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Het doek gaat open... de pendule slaat
11 keer...
Zachtjes maken ze de deur open en heel
voorzichtig sluipen de inbrekers Gerrit en John de woonkamer binnen. In de villa van dokter Fred Linnenkamp gaan ze
op zoek naar de kluis. Onverwachts bezoek gooit roet in het
eten. Een oude studievriend, van Fred verschijnt ten tonele.
Hij heeft Fred al 25 jaar niet meer gezien en neemt aan dat
Gerrit (één van de inbrekers) de heer des huizes is. En Gerrit?
Die speelt het spelletje mee, zolang het duurt......

ren
Voor Bernhezena
ren
Door Bernhezena

HEESWIJK-DINTHER -

Toneelvereniging De Oudere Garde uit Dinther presenteert zaterdag
4 en zondag 5 februari: ‘Ouwe
Jongens, krentebrood’. Een blijspel

‘TEKST LEREN
KOST TIJD’
van Carl Slotboom. “We spelen de
seniorenversie, omdat dat bij de
leeftijd van onze spelers past. In het
stuk gebeurt niet écht heel veel. Als
ik het stuk lees, zie ik meteen wie
welke rol moet spelen.
Er zitten een paar grote rollen in en
dat vraagt best veel van de spelers.
Dit blijspel wordt humoristisch door
het uitvergroten van de typetjes:

het machogedrag van de inbrekers,
maar ook de klunzigheid in het
verdoezelen wie ze zijn. De dronkenschap van mijnheer de Groot,
de wandelaar, is ook prachtig om
goed uit te spelen. Dat te bewerkstelligen is een uitdaging voor mij
én voor de groep. Maar dat gaat
ons lukken en wij zorgen ervoor dat
het publiek weer een leuke avond
krijgt.” En dat is de trouwe schare
fans van de toneelvereniging al jaren zo gewend.
Warm bad
De Oudere Garde bestaat uit een
gevarieerd gezelschap en iedereen
vult op eigen wijze zijn of haar rol
in, wat resulteert in een humoristisch samenspel. Dit jaar debuteert

Vierde generatie
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De Oude Garde

Cecile Dekker, die speciaal in het
stuk is geschreven om er een verrassend einde aan te geven. “Het is
maar een piepklein rolletje hoor, als
try-out. Ik heb wel vaker op toneel
gestaan vroeger bij de KVB. Voor
mij is toneelspelen een heerlijke uitlaatklep: het is leuk om een andere
persoonlijkheid te spelen dan jezelf.
Dus ben ik bij De Oudere Garde
eens gaan kijken.
Tekst leren kost tijd, zeker als je wat
ouder bent, maar met elkaar toe-

werken naar een uitvoering geeft
onderling heel veel plezier. Dat
heb ik inmiddels gemerkt hier. Het
is een warm bad. Ik heb dan ook
besloten volgend jaar weer mee te
doen!”

Grenzeloos Bernheze
pag. 6

Reserveren
De Oudere Garde nodigt u van
harte uit op 4 of 5 februari in CCServaes. Aanvang 20.00 uur.
Entree € 7,50. Kaarten reserveren
bij Tiny v.d. Brand 0413-29 17 93.

Carnaval

Prins Joan I & Prinses Patricia
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C.V. De Hossende Wevers onthult Prinsenpaar 2012
Prins Joan I is getrouwd met Marion en ze hebben een zoon: Sander.
In het dagelijks leven werkt Joan
bij Unox in Oss en zijn hobby’s
zijn; carnaval vieren, de vrijwil-

Kaylee gingen voorop in een de
feestzaal waar vele genodigde zagen hoe de carnavalsvereniging
haar entree maakte.
Spreekstalmeester Reginald von

‘MÉ CARNAVAL STAÔN WIJ VÛROP, DUS IK ZEG:
“GAS EROP!”’

NISTELRODE - Tijdens een gezellige avond in Residentie ’t Maxend konden de liefhebbers vast een beetje proeven van de carnavalssfeer, eraan
zit te komen. CV De Hossende Wevers onthulde niet alleen het nieuwe
prinsenpaar van 2012, maar ook een nieuw ere-lid in Cor Hendriks. Een
avond die de toon van carnaval weer goed liet klinken…
Dit jaar zijn Joan van Haaren en
Patricia van Erp gekozen om bij de
carnavalsvereniging het voortouw

te nemen. Bij CV De Hossende
Wevers wordt elkaar jaar de prins
en prinses apart gekozen.

lige brandweer en het supporteren
van Prinses Irene C3, waar zoon
Sander de keeper is. Dat alles niet
noodzakelijk altijd in die volgorde!
Zijn adjudanten Toon & Richard
zullen zorgen dat Prins Joan I zijn
motto waarmaakt: “Mé carnaval
staôn wij vûrop, dus ik zeg: “Gas
erop !”
Prinses Patricia is 35 jaar en heeft
het goed naar haar zin met dochter
Gabriëlla en hondje Candice. Zij is
conciërge op Basisschool De Kiem
in Heesch. Haar grootste hobby
is Gabriëlla, waar bijna al haar
vrije tijd aan op gaat. Zelf al ooit
Jeugdprinses geweest, weet ze als
dochter van een trotse oud-Prins
en huidig Raadslid Wim van Erp
precies wat er van haar verwacht
wordt en ze heeft er veel zin in.
Jeugdprins Coen & Jeugdprinses

Piekartz nam om 22.11 uur het
woord waarna Cor Hendriks benoemd werd tot Ere-lid van De
Hossende Wevers. Dit was een
dankbetuiging voor de inzet die hij
samen met zijn vrouw Bets voor de
vereniging gaf!
Hierna kwam de onthulling en de
installatie van het carnavalspaar
2012, dit werd gelijk gevolgd door
de felicitaties van de aanwezigen
carnavalsverenigingen.
‘C.V. De Hossende Wevers viert als
oudste carnavalsvereniging al 48
jaar gezellig & betaalbaar carnaval
in Nistelrode. Wij nodigen dan ook
jong & oud uit, om één van onze
activiteiten te bezoeken en kennis
te komen maken met de oudste
en gezelligste carnavalsvereniging
van ons dorp.’

