t Gildebergske. De 
avond werd muzikaal begeleid 
door Dj Ad Somers. 

Er werd een nieuw draagbord ont-
huld door Bram somers en Lindsey 
Vogels. Ook werd gildelid Wim 
Wijdeven gehuldigd voor zijn 
40-jarig lidmaatschap. Namens de 
overheid van Kring Maasland was 
er vertegenwoordiging in de per-
sonen van jurgen swinkels, Rene 
Pullens en Frans van Delft.

Verder was johnnie van der Heij-
den 25 jaar lid. 
Ook werd de ‘gildebroeder van het 
jaar’ bekend gemaakt: Het jeu de 
boules korps, bestaande uit Theo 
v.d. Heijden, Mari Lucius, Frans 
Geenen en Toon Aarts. 
sel somers werd voor het beschik-
baar stellen van zijn paard ‘Rosa 
van Bedaf’ bedankt. sel trok er al-
tijd samen met standaardruiter Cor 
Geenen op uit naar gildedagen. De 
gildeleden weer een inzameling in 
de melkbus gehouden. Deze werd 
verzorgd door simon smits en Ger-

rit somers. Deze keer gaat de op-
brengst naar de stichting ‘Be More’. 
Leonie van der Heijden gaat dit jaar 
naar Cambodja. Er is € 238,70 op-
gehaald, samen met de opbrengst 
van de kerstmarkt wordt er nu  
€ 400,- aan haar meegegeven om 
als financiële steun te dienen voor 
dit project.

Na al deze huldigingen en bekend-
makingen werd er flink gefeest. De 
drankvoorziening was in handen 
van enkele bereidwillige gilde-
broeders van het gilde uit Dinther.

V.l.n.r.: Wim Wijdeven 40 jaar, Johnnie van der heijden 25 jaar Theo v.d. 
Heijden, Mari Lucius, Frans Geenen en Toon Aarts

Onthulling draagbord door Bram 
Somers en Lindsey Vogels

Johnnie v.d. Heijden 25 jaar lid Wim Wijdeven 40 jaar lid Sel Somers met bronzen beeld van 
Rosa van Bedaf

Financieel zéér aantrekkelijk
Voorzitter Henry van Boxmeer: “Geweldig dat ook Rabobank Bernheze-
Maasland dit project wil steunen. Met de bijdrage vanuit het Maatschap-
pelijk stimuleringsfonds wordt de aanschaf van een Ecotap-Fietsoplaad-
zuil voor leden van TRV-Bernheze wel heel aantrekkelijk. 

Eerder besloot Gemeente Bernheze om € 750,- per zuil 
te subsidiëren en worden de kosten van de plaatsing  
à € 495,- ook vergoed voor leden van TRV-Bernheze. 
Daarmee worden, na terugvordering van de btw, 57% 

van de aanschafkosten vergoed. Daarnaast kan gebruik ge-
maakt worden van de investeringsaftrek en de Mia/Vamil mili-
eusubsidieregeling. 
Daarmee is de financiële hobbel volledig weggenomen om een 
Ecotap-Fietsoplaadzuil aan te schaffen en zullen elektrische fiet-
sers in Bernheze dit jaar op vele punten, liefst in de nabijheid 
van een terras, hun fiets gratis kunnen opladen. Hiermee bewij-
zen we dat Bernheze inderdaad de Groene, Culturele Gastvrije 
gemeente is die we pretenderen te zijn.” aldus Van Boxmeer. 
De vereniging promoot al sinds 1967 dat hun gebied aantrek-
kelijk is voor de toerist/recreant, met ruim 90 ondernemers, 
verenigingen en stichtingen als lid. 

De opvallende groengekleurde Ecotap-Fietsoplaadzuil is voor-
zien van een lichtpaneel waardoor deze volledig schoon en 
duurzaam opgeladen wordt. De stroom vanuit het lichtpaneel 
wordt opgeslagen in de accu. Afhankelijk van het type op-
laadzuil kunnen twee óf vier fietsen gelijktijdig worden ge-

voed met deze milieuvriendelijke stroom. Geïnteresseer-
den kunnen zich aanmelden op info@TRV-Bernheze.nl.

Ook Rabobank Bernheze-
Maasland sluit zich aan 
met financiële steun
TRV-Bernheze coördineert plaatsing Fietsoplaadzuilen

Bernheze - De vereniging voor de toeristisch-recreatieve sector, TRV-
Bernheze, coördineert de interesse voor de Ecotap-Fietsoplaadzuil voor 
de elektrische fiets. Ook Rabobank Bernheze-Maasland heeft afgelopen 
week besloten het project een financiële stimulans te geven, de bank 
stelt dit vanuit haar Maatschappelijk Stimuleringsfonds beschikbaar.
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kbO bernheze

iVN BERNHEzE
In 2020 moet de Maashorst en levendig en ondernemend Provinciaal landschap zijn rond het 
grootste aaneengesloten natuurgebied van Brabant, duurzaam bewerkt en beheerd door boeren 
en ondernemende burgers.

Jaarvergadering 
KBO Nistelrode
NIsTELRODE - Op dinsdag 5 fe-
bruari houdt om 13.30 uur kBO 
Nistelrode haar jaarvergadering 
in Zaal ‘t Maxend. Op de agenda 
staat onder meer de bestuursver-
kiezing. Ans Geurts zal na 12 jaar 
penningmeesterschap aftreden. 
Ook de functie van Henk Cuijpers 
wordt vacant.

Bestuur
Gedurende de 12 jaar dat Ans pen-
ningmeester was, heeft zij de over-
gang van de gulden naar de euro 
meegemaakt. Het ledental groeide 
van 376 per 1-1-2000 naar 654 
per 31-12-2012. Een toename van 
74%. Automatische contributie-
incasso en internetbankieren de-
den hun intrede. Ondanks al deze 
ontwikkelingen was het financi-
ele beheer bij haar in uitstekende 
handen. Bestuurslid Henk Cuijpers 
moet helaas om gezondheidsrede-
nen aftreden. Hij is de eerste web-
master in de geschiedenis van KBO 
Nistelrode. Om in de ontstane 

vacatures te voorzien draagt het 
bestuur Lenie van Rooij-van Delst 
en Ignace van Dommelen voor als 
kandidaten. 

Lezing de Maashorst
Tot besluit van de vergadering zal 
joep van Lieshout, voorzitter van 
IVN Uden, een lezing geven over 
de activiteiten van IVN en nader 
ingaan op de ontwikkelingen in 
het natuurgebied de Maashorst. 
IVN staat voor Instituut voor na-
tuureducatie en duurzaamheid. 

IVN is een landelijke vereniging 
met in totaal ruim 20.000 actieve 
leden, verdeeld over 170 afde-
lingen. IVN wil iedereen, jong en 

oud, betrekken bij de natuur door 
middel van lezingen, excursies en 
cursussen. IVN is actief betrokken 
bij de ontwikkeling van de Maas-
horst. 
In 2020 moet de Maashorst een 
levendig en ondernemend Provin-
ciaal landschap zijn rond het groot-
ste aaneengesloten natuurgebied 
van Brabant, duurzaam bewerkt 
en beheerd door boeren en onder-
nemende burgers.

Vakantiereis 
KBO-Heesch
HEEsCH - kBO afdeling Heesch 
organiseert een reis van zondag 
12 t/m vrijdag 17 mei naar het 
Schwarzwald in Duitsland.

In het programma zijn excursies 
opgenomen naar Baden-Baden, 
Freiburg, Titisee, Triberg en niet 
te vergeten de Bodensee met het 
sub-tropische eiland Mainau. Gid-
sen, zoveel mogelijk Nederlands 
sprekend, zullen de vakantiegan-
gers de mooiste plekjes laten zien. 
Hotel Krone in Baiersbronn zorgt 
voor een gastvrije ontvangst, op 

basis van volpension. De kamers 
zijn voorzien van douche en toilet, 
verder zijn in het hotel lift, zwem-
bad en sauna aanwezig. 

De prijs van deze reis, inclusief alle 
maaltijden, excursies, entreeprij-
zen en de reisverzekering bedraagt  
€ 540,- per persoon. Toeslag 
1-persoonskamer is € 40,-. 
Niet inbegrepen zijn de drankjes 
tijdens de diners, overige persoon-
lijke uitgaven en de annulerings-
verzekering. 

De reis is niet geschikt voor perso-
nen die aan een rolstoel gebonden 
zijn. Voor het doorgaan van deze 
reis is een minimum aantal deel-
nemers vereist. Behalve leden van 
KBO-Heesch kunnen ook leden 
van andere KBO-afdelingen van de 
gemeente Bernheze deelnemen. 
Voor meer informatie bent u wel-
kom op de presentatie van vrijdag 
25 januari in zaal D’n Herd in de 
Pas, aanvang 10.00 uur. 