Voor meer informatie over onze vereniging kijk op:
www.dehossendewevers.nl of mail: info@dehossendewevers.nl

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

Openingstijden winterperiode
28 november t/m 25 februari

Ma t/m vrij van 13.00 tot 18.00
& Zat. van 9.00 tot 13.00
Broekhoek 20, 5384 VR Heesch
Tel.: (0412) 45 17 84

Molenstraat 32 Heesch
Tel. 0412 451523 • info@fietsplezierheesch.nl

www.fietsplezierheesch.nl
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De gewichtsconsulente laat het jaar goed beginnen
Ingrid Gewichtsconsulente in januari gestart
NISTELRODE - In de kleurige keuken vertelt Ingrid met haar natuurlijk enthousiasme.
Ze is een starter en sinds 1 januari 2012 als gewichtsconsulente aan het werk. In december 2011 stond ze al te popelen van ongeduld om aan de slag te gaan. Ze moest
echter nog op haar diploma wachten en zich inschrijven bij de beroepsvereniging
BGN. Het nieuwe jaar is begonnen en velen van u weten het, na de feestdagen is het
tijd om aan de gezondheid te denken.
ten in balans te brengen. Ik start
met de vragen, waarbij de antwoorden een helder beeld geven
van het eetpatroon en de huidige
levensstijl.”, vertelt Ingrid bezield,
“De schijf van vijf, wat eet men,
hoe vaak en hoeveel, dat gaat het
verschil maken voor het gewicht.”
Iedereen weet het wel maar de

Website
www.demooibernhezekrant.nl
Redactie
Hoofdredactie Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Carla Jaspers – van Uden
Martha Daams
Acquisitie:
Rian van Schijndel
Lianne Geurts

‘DE SCHIJF VAN VIJF
ONMISBAAR’

Administratie:
Heidi Verwijst
office@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven

ongezonde gewoonten sluipen er
vaak ongemerkt in. Alle tips en
regels worden nog een keer uitgelegd en ook legt ze uit hoe het
werkt met de energie die men nodig heeft. Hierdoor krijgt de cliënt
bewustwording.

Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving
Fotografie
Ad Ploegmakers
Marcel van der Steen
Tamara van Krieken
Rian van Schijndel
Inlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12:00u
advertenties:
maandag tot 12:00u
familieberichten:
maandag tot 12:00u
advertentie@demooibernheze
krant.nl
Bezorgklachten
office@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van
DeMooiBernhezeKrant is alle
mogelijke zorg besteed. Er
kunnen echter geen rechten aan
worden ontleend. De uitgever
zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze
uitgave mag op enigerlei wijze
worden verveelvoudigd en/of
openbaar worden gemaakt zonder
toestemming van Bernheze Media.
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Na haar opleiding van een jaar en
het behalen van haar diploma, is
het nu zover; ingeschreven bij de
kamer van koophandel, een herkenbaar logo, een prachtige website en tijd voor de nodige reclame,
want haar bedrijf ‘Ingrid gewichtsconsulente’ is er klaar voor.

Ze weet alles te vertellen over het
menselijk lichaam en voeding,
maar is van mening dat vooral coaching een heel belangrijk onderdeel
is. Op locatie bij de mensen thuis
kijkt ze naar de levensstijl:.
“Voor iedereen wordt een individueel plan gemaakt om alle elemen-

en een evenwichtige voeding goede resultaten geeft. Zoekend naar
de juiste levensstijl voor haarzelf
kwam ze bij de eenjarige opleiding tot gewichtsconsulente. Haar
eigen ervaring zal haar gaan helpen bij het coachen van anderen.
Geen shakes, pillen of crashdieet,
maar gewoon gezond eten. Ingrid
gaat voor balans, gewichtsbeheersing het hele jaar door, dan zijn de
kerstdagen geen probleem meer.
Op locatie bij de mensen thuis kan
ze met de nodige ervaring in het
uitbalanceren van de voeding, gecombineerd met haar opleiding, de
juiste coaching geven.
Zo zal ondergewicht en overgewicht naar een gezond gewicht
leiden met een blijvend resultaat.
Blijvend resultaat en lid van BGN
Het lidmaatschap bij de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten
Nederland zorgt ervoor dat uw
consulten bij Ingrid door uw zorgverzekering in de aanvullende pakketten (gedeeltelijk) vergoed worden. Start het jaar goed!

Ervaringsdeskundige
Jaren geleden waren de spieren
van Ingrid overbelast en ze kreeg
erg heftige klachten die haar bewegingsvrijheid beperkten. Intussen is duidelijk dat voldoende rust
Ingrid Gewichtsconsulente. T: 06 – 11 72 45 16
Ga voor meer informatie naar de website van
www.ingridgewichtsconsulente.nl

Begin je dag goed met een kop (h)eerlijke koffie!
Wereldwinkel geeft aantrekkelijke korting op koffie
HEESWIJK-DINTHER – Jaarlijks drinken we ongeveer 150 liter koffie
per persoon. De aanschaf van een pak koffie doen we wekelijks zonder
er bij na te denken. Al jaren zijn we trouw aan een hetzelfde merk.
Nederlanders hechten veel waarde aan een lekker kopje koffie. De
Wereldwinkels in Bernheze willen u graag kennis laten maken met de
(h)eerlijke koffie en koffiepads die zij in het assortiment hebben en
daarom geven zij deze maand maar liefst maximaal 20% korting op een
pak koffie of de koffiepads.
Max Havelaar Keurmerk
Het assortiment van Fairtrade producten is groot en varieert van
pindakaas tot wijn, van heerlijk ijs
tot een zachte badjas en van een
subtropisch biertje tot eerlijke koffie. Eerlijke koffie herkent u aan
het Max Havelaar keurmerk. Max
Havelaar is het onafhankelijk keurmerk voor Fairtrade, geen fabrikant
of handelaar. Producten met het
Max Havelaar keurmerk zijn geproduceerd en verhandeld onder eerlijke voorwaarden.
Een veel voorkomende gedachte is
dat Max Havelaar een merk is en
eigen producten zoals koffie op de
markt brengt.
Dat is niet het geval. Stichting
Max Havelaar produceert of verkoopt zelf niets. Max Havelaar is
een keurmerk dat consumenten
en bedrijven de mogelijkheid biedt
om kleine producenten in ontwikkelingslanden te helpen een betere
plek te verwerven in de handelsketen, zodat zij kunnen leven van hun
werk.

Boer aan het woord
Juan Vega Velasques is koffieboer
in Honduras. Sinds 1993 is hij al lid
van de coöperatie Comitel. De coöperatie is heel belangrijk voor hem.
Het geeft hem een beter leven en
zorgt voor een gevoel van verbondenheid. Samen werken ze bijvoorbeeld aan de verbetering van de
weg en de bouw van de school. De
coöperatie verleent ook heel wat
diensten. Ze zorgt voor de verkoop
van hun koffie, ze kunnen er hun
koffie laten drogen en zo nodig leningen krijgen. De coöperatie krijgt
dan ook 70 procent van alle koffie
uit het gebied binnen. Velasques
heeft 4,5 hectare grond. Hierop
verbouwt hij met zijn familie koffie,
maar ook mais, bonen enfuit. Verder heeft hij een muilezel voor het
veroveren van de koffie. Hij oogst
nu minder koffie dan vroeger. Dat
komt doordat hij de koffie verwaarlossd heeft door de lage prijzen
rond de eeuwwisseling. De prijzen
zijn inmiddels behoorlijk gestegen
en hij ontvangt een Fairtrade premie. Op dit moment zit Velasques