In verband met opties sluit de in-
schrijving op 4 februari. 
Meer informatie bij jo Hanegraaf, 
tel. 0412-451156

Vooruitzien is 
zwemmen
HEEsCH - In het kBO-Heesch 
beleidsplan stond het onderzoek 
naar mogelijkheden van zwembad 
’t kuipke in de zomermaanden 
voor senioren. Één kBO-lid heeft 
zich als initiatiefnemer gemeld om 
dit te inventariseren en mee uit te 
werken. Hulp is daarbij noodzake-
lijk. De kBO-Heesch zoekt daar-
om enkele mensen die dit initia-
tief mede vorm willen geven. 

In het kader van onze maatschap-
pelijke betrokkenheid willen we 
deze gezonde mogelijkheid niet 
enkel tot KBO-leden beperken. 
Vandaar dat we een oproep doen 
aan alle senioren van Heesch. Ge-
interesseerden verzoeken wij con-
tact op te nemen met het secreta-
riaat van KBO-Heesch: secretaris@
kboheesch.nl of met de vicevoor-
zitter via 0412-455068. 
Aangezien de inzet slechts een 
korte periode van het jaar betreft, 
verwacht de KBO-Heesch zeker 
enkele enthousiaste reacties.

Programma excursie
De deelnemers worden om  
9.45 uur verwacht bij ‘De Heem-
schuur’, schoonstraat 35 in 
Heesch. Om 10.00 uur vertrekken 
de deelnemers naar Lith, met eigen 
vervoer. Om 10.30 uur komen de 
deelnemers aan bij het Heemhuis 
van Heemkundekring ‘Maasdor-
pen in de gemeente Lith’ aan het 
Marktplein 20 in Lith, waar een 
bezoek wordt gebracht aan de 
expositie. Na het bezoek wordt 
in Lith een kopje koffie of thee 
genuttigd waarna de deelnemers 
weer huiswaarts keren.

kort programma
9.45-10.00 uur verzamelen bij ‘De 

Heemschuur’ in Heesch
10.00-10.30 uur rit naar Lith
10.30-12.00 uur bezoek Heemhuis 
en expositie
12.00-12.30 uur koffie/thee
12.30-13.00 uur terugrit naar 
Heesch

Deelname
Opgave gaarne vooraf in verband 
met het regelen van het vervoer bij 
Riky de jong (email: rikydjong@
home.nl; tel. 0412-646380). De 
kosten van het vervoer en eventu-
ele consumpties zijn voor eigen re-
kening. De entree tot de expositie 
is gratis.

Meer info: www.de-elf-rotten.nl

Excursie Lith
HEEsCH - Op zaterdag 26 januari 2013 organiseert Heemkundekring ‘De Elf rotten’ een excursie naar Lith, 
waar de deelnemers om 10.30 uur worden verwacht. Op het programma staat een bezoek aan de tentoon-
stelling ‘Dorpsdokter van toen. Van aderlaten tot penicilline’ in het Heemhuis in Lith. De expositie gaat over 
de ontwikkelingen in de geneeskunde tussen 1870 en 1940. De excursie staat ook open voor niet-leden.

HEEsWIjK-DINTHER – Peggie Pe-
ters & Mandy Verhoeven werden 
vanwege hun 25-jarig lidmaatschap 
in het zonnetje gezet, dat is niet het 
enige wat de dames gemeen heb-
ben. ze zagen beide in augustus 
1974 het levenslicht en startte in 
1988 beide bij het harmonieorkest. 
Mandy en Peggie werden tijdens 
de traditionele teeravond toege-
sproken door voorzitter Lambert 
van der Ven, waarin verwezen werd 
naar hun persoonlijke kwaliteiten in 
de verschillende commissies, ook 
vernoemd werden de muziekcarri-
ères, Peggie o.a. met de klarinet en 
Mandy met o.a. de dwarsfluit. Hij 
onderscheidde hen met de zilveren 
muziekspeld en overhandigde een 
oorkonde. 

Huldigingen Jubilarissen
Harmonie Sint Servaes 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor 2x per week A diploma-zwemmen
Combinaties: ma.+do., di.+vr. of wo.+za.

Geef uw kind nu op dan kan hij of zij meteen beginnen. (v.a. ± 4,5 jaar).