in de omschakeling naar biologische koffie. Dat brengt veel werk
met zich mee. Maar dit is dan ook
een investering die toekomst biedt.
Koffie Aanbieding Wereldwinkels
Het verhaal van Velasques is een
van de vele verhalen die te vinden
is op de website van Max Havelaar. Hieruit blijkt maar weer dat u
door het kopen van een pak koffie
met het Max Havelaar keurmerk
invulling kunt geven aan uw maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Met de aanbieding op de Regular,
Décaf of biologische Mild koffie en
de Dark Roasted, Regular en bio-

logische Mild koffiepads maken de
Wereldwinkels in Bernheze het u
wel erg gemakkelijk. Maak kennis
met de (h)eerlijke koffie of verwen
u met iets lekkers voor bij de koffie met de After Dinner Mints of de
Fudge. Uw voordeel kan oplopen
tot 25%. Het assortiment van de
Wereldwinkel in Nistelrode, Heesch
en Heeswijk-Dinther kan verschillen.
Voor de aanbiedingen geldt: op=op.
Loop vrijblijvend eens binnen in
een van de Wereldwinkels in Bernheze. De vrijwilligers staan u graag
te woord. Of kijk voor meer informatie op www.heeswijkdinther.
wereldwinkel.nl.
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3x 25 jaar = 75 jaar ervaring
Geloof in jezelf en wees trots

Roverscouts zamelen
frituurvet in via de Jumbo
Zoals al eerder aangegeven zijn
de Roverscouts van Scouting Mira
Ceti Nistelrode begonnen met het
inzamelen van frituurvet/olie.
Inzamelen via de Jumbo
Sinds kort zijn we ook begonnen
met het inzamelen van frituurvet/
olie bij de Jumbo. Bij de Jumbo staat
een gele container met een poster
van de frituurvetactie. Wilt u ook
uw steentje bijdragen aan het milieu dan kunt u uw frituurvet in een
verpakking in de container zetten.
Het is ook nog steeds mogelijk om
frituurvet te brengen bij de blokhut
van de scouting . Dit kunt u vrijdag
doen tussen 19.30 en half 21.30.
Wat kun je inleveren?
- Frituurvet vloeibaar
- Frituurvet vast

Er worden druk herinneringen opgehaald op Basisschool De Kiem. Zelfs het jubileumboek van de school ‘Beeld
van een school 1983 – 2008’ komt eraan te pas. Maar liefst
drie leerkrachten vierden hun 25-jarig jubileum op vrijdag
13 januari. En wat hen betreft mogen er nog wat jaartjes
bijkomen.
HEESCH -

Of ze nu uit een onderwijsfamilie
komen of niet. Het doet er niets
aan af dat Jeannette Truschel, Karin Grosfeld en Kees van Dinther
alle drie beamen echt hun ei kwijt
kunnen in het onderwijs. “Ik kan
me geen ander werk voorstellen
wat ik zou willen doen in plaats
van dit. Ook al is het best zwaar,
het is het mooiste beroep van de
wereld,” vinden de drie jubilarissen
unaniem. Hoewel meester Kees
niet meer voor de klas staat, maar
zorgt voor interne begeleiding en
het contact van kinderen in een
klas mist, kan ook hij beamen dat
hij met niemand zou willen ruilen.
Het mooiste beroep
Hoewel meester Kees het best een
gemis vindt dat hij geen klas meer
heeft, vindt hij het toch echt een

verrijking om kinderen (en soms de
omgeving ook) verder te helpen.
Dit kan op individueel niveau gebeuren, maar vaak is het voldoende
om de groepsgerichte aanpak toe
te passen. Hierin wordt de lesstof
aangeboden in 3 verschillende leerlijnen: de verlengde, de basis en de
verkorte leerlijn. Welke vorm voor
welk kind wordt toegepast is afhankelijk van wat een kind aankan.
Een groot verschil en meer intensief contact met de ouders
De veranderingen in de loop van
die 25 jaar onderwijs zijn gigantisch, maar de kinderen blijven
kinderen. Ook al zijn ze tegenwoordige wel mondiger, het is een
feest om met en voor kinderen te
werken; ze een fijne omgeving te
bieden. Als juf Karin vertelt hoe fijn
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kassakorting

op het totaal aan
voordeelprijzen!
Met uitzondering van accessoires.
Op onze webshop geen stapelkortingen
maar wel prijsverlagingen.

NISTELRODE | 10.000M2 MODE | SCHOENEN | SPORT
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Hoe in te leveren?
Het beste kun je je oude frituurvet in een oude jerrycan gieten, de
oude frituurvetverpakking. Heb je
die niet meer? Pak dan een plastic
fles of jerrycan en lever het in!
Vette weetjes!
- Frituurvet is voor 90% inzetbaar
als grondstof voor Biodiesel!
- Hierdoor wordt er veel CO2 bespaard
- Het scheiden van frituurvet uit
het huisafval is goed voor het
milieu.
100 liter frituurvet recyclen staat
gelijk aan de CO2 besparing van
235km autorijden!

Jeannette, Kees en Karin

het is om te zien dat kinderen gaan
stralen van trots omdat zij een
drempel over gegaan zijn die bijna
onoverkomelijk leek, dan straalt zij
zelf ook.
Toen dit driemanschap 25 jaar geleden startte op de Kiem bestonden de klassen nog uit meer dan
40 leerlingen, soms over verschillende niveaus. De betrokkenheid
met thuis was toen minder. Nu zijn
er gemiddeld 20-25 leerlingen per
groep. En doordat de school klein
is, is de drempel van de ouders om

pen die zij les geeft de aandacht te
geven die de kinderen verdienen.
Haar belangrijkste drijfveer is de
kinderen zelfvertrouwen mee te
geven en ze trots op zichzelf te laten zijn.

‘WEES TROTS EN EN GELOOF OP JEZELF DAN
KOM JE EEN HEEL EIND’
even binnen te stappen ook klein.
Ook nu kan het zijn dat door één
leerkracht aan verschillende groepen les wordt gegeven. Juf Jeannette vindt het een hele uitdaging
om aan de drie verschillende groe-

GRATIS HUIDTEST

STAPEL
KORTING

- Frituurolie
- Overige plantaardige oliën

Leg je hand naast onderstaand
huidspectrum en zie hoe jij je
huid kunt verbeteren.

ga op vakantie
eet meer vlees
drink minder alcohol
ga vaker sporten
koop warmere kleding
kijk meer tv
werk minder
haal dieper adem
neem een huisdier
blijf uit de zon

Voor een gratis échte
huidanalyse, kijk op:

www.salonintense.nl/huid
Laarhof 22 • 5388 GX Nistelrode • 06 104 33 489

Basisschool de Kiem is top
Unaniem zijn de jubilarissen van
mening dat zij op de leukste school
van Nederland lesgeven. Er wordt
veel ondernomen en elke vijf jaar
wordt er een lustrum gevierd.

Rond zo’n lustrum worden ontzettend leuke projecten uitgewerkt
zoals Harry Potter, landen en hun
cultuur, het filmfestival (waarvan
de première binnenkort plaats
vindt) en natuurlijk gaan ze elk jaar
op kamp. Hoe het jubileum werd
opgepakt?
In elk geval was er een vossenjacht
voor de leerlingen en ’s avonds
was er nog een feest met (ex)collega’s. Ook zij hadden hun beste
beentje voorgezet en zongen uit
volle borst een lied ter ere van het
driemanschap.
En uitgeleerd zijn de leerkrachten
zelf ook nog niet, want “van elke
klas leer je zelf wel weer iets”.

De
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorende
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorend
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
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: 0412-455720
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
Lloyds Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
Zorgcentrum
Zorgcentrum Heelwijk
Mozartlaan 2
Tel.: 0412-465500
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel: 0413-292350
Spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heeswijk
Heilarensestraat 64
Tel: 0413-292922
Spoed: 0413-293393
Mw. W.J.M. van Osta
Veldstraat 4a
Tel: 0413-291450
Spoed: 0413-293245
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.
Zorgcentrum
Verzorgingshuis De Bongerd
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
Zorgcentra
Zorgcentra Laarstede
Laar 40
Tel.: 0412-407020
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk
& Nistelrode.
De huisartsen uit de regio
draaien diensten in Loosbroek.
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Een extra dimensie voor mensen in
een rolstoel in Heesch
De presentatie van de Elektrische rolstoelfiets was een feestje waard
door Martha Daams

Michel van de Wetering overhandigd
een cheque aan KBO Heesch.
Fotograaf: Marcel van der Steen

HEESCH - Het was een drukte van belang in Zorgcentrum Heelwijk. Bewoners, sponsoren, genodigden en passanten waren toegestroomd om
de feestelijke presentatie van de elektrische rolstoelfiets bij te wonen.
De eerste trip was erg wennen, maar smaakte al gauw naar meer.
De vicevoorzitter van KBO Heesch,
de heer Martien van Iersel opende
de feestelijke bijeenkomst met een
woord van dank aan allen die de
reden van deze feestelijke bijeenkomst mogelijk hadden gemaakt.
Daarbij memoreerde hij in het bijzonder Michel van de Wetering
van Fietsplezier.
Natuurlijk waren er meerdere
sponsoren nodig voor de aanschaf
van deze ontzettend slim ontworpen en gebruiksvriendelijke fiets. Je
praat hier over een zeer bijzondere

fiets die aangeschaft kon worden
dankzij bijdragen door Lions Club
Bernheze, Fietsplezier Michel van
de Wetering, Skanfonds, Fundatie Van den Santheuvel – Sobbe,
RCOAK , Fonds NutsOhra, Stichting Amyede Fonds, Stichting het
R.C. Maagdenhuis en enkele anonieme schenkers.
Michel van de Wetering vervolgde
na de opening met de opmerking
dat hij het heel natuurlijk vond om
iets terug te doen voor de omgeving waarin een uitgebreide klantenkring bij hem elektrische fietsen

koopt. Het is geweldig dat mensen
die dat niet zelfstandig kunnen nu
met vrijwilligers op pad kunnen.
Vervolgens overhandigde hij symbolisch een cheque aan het KBO.
Tot slot wist wethouder Donkers
(o.a. WMO en Ouderenzorg) dat

‘DOOR DE ELEKTRISCHE
ROLSTOELFIETS WORDT
ONTMOETEN OOK
MÉÉDOEN’
het goed is om elkaar op verschillende plaatsen te ontmoeten.
Door de elektrische rolstoelfiets
wordt ontmoeten ook méédoen.

Uit onderzoek is gebleken dat het
belangrijk is voor eenieder om zo
lang mogelijk mee te doen in de
maatschappij. Het belang hiervan
spreekt ook uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De
nota ouderenbeleid die hier een
gevolg van is ligt op dit moment
bij de KBO’s voor reactie.
Verlegen en een beetje zenuwachtig werd vervolgens mevrouw
’t Hort met rolstoel en al op de fiets
gezet en vastgemaakt. De heer
Evert Buijs viel de eer te beurt om
met haar als passagier een ereronde te rijden. Dat beviel haar bijzonder goed en zoals ze zei smaakte
het naar meer.
Gelukkig zijn er voldoende vrijwilligers om aan de wensen van de
bewoners van Heelwijk, maar ook
aan mensen die nog thuis wonen
en die hiertoe een verzoek indienen, tegemoet te komen.
In april heeft Fietsplezier een actie
waarbij voor elke verkochte fiets
Euro 15,00 wordt overgedragen
aan de KBO in Heesch. Ongetwijfeld komt hier weer iets heel moois
uit tevoorschijn.

Vierde Generatie Markus: Luca
Zou hij van voetbal houden?
BERGHEM - Luca Markus heeft
de hele familie Markus in rep en
roer gekregen. De Heesche Rudi
en Denise Markus – Vos zijn dolgelukkig. Zoals u op de foto kunt
zien hebben zij op 5 januari een
prachtige zoon gekregen. Deze
vierde generatie Markus is de reden dat de trotse opa’s en oma’s
de redactie hebben gebeld.
Overgrootvader Wim Markus, inmiddels 80 jaar, is blij dat hij dit
mee kan maken. Hij is opgegroeid
in Heesch op Zoggel in de Achterstraat, sinds 1981 wonen Wim en
Gerrie in de Mgr. Zwijsenstraat. Ze
hebben 6 kleinkinderen, 2 jongens
en 4 meiden. Luca is dus het eerste achterkleinkind voor Wim. Opa
Hans en oma Paulien wonen op
’t Heilige Eik in Heesch. Dochter
Esther mag zich peettante noemen
en vriend Mike is peetoom.
PSV of Ajax wie neemt hem mee?
Rudi en Denise wonen nu zo’n 5
jaar in Berghem en ze trouwden

De vier zijn allemaal de oudste
zonen van het gezin waarin ze
opgroeiden. “Extra speciaal toch,
een stamhouder?”, zegt oma Gerrie vragend. En dat wordt meteen
beaamt door alle aanwezigen. Ze
hadden het ook écht gehoopt.

Op de foto overgrootvader Wim Markus, opa Hans Markus, vader Rudi
Markus en Luca Markus

twee jaar geleden op de middenstip van het PSV stadion. Voor vader Hans, een echte Ajax-supporter, was dit een heftige ervaring.
Ondanks dat het wel even slikken
was, vraagt hij tijdens mijn bezoek

toch zijn zoon om de foto’s – die
zelfs het Brabants Dagblad haalden – me die even te laten zien.
Nu is dan ook de grote vraag die
bij mij opkomt, wie neemt Luca
mee naar het voetbal?