Zwemschool, Fitness & Groepslessen
De Beekgraaf 58  5388 CV Nistelrode

T 0412 617333   www.healthcenternistelrode.nl

In maart starten wij weer met de nieuwe 
ZwEmCursussEN

V.l.n.r.: Mandy Verhoeven en Peggie Peters met hun partners
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youp speelt ‘Wigwam’
Waarom Wigwam? simpel. Youp 
vond onlangs zijn vijftig jaar oude 
wigwam, waarin hij - toen hij klein 
was - zielsgelukkig was. In de zo-
mer stond het indianententje in 
de tuin, ’s winters op zolder. In de 
wigwam zat Youp vaak en was ge-
lukkig. zielsgelukkig zelfs. Beetje 
afgesloten en volkomen in zijn ei-
gen wereld. En eigenlijk zit hij daar 
nog steeds. Vanuit zijn wigwam 
kijkt Youp al jaren naar de wereld 
en denkt er het zijne van. Daar 
schrijft hij zijn columns, zijn thea-
terprogramma’s en verzint hij zijn 
verhalen. Het resultaat ziet u in dit 
typische Youp-programma, waarin 
hij praat, schreeuwt, zingt en fluis-
tert met maar één bedoeling: dat 
u lacht. Hard lacht. Om alles. De 
wereld, het leven op die wereld en 
vooral om Youp. 
Daarom Wigwam!
Teksten: Youp van ’t Hek
Muziek Ton scherpenzeel
Decor: Piet Hein Eek

Kaartverkoop voor Youp in de 
Kersouwe gestart
HEEsWIjK-DINTHER - Natuurtheater de kersouwe start dit jaar vroeg met de kaartverkoop voor de voorstel-
ling van youp van ‘t Hek op 21 juni a.s. Op de site www.kersouwe.nl, bij VVV Heeswijk-Dinther en uitpunt 
Veghel zijn de kaarten voor de voorstelling te koop. Vrienden van de kersouwe kunnen ook straks nog 
kaarten bestellen tijdens de voorverkoop voor Vrienden. Het programma in de kersouwe voor deze zomer 
zal de komende maanden worden onthuld. Op de website, in de nieuwsbrief en op de kersouwe twitter en 
Facebook pagina. Volgen dus!

Bekijk op www.kersouwe.nl de voorstelling en bestel de kaarten 
online of bij de vaste verkooppunten. 

HGC Heesch naar regiokampioenschappen

Onze pupillen 1, turnsters in de 
leeftijd van 9 en 10 jaar. Alyssa van 
den Bogaard en Dana van zand-
voort hebben zeer mooie oefenin-

gen laten zien en een 20e en 21e 
plaats behaald.
zondag was het tijd voor de jeugd-
turnsters, in de leeftijd van 12 en 

13 jaar. Linde jacobs liet mooie 
strakke oefeningen zien en behaal-
de een 12e plaats en hiermee is zij 
door naar de voorwedstrijden voor 
de Regiokampioenschappen, net 
als Nena van Rijn, want zij wist een 
13e plaatst te behalen.

Naomi school en Mees van Ber-
gen hebben goed geturnd maar 
wisten zich niet te plaatsen voor 
de regiokampioenschappen, wel 
liet Naomi school een zeer mooie 
vloeroefening zien en mag ze naar 
de toestelfinales op de vloer! Linde 
jacobs en Nena van Rijn mogen 
naar de toestelfinales op sprong.

Kimberly van Nuland heeft na bles-
sures haar training 2 weken gele-
den hervat en toch deelgenomen 
aan deze wedstrijd. Helaas was zij 
nog niet voldoende hersteld om 
alle elementen in haar oefeningen 
te kunnen laten zien, waardoor zij 
als 21e eindigde.

De turnsters pupillen 2 en junio-
ren zijn automatisch door naar de 
Regiokampioenschappen van vol-
gende week.

HEEsCH - Afgelopen weekend heeft HGC Heesch deelgenomen aan de 
voorrondes voor de regiokampioenschappen van de kNGu district Zuid 
voor de 3e divisie.
Als eerste waren de turnsters in de leeftijd van 8 en 9 jaar aan de beurt. 
Fenna School is met haar 7e plaats door naar de landelijke voorwed-
strijden en naar de districtsfinale. tevens zijn Maud Gemmeke en Emma 
Walboomers door naar de landelijke voorwedstrijden.

turnen

Het spel van theatergroep Play-
Back op 16 januari in De Pas draait 
rondom het feestje van Louise die 
16 jaar wordt en een megafeest 
wil. Compleet met alcoholische 
drank. En dat, terwijl de afspraak 
anders was. Wat doe je als ouder 
in zo’n geval en hoe ga je met de 
consequenties om. De scenes gaan 
om de planning van het feest, 
waarbij dochterlief pa om haar vin-
gers draait en haar zin krijgt, een 
gast die met wiet door zijn moe-
der wordt betrapt voordat hij naar 
het feest gaat, een meisje van 14 
dat onder druk alcohol drinkt en 
een jongen die in elkaar geslagen 
wordt als de drank de grenzen 
doet vervagen.
Het publiek, ouders van pubers, 
reageert spontaan op vragen over 
weerbaarheid, omgang met de pu-