Het gezin Markus is hecht en vader
Hans staat al jaren klaar om zijn
zoon Rudi in het bedrijf te helpen.
De jonge ondernemer begon al op
18-jarige leeftijd met een groothandel in groente en fruit; Fourama. Vader Hans kon bij hem zijn
ervaring kwijt die hij had opgedaan
tijdens de 33 jaar bij defensie in de
catering en hielp zijn zoon waar
hij kon. Ook voor het bedrijf dat
een jaar geleden opgestart werd;
M & B Catering, kan de kok zijn
horeca- en kokservaring kwijt.
Kortom, een ondernemende familie die de nieuwste telg van het
gezin sedert zijn geboorte enorm
verwent. Het antwoord van Luca is
een grote glimlach naar zijn familie; de charmeur.
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Het Aardrijk
BERLICUM/NISTELRODE – Het Aardrijk is een unieke locatie aan de rand van het bos ‘t Zeebroek. Je kan je er lekker
laten verwennen
met o.a. een “Knusse Koffie” of een “Thee met een Toefje”.
Het Aardrijk, voor vergaderen, paardenfluisteren en creatieve workshops
Medidatietraining voor beginners
Word je weleens moe van de
drukte in je hoofd, blijft het malen
en kan je de knop niet omzetten?
Dan is dit een goede reden om te
gaan mediteren. Meditatie is een
techniek om een ruimer bewustzijn te bereiken en om meer grip
te krijgen op de kwaliteit van je
bestaan. Door te mediteren ben je
steeds beter in staat om jouw leven in te richten en te leven zoals jij
dat wenst. Om te mediteren hoef
je niet in moeilijke houdingen te
gaan zitten. Zittend op een stoel of
zelfs buiten tijdens het wandelen
zijn uitstekende mogelijkheden om
meditatie uit te voeren. Wij zullen
zoveel mogelijk gebruik maken
van de mooie tuin en omgeving
van Het Aardrijk. De les bestaat uit
theorie en praktijk.
Ook de chakra’s komen in geur
en kleur aan bod. Met behulp van
geluid van klankschalen zal je de
chakra’s stuk voor stuk voelen. Dit
alles ga je creatief uiten. Je maakt
jouw eigen persoonlijke meditatie
tafel. De training bestaat uit 6 zaterdagmiddagen van 13.00-17.00
uur op de volgende dagen: 4 febr,
3, 17 en 31 maart, 14 april en 12
mei 2012. Voor meer informatie
en aanmelding kun je contact opnemen met Rita Ketelaars, helden.
heldinnen@ziggo.nl of tel. nr. 0650542640.

Nieuwe beginnerscursus Mandalatekenen in Nistelrode
Op 2 februari start er een nieuwe
beginnerscursus. Het zijn 8 workshops om de veertien dagen op de
volgende data: 2 & 16 febr. 8 &
29 mrt. 12 & 26 apr. 10 & 24 mei.
We tekenen mandala ’s vanuit natuurlijke vormen en bewegingen.
Je krijgt speelse oefeningen aangereikt die je eigen creativiteit stimuleren. Ook wordt er met passer

‘ELKE KLEUR DIE JE
GEBRUIKT HEEFT EEN
BETEKENIS’

liniaal en geodriehoek gewerkt om
mandala’s in te delen. Je ervaart
hoe rustgevend het is om met
mandala’s bezig te zijn. Mandala’s
zijn de spiegel van je ziel. Daardoor
is mandalatekenen een ondersteuning van je persoonlijk groeiproces. Zie ook www.mandalart.nl of
bel naar 0412-612022.
Workshop mandalatekenen
Willemien Geurts geeft op zaterdagmorgen 11 februari van 11.00
tot 14.00 een workshop mandala-

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

HIP
De jongens en meisjes van het dorp zien steeds meer van de stad.
Elke ochtend weer zie ik ze bij de bushalte staan, met de 157
(honderdzuvvenenvijftig) naar de universiteiten, hogescholen en
middelbaar onderwijs. Als je ze goed in de ogen kijkt, zie je het dorpse
nog in hun ogen maar schijn bedriegt!

tekenen bij Het Aardrijk , 5258 TN
in Berlicum
Het woord mandala betekent magische cirkel. Mandala’s zijn eeuwenoud en je ziet ze als kunstvorm
in alle culturen. Boeddhistische
monniken schilderen ze of maken
ze van zand. De Kelten gebruikten
ze in hun weef- en vlechtkunst. In
kathedralen zijn ze te zien als roosvensters in glas in lood.
In deze workshop maak je kennis met de basisprincipes van de
mandala. Ook leer je iets over de
herkomst en de betekenis. Je krijgt
speelse oefeningen aangereikt
die je eigen creativiteit stimuleren. Stap voor stap wordt er een
mandala opgebouwd met behulp
van richtlijnen en ondersteunende
hulpstructuren.
Jong of oud, nog nooit of al vaker
mandala’s getekend deze workshop is voor iedereen heel inspirerend. Het is inclusief een lekker
lunch! Meer informatie, www.
mandalart.nl, www.hetaardrijk.nl.
Opgave info@hetaardrijk.nl.
of 0412-612022.

als woorden behoorden
tot onzichtbare oorden
zou mijn luchthartige
verbeelding
allengs vertederd zingen
op lichtvoetige akkoorden

Ik was pas op een zomers feestje waar ik besefte dat die tijd voor mij
weer helemaal terug kwam. Alleen waren het nu niet de stedelijke
jongeren die me de ogen uitstaken met hun uberhippe voorkomen,
maar die dorpse jongeren van de boerderij!
Ik dacht dat ik best wat van de wereld had gezien en me kleedde
volgens de voorschriften van deze tijd. Maar ik was weer helemaal
terug bij af. Ik voelde me weer het boertje dat 7 jaar lang naar de stad
trok om les te krijgen van de wereld.
Ik voelde de afkeurende blikken van mijn paar jaar jongere
dorpsgenoten over mijn styling-keuze. ‘Heb jij de afgelopen jaren
onder een steen gelegen? (ja, ik heb nog iets wijdere broeken) Scheer
jij je nog? (baarden zijn heel erg in, blijkt!) Groeit je haar niet meer op
je leeftijd? (lang haar is niet alleen iets van de jaren 70).
De verwondering over mijn gedateerde voorkomen werd alleen nog
maar versterkt toen ik aarzelend naar de bar stapte. Ik zag wijd open
gevallen monden toen ik aan de barman vroeg: Hedde gij vur men een
pilske? De ogen van mijn hippe dorpsgenoten vielen massaal uit hun
kassen, plonzend in hun mojito.

ANTI-INBRAAK ROLLUIK ACTIE!

Prelude

de tonen zouden dansen
op een verkwikkend ritme
van scheppende kansen
klanken speels en stuwend
in de open speeltuin
van mijn innerlijk heelal
met onzegbare
lachende vreugde
en schenkende
liefdesdeugden
zo ruim en schoon in getal

In mijn tijd kon je ook aan je kleding zien dat je van het platteland
kwam. Natuurlijk had je goed je best gedaan om er zo hip mogelijk
te zijn, maar de finishing touch ontbrak. Wel een lage broek zodat je
boxershort goed te zien was, maar dan kocht je moeder nep Bjorn
Borg van de markt…. Wel een mobieltje, maar die was zo oud dat er
maar één ringtone op zat…. En als klap op de vuurpijl van net-niet,
je kapsel! Dan had de dorpskapper er weer zonder gevoel voor mode
‘voor zes weken d’r af’ gehaald!

Uw specialist in binnen- en buitenzonwering

GEDICHT VAN DE WEEK

als woorden behoorden
tot verafgelegen oorden
en stilte de ruimte
zou zijn van het hier
zouden dan mijn gedachten
nog langer wachten
om als melodie te klinken
als prelude van vertier
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Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties
Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
Fiat500
500 zeer
zeer apart
Fiat
apart40.000
40.00 km
kmairco
airco ..........2007
2007
FiatPanda
Panda4200
4.200 km.
km ................................2009
Fiat
2009
FordFiesta
Fiesta1.3i
Ford
1.3i51
51kw
kW .............................2004
2004
FordFocus
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1.4 16V
5-drs
Ford
1.8i
16V Ghia 55000km 2006
..2006
Ford Ka airco
Ford
Fusion 1.4 16V 5-drs. .......................2000
2006
Honda Civic 1.4 16V 5-drs automaat
2005
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat
2001
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat ....... 2001
Hyundai Getz 30.000 km airco
2007
Mazda
6 1.8 Clima 77.000 km. ................2003
2003
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km
Mini
Cooper
.............................................
2007
Mini Cooper
2007
Mini
16V .................................2008
2008
MiniCooper
Cooper 1.6
1.6 16V
Opel
10.000km
km ........................2005
2005
OpelAgila
Agila 1.0
1.0 10.000
Opel
16V airco
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70.00km
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2005
OpelAgila
Agila 1.2
1.2 16V
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OXV 12V
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OpelZafira
Zafira 1.9D
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......................................
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DTH .................................
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Y2016v
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2002
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Peugeot 206 2.0 16V GTI
2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km. ............ 2006
Peugeot 206
206 cc
1.4i1.6
16V
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km 55.000km2006
Peugeot
16V
quiksilver
..2004
Peugeot
car16V
20iQuiksilver
16v heel apart
enkm
snel2004
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Peugeot 206
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Peugeot
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1.6
............................
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Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km
2006
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km. ..... 2006
Renault Clio 1.6 16V airco
2003
Renault Clio 1.6 16V airco ........................ 2003
SuzukiIbiza
Jimny
2000
Seat
1.44+4
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2006
Suzuki Swift
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2010
Suzuki
Jimny
4+49.000
...................................
2000
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2010
Toyota Aygo
20.000
kmkm. ..................
2008
Toyota Aygo airco 20.000 km. .................. 2008
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Motor Yahama
zwart
2003
Motor
YahamaXJR
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• Verhoog uw veiligheid: rolluiken met gratis Somfy
motor met optilbeveiliging en obstakeldetectie
• Extra isolerend, besparing op uw energierekening
• Geluidwerend en met gratis Verano tijdschakelaar
• Keuze uit meer dan 200 kleurcombinaties
• Vijf jaar volledige garantie inclusief montage

Kijk voor al onze producten op: www.decozonwering.nl
Deco Zonwering • Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490
Rolluiken | Zonneschermen | Terrasoverkappingen | Horren & Hordeuren | Binnenzonwering | Velux | Reparaties

VOOR
HET
BESTE
HOOR
VOOR HET BESTE HOORADVIES

Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijv

Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak.

• persoonlijk deskundig advies

VOOR HET BESTE HOORADVIES

• 5 jaar uitgeb

• persoonlijk deskundig advies • 5 jaar uitgebreide garantie
• altijd gratis u
• alle
dagen audicien
• altijd gratis uitgebreide
• alle dagen
audicien
hoortest
aanwezigaanwezig
hoortest
• onafhankelijk
• toestellen vanaf € 0,• onafhankelijk
• toestellen
vanafeen
€ 0,hoorproblemen,
maak vrijblijvend
afspraak.
• gratis
overname service
bijbetalen
• gratis
bijbetalen
Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een
afspraak. overn
Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak.

VOOR HET
HET BESTE
BESTE HOORADVIES
HOORADVIES
VOOR

U bent van harte welkom op dinsdag t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur
• 5 jaar
uitgebreide
garantie
• persoonlijk
deskundig advies
www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl
- www.trekhaken.nl
op zaterdag
van 9.30 tot
14.00 uur
’t Dorp
58 A, in Heesch.
• 5 op
jaar
uitgebreide
garantie
• en
persoonlijk
deskundig
advies
U
bent
van harte
welkom
opuitgebreide
dinsdag t/m
vrijdag van 9
• 5 jaar
garantie
• persoonlijk
deskundig
advies
•
altijd
gratis
uitgebreide
• alle dagen audicien
• altijd gratis uitgebreide
• alle dagen audicien
altijd tot
gratis
uitgebreide
op zaterdag van •9.30
14.00
uur op ’t Dorp 5
• alle dagenen
audicien

De beste zorg voor u
en uw huisdier.

aanwezig
• toestellen vanaf € 0,bijbetalen

hoortest
aanwezighoortest
hoortest
aanwezig
• onafhankelijk
• toestellen vanaf € 0,•
onafhankelijk
• onafhankelijk
• toestellen vanaf € 0,• gratis overname service
bijbetalen
gratis overname service
bijbetalen
• gratis overname• service

U bent van harte welkom op dinsdag t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur
Uen
bent
harte van
welkom
dinsdag
van 9.30
- 17.30
uur
op van
zaterdag
9.30op
tot
14.00t/m
uurvrijdag
op ’t Dorp
58 A,
in Heesch.

U bent van harte welkom op dinsdag
vrijdag
van
17.30
uur 58 A, in Heesch.
op zaterdag
van 9.30
tot9.30
14.00- uur
op ’t Dorp
’t en
Dorp
58t/m
A Heesch
0412-475959
www.vanschijndelhoortechniek.nl
en op zaterdag van 9.30 tot 14.00 uur op ’t Dorp 58 A, in Heesch.

’t Dorp 58 A Heesch 0412-475959 www.vanschijnd
julius dreyfsandt
't Dorp 15a Heesch • T. 0412-475424 • info@dapbernheze.nl • www.dapbernheze.nl

’t Dorp 58 A Heesch 0412-475959 www.vanschijndelhoortechniek.nl
’t Dorp 58 A Heesch 0412-475959 www.vanschijndelhoortechniek.nl
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Bernheze loopt vooruit als het gaat om de jongeren die de wereld gaan ontdekken.
Vaak om die ene wereldreis te maken of gewoon een andere cultuur leren kennen
back-packend door Australië of Afrika. Deze week stellen we u vooral
Bernhezenaren voor die voor een goed doel Bernheze tijdelijk verlieten.
Of om geld in te zamelen, een handje te helpen of gewoon 10 jaar op
wereldreis. Geniet van de verhalen en reis mee over onze wereldbol.