ber, hoe houd je de communicatie 
open en stel je toch voldoende ka-
ders, waar leg je de verantwoorde-
lijkheid? Er worden over en weer 
tips gegeven en er gaat een golf 
van herkenning door de zaal bij 
de terugspeel-scenes. Luisteren al-
vorens een statement te geven en 
een open communicatie om één 
wereld te behouden, blijken be-
langrijk. De wereld van alcohol en 
drugs zijn vaak gesloten culturen. 
Het gebeurt meer dan we denken. 
Of de bewering: “In Bernheze zijn 
meer punten waar je drugs kunt 
kopen dan brood” waar is, laten 
we in het midden. Feit is dat de re-
acties na de voorstelling er niet om 
logen. Er werd dan ook nog lang 
nagepraat in het café van De Pas, 
met alcoholvrije cocktails en an-
dere drankjes. 

Playback; 
Verhelderend en hilarisch
Drank en drugsgebruik vaker dan we weten

BERNHEzE – Als je dochter 16 wordt, wat doe je dan? 55% van de ou-
ders van 12-18 jarigen vindt het goed dat hun kind alcohol drinkt. 62% 
van de 16-18 jarigen zijn bingedrinkers (>5 glazen per gelegenheid). 
Het Bernhezer gemiddelde is hierin hoger dan het gemiddelde van Hart 
voor Brabant.

In de zaalcompetitie mogen ze nu 
dankzij het behaalde kampioen-
schap, verder naar de regiowed-
strijden. Ook op het veld staat 
HVCH F2 zijn mannetje. In de 
hoogste klasse werd een mooie 

vijfde plaats behaald tegen bijna 
allemaal F1 teams. In het beker-
toernooi zit het team inmiddels in 
de vierde ronde. Kortom: een ne-
gental met een mooie toekomst bij 
HVCH!

HVCH F2 kampioen
HEEsCH - Na alle wedstrijden te hebben gewonnen is HVCH F2 afge-
lopen zaterdag glansrijk kampioen geworden, met een doelsaldo van 
12 goals voor en 1 doelpunt tegen. Dit negental speelde, onder de be-
zielende leiding van Marti, rené, Michael en Harold, met mooi voetbal 
iedere tegenstander zoek.

voetbal

V.l.n.r. Tim, Marijn, Hein, Lars, Luke, Tristan, Joep, Stefan en Tom

De complete opbrengst van de 
collecteweek zal direct ten goede 
komen aan de kansarme Filipijnse 
bevolking. Het wordt gebruikt om 
de verzending van hulpgoederen 

naar de Filipijnen te bekostigen. 
stichting van Mens tot Mens is op-
gericht in december 2006 en zet 
zich sindsdien in voor de kansarme 
bevolking van de Filipijnen. Dit 

doet zij door het sturen van aller-
hande goederen, zoals (zomer)kle-
ding, knuffels, verbandmiddelen, 
keukengerei en gereedschap. De 
stichting draait geheel op vrijwilli-
gers en donaties van particulieren 
en bedrijven uit de regio. 
Voor meer informatie over de 
stichting kijk op: www.vanmen-
stotmens.com

Collecteweek voor kansarme bevolking van Filipijnen 
28 januari t/m 2 februari 

HEEsCH - In de week van 28 januari wordt er door stichting van Mens 
tot Mens gecollecteerd in Heesch. Een groep vrijwilligers van de stich-
ting gaat dan langs de deuren om geld op te halen voor de kansarme 
bevolking van de Filipijnen. 
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Bernheze sportief

Komende maanden zal er hard 
gewerkt worden om de spelers-
groep te versterken. Er lopen al 
wat zaken en binnen afzienbare 
tijd zullen er ook een aantal in-
looptrainingen worden gehouden 
voor speelsters die belangstelling 
hebben om bij Prinses Irene te ko-

men spelen. Hierover zal nog be-
richtgeving volgen.

Mochten er nu al speelsters zijn die 
informatie willen en of belangstel-
ling hebben om bij Prinses Irene te 
komen spelen, stuur dan een mail-
tje naar: jmgvanhoof@hetnet.nl

José van Hoof 
verlengt bij Prinses Irene

voetbal

NIstElrodE - José van Hoof werd tijdens haar actieve carrière de vrou-
welijke Johan Cruijff genoemd. Deze José is ook het volgende seizoen 
weer coach van het 1e vrouwenelftal van hoofdklassser Prinses Irene. 
Van Hoof en Prinses Irene kwamen een verlenging van één seizoen met 
elkaar overeen. Er zijn alleen maar tevreden mensen over de samenwer-
king. Logisch dus dat men met elkaar verdergaat.

Na de warming-up begonnen de 
dames sterk aan de 1e set. tFC 
had geen antwoord op de goede 
services en harde aanvallen van 

Marieke timmers. de set werd dan 
ook binnengehaald met een stand 
van 25-10. de dames hielden het 
wedstrijdniveau goed vast en ook 
de 2e set werd netjes binnenge-
haald met 25-15. In de 3e set had-
den de dames van tornado wat 
meer moeite met het spel van tFC. 
Peter had wat time-outs nodig om 
aan te geven dat op deze manier 
de set verloren zou worden! Er 
werden in deze set prachtige rally’s 
aan beide kanten gespeeld. tor-
nado trok aan het langste eind en 
haalde de set binnen met 26-24. In 

de 4e set werd er flink gewisseld, 
maar ook dit zorgde er niet voor 
dat de dames van tornado uit hun 
spel gehaald werden. Karin van 
de Heijden is gelukkig weer fit en 
zette met een paar harde aanvallen 
de toon. Met een stand van 25-17 
werd deze set dan ook weer mooi 
binnengehaald! de dames deden 
wat ze moesten doen, 5 punten 
mee naar huis en daarmee nog 
meer afstand nemen van de con-
currentie. de volgende wedstrijd is 
2 februari in sporthal de overbeek 
te Nistelrode.

Dames 1 Tornado ruikt het kampioenschap

volleybal

NIstElrodE - Door het winterse land gingen de dames richting TFC in Odiliapeel. Winst was het enige 
doel, niets anders. Na een mooie reeks overwinningen, begint het kampioenschap dichterbij te komen. 

HEEswIjK-dINtHEr - Swift 1 - Al-
tior 1, Afgelopen zondag 20 janu-
ari speelde Altior een uitwedstrijd 
tegen Swift in Velden. Door een 
slechte concentratie in de eerste 
paar minuten, keek Altior al snel 
tegen een 3-0 achterstand aan. De 
meiden herpakten zich en knokten 
zich terug in de wedstrijd. 

In de zesde minuut was het al 4-3 
en na 18 minuten spelen was de 
stand voor het eerst gelijk: 6-6. de 
ruststand was 8-7 in het voordeel 
van swift. In de tweede helft luk-
te het Altior steeds beter om het 
verdedigende spel van swift op te 
lossen. Het werd nog 11-9, maar 
uiteindelijk ging Altior langszij en 
maakte 11-12. Helaas lukte het, 
ondanks enkele flinke kansen, niet 
om deze voorsprong verder uit te 
bouwen. swift kwam terug tot 12-
12, Altior maakte nog de 12-13, 
maar de eindstand was 13-13 en 
de punten werden gedeeld.
Avanti 2-Altior 2. Uitslag: 6-6
Flamingo’s 3-Altior 3. 
Uitslag: 11-14

Corridor 4-Altior 4.Uitslag: 12-11
Blauw Wit 2-Altior 5.Uitslag: 1-13
Korloo 2-Altior 6.Uitslag: 11-7
Altior R1-Blauw Wit R1 
Uitslag: 3-5
DDW A1-Altior A1.Uitslag: 11-5
Rietvogels B1-Altior B1 
Uitslag: 5-4
BMC B1-Altior B2.Uitslag: 1-10 
Vessem C1-Altior C1.Uitslag: 1-4
BMC C1-Altior C2.Uitslag: 7-6
BMC C2-Altior C3.Uitslag: 9-3
Altior D1-Rosolo D3.Uitslag: 2-0
Altior D2-Concordia D1 
Uitslag: 5-2
Altior E1-Concordia E1 
Uitslag: 1-4
Altior E2-Be Quick E2.Uitslag: 1-1
Altior F1-Be Quick F1  
Uitslag: 1-11. strafworpen 3-3
Altior F2-Concordia F1 
Uitslag: 0-12. strafworpen: 2-2
Altior F3-Be Quick F2   
Uitslag: 3-0. strafworpen: 0-1
Altior W1-Tovido W1  
Uitslag: 7-0. strafworpen: 4-4
Altior W2-Be Quick W1 
Uitslag: 1-5. strafworpen: 2-4

Altior 1 pakt punt in Velden

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Zoals gewend van dos’80 werd er 
met snel spel en mooie afrondin-
gen een voorsprong genomen op 
de ervaren dames van PsV. ook 
verdedigend werden de afspraken 
goed uitgevoerd en werd de linker-
hoek van PsV door Moniek van de 
Kamp prima in bedwang gehou-
den. Echter net voor rust raakte 
Moniek in de aanval zodanig ge-
blesseerd dat zij uit moest vallen. 
ruststand 7-10. In de 2e helft was 

er onrust in de dekking en kwam 
PsV langs en voorbij dos’80. de 
ervaren PsVsters gaven die voor-
sprong niet meer prijs en was de 
eerste nederlaag daar. Eindstand 
17-19.
Aanstaande zaterdag spelen de 
dames 1 van dos om 19.45 uur in 
sporthal ’t Vijfeiken tegen Apollo. 
Meteen hierna volgen de heren 
1 om 20.55 uur tegen white de-
mons. Publiek is van harte welkom. 