Een cyclus van leren, ontwikkelen en
groeien in Cambodja
door Martha Daams
HEESCH - Verder dan de landsgrenzen kijken, en tegelijkertijd iets doen
voor de mensen die het goed kunnen gebruiken, dat is het idealisme
van de 21-jarige Dimphy Coldenhoff uit Heesch.
Dimphy is bijna klaar met haar
opleiding talen aan de Radboud
Universiteit en dus klaar om een
carrière te beginnen; zou je denken. Maar eerst wil ze iets anders
doen. Niet voor iedereen is het geluk weggelegd om met een opleiding de basis te leggen voor een
carrière. In Cambodja zijn er door
de vele (burger)oorlogen weinig
mogelijkheden voor een gedegen
opleiding, zeker als je arm bent.
In Phnom Penh is Muoy You bezig daar verandering in te brengen. Opgegroeid in een arm gezin,
maar met de enorme inzet van ouders en haar eigen ambitie, heeft
zij kans gezien te studeren en ervaren wat dat een mens brengt.
Haar geloof is dat een goede opleiding én uitwisseling van ideeën
tussen de verschillende culturen

en klassen de enige basis is voor
vooruitgang en vrede. Vanuit dat
idealisme heeft zij – met steun van
vele vrienden – in Phnom Penh
een Montessori school opgericht
waar kinderen tot 14 jaar kunnen
studeren en leren met elkaar om te
gaan. Dat is ook waar montessori
voor staat: Leren van elkaar.
Het is precies dat uitgangspunt
wat Dimphy ertoe aangezet heeft
om contact te zoeken via Travel to
Teach in Thailand (www.travel-toteach.org) met de school van Muoy
You voor ontwikkelingswerk. Zij
wil de tijd daar benutten om extra
ervaring op te doen met onderwijs zonder leermiddelen (die zijn
er niet) en de omgang met andere
culturen. Haar ideaal is om ook in
de toekomst iets bij te dragen in de

samenleving via onderwijs en begeleiding van jonge mensen. Eerst
wil zij zelf daar ervaring in opdoen
in Cambodja.
Momenteel is zij druk bezig met
haar eindscriptie en de voorbereidingen van de reis. Het geld voor
dit avontuur ligt al klaar. Maar ze
zou ook graag extra geld meenemen voor de aanschaf van
leermiddelen of een betere vervolgopleiding van de lokale onderwijskrachten. Om daar in te
voorzien heeft ze een bankrekening geopend: 1684.87.640 t.n.v.
D.L.M. Coldenhoff te Heesch, inzake Vrijwilligerswerk.
Indien u meer wilt weten over haar
project kunt u contact opnemen
met dimphy_coldenhoff@hotmail.
com Wilt u meer weten over de
school in Phnom Penh, zoekt u
dan via www.seametreycambodia.org en lees daar hoe gedegen

Dimphy

het scholenproject van mevrouw
Muoy You in elkaar zit.
Ongetwijfeld laat Dimphy nog iets
horen over haar ervaring Phnom
Penh.

Via 40 landen naar Loosbroek
door Mathieu Bosch

Vrijwilliger
in Kenia

LOOSBROEK - Rick Versteegh en Marieke van Empel gingen voor een
jaar op wereldreis. Het werden er uiteindelijk 10! Dochter Kiora ‘Engel’
Malaika (6) groeide op in the bush van Zambia. Nu zijn ze weer terug in
Nederland, is hun zoon Etosha (4 mnd) geboren en wonen ze sinds november in Loosbroek. Met een rugzak vol avonturen en herinneringen.
Ontelbare unieke plekken
Het huis hangt vol met exotische
maskers en beelden uit alle uithoeken van de wereld. “We zijn allebei echte reizigers,”vertelt Rick. “Ik
kom uit Rijswijk, en op een reis door
Zimbabwe ontmoette ik Marieke,
zij komt uit Middelrode. Samen zijn
we op ontelbare unieke plekken op
de wereld geweest.
Van Alaska tot India, van Colombia
tot Cambodja. We hebben bijna
acht jaar gewoond in Zambia en
daar gewerkt in de avontuurlijke
safari-industrie.
Eerst in Tanzania, later in Livingstone. Echt midden in de rimboe, het
dichtstbijzijnde dorp was vijf uur rij-

de bush kwamen en samen leefden
we jarenlang tussen de leeuwen,
olifanten, giraffes en zebra’s.
Aangevallen door olifant
Nederland is veranderd, het leven
hier staat haaks op wat we gedaan
hebben. Het weer, het verkeer en
de temperatuur zijn totaal anders.
De beleving ook.
We hebben vreselijk leren relativeren. We maakten ons niet meer zo
druk, blijkbaar moeten we dat hier
weer leren. We moeten ons hier nu
meer aanpassen dan in Afrika, daar
gaat het vanzelf. Hier is het verwachtingspatroon anders. Je moet
veel meer. Toch hebben we het pri-

‘SAMEN ZIJN WE OP ONTELBARE UNIEKE
PLEKKEN OP DE WERELD GEWEEST’
den. Ons werk bestond uit het managen van de lodge, een soort hotel met een all-in formule, heel luxe
ingericht voor mensen die een safari willen meemaken. We hadden 25
Zambianen in dienst die letterlijk uit

door Frank Geenen

ma naar onze zin in Loosbroek, en
tegelijk weten we ook dat we zeker
nog niet klaar zijn met reizen. We
bouwen nu een rustige periode in
voor onze kinderen.
Maar we gaan door, het is versla-

Van 13 oktober tot 10 januari was Lisa
Geenen uit Vorstenbosch
vrijwilligster in een opvanghuis voor zwangere tienermeisjes in Nairobi, Kenia.
Samen met Rowan Maat uit
Oss vulde zij met dit vrijwilligerswerk het minor onderdeel van hun sociale studie
aan de HAN in Nijmegen.
De minor is een deel van de
HBO studie gericht op ofwel
verbreding ofwel verdieping
en stelt studenten in staat
zicht te profileren.
VORSTENBOSCH -

vend, we kunnen niet meer stoppen. En gevaarlijk? Ach, ik ben wel
eens aangevallen door een olifant,
door een leeuw en slang. Er zijn
ziektes als malaria. Maar in 75%
van de wereld moet daar voor opletten, alleen in Nederland is het
anders, hier moet je opletten dat je
niet onder een bus komt.”
Tips voor wereldreizigers
Op zaterdag 4 februari geeft Rick
Versteegh een fotopresentatie van
hun “All Around The World Trip” in
het City Theater in Schijndel. Voor
iedereen de geïnteresseerd is in het
maken van verre reizen. “Ik heb zoveel prachtige plaatjes geschoten.
En daar hoort een verhaal bij dat

Rick en Marieke

we graag doorvertellen. Voor ons
is deze fotopresentatie een mooie
manier om 10 jaar reizen af te sluiten.” De presentatie omvat niet
alleen maar de reizen van de twee
globetrotters. Maar ook hun werkzaamheden zullen in die periode de
revue passeren, alsmede tips voor
aspirant wereldreizigers en reizigers
met kinderen.
De fotopresentatie begint om 20.30
uur. Na de fotopresentatie zal de
band Rebel optreden. De entree
voor deze avond bedraagt 5 euro.
Meer info op:
www.allaroundtheworld.nl.
Aanmelden kan via : 0631745843

Het project waar Lisa gedurende
die periode werkte, Jamaa Home,
ligt in een buitenwijk van Nairobi.
Ze hielp mee met de dagelijkse
zorg, opvang en begeleiding van
de tienermoeders en hun baby’s.
In het opvanghuis waren steeds
ongeveer 7 meiden aanwezig in
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Help de deelnemers de
berg op en doneer
Jaarlijks event Alpe d’Huzes, Frankrijk

BERNHEZE - De eerste voorbereidingen zijn al in volle gang. De zevende wieleractie die
plaats vindt op de flanken van de legendarische Alpe d’Huez in Frankrijk zal weer veel
geld op gaan leveren voor het KWF Kankerbestrijding. Voor Wim Gielis is zijn aanmelding
bij Alpe d’Huzes een feit en nu is het zijn persoonlijke taak om genoeg geld bij elkaar te
brengen om mee te mogen doen, en dat is minimaal 2500 euro.