Verlies heren 1 
ondanks goede inzet

handbal

HEEsCH - Afgelopen zaterdag 
speelden de heren van dos’80 
tegen de koploper Aristos in oir-

schot. In het begin kon dos aardig 
meekomen. Mede hierdoor liep 
Aristos in de eerste helft uit tot vier 
doelpunten verschil in de rust. wel 
zagen de Heeschenaren in dat door 
hun goede spel hier misschien nog 
iets te halen viel. dos kwam in de 
tweede helft goed uit de startblok-
ken en wist terug te komen tot 2 
doelpunten verschil. Pas in de laat-
ste tien minuten wist Aristos met 
enkele breaks de winst definitief 
binnen te halen. de eindstand werd 
27-24 in het voordeel van Aristos. 
Coach Frank was ook tevreden met 
de goede inzet van de heren.

Eerste verlies voor dames

Na rust gingen we goed van start. 
onze aanvallen zagen er nog 
steeds goed uit en ook in de afron-
ding werden we beter. we kwamen 
toch nog een beetje terug in de 
wedstrijd door er 6-8 van te maken. 

Helaas antwoordde Astrantia met-
een met 2 mooie afstandschoten en 
wisten zij vandaaruit de voorsprong 
verder uit te bouwen. we verloren 
uiteindelijk met 14-6 wat erg jam-
mer was gezien het spelbeeld.

Verlies voor Korloo
korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b
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1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

loosBroEK - Op zondag 20 januari speelde Korloo 1 een uitwedstrijd 
tegen Astrantia uit Middelaar. We begonnen goed maar wisten, net als 
in vele andere wedstrijden, niet makkelijk tot scoren te komen. Astran-
tia opende dan ook de score en zij liepen vervolgens langzaam uit tot 
5-0. Toch waren we zeker niet de mindere. Aanvallend werden er vele 
mooie kansen gecreëerd en verdedigend stonden we goed. We haalden 
goed de vang uit hun spel en wisten zelf ook nog te scoren. We gingen 
met 7-2 de rust in.

Spectaculaire start van het jaar 
Van Buel Sports en partnerclub Spirit Taekwondo

BErNHEZE - Zondag 20 januari 
waren de selectieleden afgereisd 
naar Best om daar deel te nemen 
aan The Dutch Open. Het Inter-
nationale toernooi met ruim 650 
deelnemers was met selecties uit 
maar liefst 14 landen zeer sterk 
bezet. 

Hieronder de resultaten van onze 
Taekwondoin
Goud tuls: Nikita v/d Bos
Goud Hoogspringen: tayyar Cin-
gu, sylvana lobregt
Goud sparren: sammie schmidt, 
Martijn de Vaal, Iris roelofs, tayyar 
Cingu
Zilver tuls: samantha de Booij, 
demi v.d Coolwijk
Zilver sparren: demi v/d Coolwijk, 

djen jacobs, jaouad Kaddouri
Brons sparren: sylvana lobregt
ook bij het judo wederom prima 
resultaten in Gemert.

Goud voor Heeschenaar Majit 
Khodoyan en zilver voor daisy 
Bens uit Geffen.

budo

de Heumense vrouwen had-
den voor de wedstrijd de meeste 
doelpunten gescoord in de poule, 
daar stond tegenover dat ze ook 
de meeste moesten incasseren. Ze 
hebben een paar prima schutters 
in huis die in de thuiswedstrijd nog 
het verschil maakten. Nu werden 
die vakkundig ‘kalt gestellt’ door 

de Prinses Irene meiden. Bijna alle 
Prinses Irene speelsters scoorden, 
bijzonder was dat dit vaak van af-
stand was. lotte wilbers was met 
vijf worpen die door de korf vielen, 
topschutter aan Nistelrodese kant. 
door deze overwinning kan Prin-
ses Irene wat ruimer ademhalen in 
de strijd tegen degradatie.

Prinses Irene pakt belangrijke 
punten bij Heumen
NIstElrodE - De korfbalsters van Prinses Irene deden in de uitwed-
strijd tegen Heumen prima zaken. Nadat het de laatste wedstrijden 
maar niet wilde lukken werd nu op overtuigende wijze gewonnen met 
9-18. Bij rust stond er al een ruime 4-10 stand op het bord. Coach Ver-
wijst (foto) had zijn team tactisch goed voorbereid.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport
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23 JANUARI 

Start verkoop Youp van ‘t Hek 
Locatie: www.kersouwe.nl
Zie pagina 18

24 JANUARI 

Boeken Proeven; 
leestips van bibliothecaressen 
Locatie: Bibliotheek 
Heesch 

Lezing: 
Heleen Crul over Familie
Locatie: ‘t Tunneke Heesch 

Voorstelling Oelek
Locatie: de Pas Heesch 

Onderonsje 
Taboe rondom kanker 
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Lezing: Kosmic voeding
Locatie: Past. Lathouwersstraat 18 
Heeswijk-Dinther

Lezing: 
Israelisch-Palestijns conflict
Locatie: Pinksterterp Oss

25 JANUARI 

Presentatie: 
KBO-Heesch vakantiereis 
Locatie: de Pas Heesch 
Zie pagina 17

Lezing: ‘Vrouwen in de kunst’ 
door drs Christ School
Locatie: Eijnderic Heesch 

Open Dag Hooghuis
Locatie: Heesch 

Workshop: 
training eigenwijs en creatief
Locatie: Raadhuisstraat 16
Heeswijk-Dinther

Cultuuruur
Locatie: Eijnderic Heesch
Zie pagina 6

26 JANUARI

Tweede Weverszitting
Locatie: Sporthal de Overbeek
Nistelrode

12-uurs bowling 
sponsortoernooi
Locatie: Rainbow Center Nistelrode
 
HKK organiseert 
Excursie naar Lith 
Locatie: Heesch 
Zie pagina 17

Unieke expositie 
Thé van der Biezen
Locatie: Heemschuur Heesch 

Gouwe Kreuge Bal
Locatie: de Pas Heesch
Zie pagina 15 

Nielson
Locatie: Café Zaal de Toren 
Heeswijk-Dinther

Open Dag Zwijsen en 
Fioretti college
Locatie: Veghel

27 JANUARI 

Unieke expositie 
Thé van der Biezen
Locatie: Heemschuur Heesch 

E-X-P-O-S-I-T-I-E 
Locatie: Vismeerstraat 3b
Heesch 

Benefietdiner voor 
Stichting Sulaweesjes
Locatie: de Pas Heesch
 
Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther

Uitreiking sportprijzen jeugd
Locatie: Lunenburg Loosbroek

Kinderklas
Locatie: Broekhoek 35 Heesch

28 JANUARI 

Voorlichting over 
prostaatkanker
Locatie: de Pas Heesch 

29 JANUARI 

Dokter op Dinsdag 
@ Bernhoven
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven
Oss 

Avondsoos KBO
Locactie: de Pas Heesch 

Bijeenkomst rondom 
‘opvoeden’
Locatie: Gymnasium Bernrode 
Heeswijk-Dinther
Zie pagina 4

Oprichtingsvergadering BECO
Locatie: Kerkzicht Loosbroek
Zie pagina 16

31 JANUARI 

Max van den Burg
Locatie: de Pas Heesch

1 FEBRUARI 

Rob en Emiel 
Locatie: de Pas  Heesch
Zie pagina 11

Stg. Bernrode Musical
Locatie: de Blauwe Kei Veghel

Carnavalsavond Bobz
Locatie: BoBz Nistelrode 

2  FEBRUARI

Expositie Thé van der Biezen
Locatie: Heemschuur Heesch 
  
Stg. Bernrode Musical
Locatie: de Blauwe Kei
Veghel

Volleybalspeeltuin
Locatie: Sporthal de Overbeek
Nistelrode 

Workshop Chi Neng Qigong
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch 

3  FEBRUARI

Expositie Thé van der Biezen
Locatie: Heemschuur Heesch

Stg. Bernrode Musical
Locatie: de Blauwe Kei
Veghel

Kienen
Locatie: Café-Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther

Concert door het 
trio CANTAloupe
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch 

5 FEBRUARI 

Avondsoos KBO
Locatie: de Pas Heesch 

55+ Carnavalsfeest
Locatie: Laarstede
Nistelrode

Jaarvergadering 
KBO Nistelrode
Locatie: Partycentrum ’t Maxend
Nistelrode 
Zie pagina 5