“Opgeven is geen optie”
Dat weten alle deelnemers die
dit in de praktijk gaan brengen in
Frankrijk. Bent u zo’n deelnemer?
Laat het ons weten, de redactie
draagt graag een steentje bij door
uw verhaal te plaatsen. Wie weet
zorgt een publicatie in DeMooiBernhezeKrant voor nog meer geld
voor het KWF Alpe d’HuZes fonds.
Wim Gielis van Ziekenhuis Bernhoven stelt hoge doelen
Samen met enkele anesthesisten/
intensivisten en manager, secretaresse en adviseur projectorganisatie nieuwbouw van ziekenhuis
Bernhoven heeft Wim Gielis het
plan opgepakt om mee te doen

Wim en dochter Bente

gen ze op een andere wijze voor
de zieke mens. Er wordt geld opgehaald voor meer onderzoek naar
die slopende ziekte.
Wim legt uit: “Om deel te kunnen
nemen moest je jezelf of met een
team aanmelden en ingeloot worden. Dit verliep wat moeizaam, dat
wil zeggen; we werden in eerste
instantie uitgeloot. Dit was een
grote teleurstelling omdat wij erg
graag een bijdrage wilden leveren
aan dit geweldige doel. Iedereen
kent wel iemand in zijn directe
omgeving die te maken heeft met
of te maken heeft gehad met die
vervelende ziekte KANKER. Na

‘EEN PRACHTIGE DOELSTELLING VOOR 2012:
FIETSEN VOOR HET GOEDE DOEL’

de leeftijd van 15 tot 23 jaar. De
meiden wonen er gedurende de
zwangerschap, bevalling en de
eerste weken na de bevalling. Ze
krijgen begeleiding in het moeder
worden en het moeder zijn, hun
baby heeft zo een goede start van
zijn of haar leven en een kans op
een betere toekomst. De meiden
komen naar Jamaa Home omdat
zij getroffen zijn door armoedige
of traumatische ervaringen waardoor ze thuis niet meer welkom

zijn of daar niet meer kunnen zijn.
Lisa: “Een bijzondere ervaring die
voor altijd bij mij blijft. Het leven
en werken in een ander land met
een andere cultuur die erg veel
verschilt met onze westerse heeft
veel indruk op mij gemaakt en mij
als persoon veranderd. Het intensief werken met de meiden en hun
baby’s was erg bijzonder en al snel
heb ik ze ook in mijn hart gesloten.
Door voor ze klaar te staan wanneer ze iemand nodig hebben en

Lisa

plezier met ze te maken heb ik veel
voor ze kunnen betekenen. De
glimlach en de liefde die ik daarvoor terugkreeg was onbetaalbaar.
Hopelijk draagt mijn hulp en de
hulp die ze bij Jamaa Home krijgen
bij aan de verdere ontwikkeling en
invulling van zichzelf en de zorg
voor hun kind.”

aan Alpe d’Huzes. Door zijn werk
als verpleegkundige en zijn liefde
voor de wielersport heeft hij besloten deze geweldige uitdaging aan
te nemen. Een prachtige doelstelling voor 2012: Fietsen voor het
goede doel. Het fietsen is hem niet
vreemd, hij fiets bij TWC Nistelrode en heeft heel wat kilometers in
de benen zitten.
Wanneer je in een ziekenhuis
werkt wordt je dagelijks geconfronteerd met de ziekte kanker en
wat dit doet met mensen. Maar
ook zie je dat ze winst boeken bij
de bestrijding van kanker, kleine
stapjes, maar toch. Dagelijks zetten Wim en de anderen zich voor
de zieke mens in. In dit geval zor-

enkele maanden van spanning, of
we wel of niet mee konden doen,
kwam het verlossende woord. We
zijn goedgekeurd en moeten dus
donateurs/sponsors gaan werven!
Vandaar dat ik de redactie benaderde om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen er van weten.”
Helpt u Wim mee die berg op?
Ga dan op de website kijken van
Alpe-d’Huzes.nl waar hij net als
alle deelnemers een eigen pagina
heeft. Hier kunt u zien hoever hij
zelf en zijn team is met de sponsorbedragen.
U kiest het website adres
http://deelnemers.alpe-dhuzes.nl
en geeft zijn naam in bij ‘zoeken’.
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LUCHTPOST
DRÔME FRANKRIJK
Wij, Hans en Marie-José
Egelmeer, geboren in resp.
Vorstenbosch en Tilburg,
12 jaar geleden begonnen met
La Colline, vakantieboerderij
in de Drôme, Zuid-Frankrijk.

krant

MooiBernheze

‘Huis Te koop’ WanFM
gaat verder

LOOSBROEK – Wegens groot
succes gaat het radioprogramma Goedemorgen Bernheze van
WanFM ook dit jaar verder met de
rubriek Huis Te Koop.

Wat bracht ons tot die stap?
Allebei hoorden we in onze jeugd Jacques Brel, Charles
Aznavour en Gérard Lenorman op de radio. Zagen we films met
Juliette Gréco, Simone Signoret en Yves Montand. En lazen we
Sartre, Simone de Beauvoir en “zout op mijn huid” van Bénoîte
Groult.
Kortom Frankrijk was in, toen we 17, 18 jaar oud,voor het eerst
in Frankrijk op vakantie gingen.
Voor mij de druivenpluk in de Provence, terwijl Marie-José
Parijs verkende.
De liefde voor Frankrijk is gebleven.
Chansons, joie de vivre, een goed glas wijn, lekker tafelen
met de gasten, het voorrecht hier te mogen wonen, dat is La
Colline.
Slaperige dorpjes, heuvels, lavendel, zonnebloemen,
adembenemende sterrenhemels.
De kleur, de klank van de Drôme, geuren, smaken, ruimte en
inspiratie, ook helemaal La Colline.
In deze ongedwongen omgeving hebben we onszelf opnieuw
uitgevonden.
De Drôme heeft de vakantieganger met Orange, Avignon
(festival), Montélimar (nougat), gezellige pleintjes, terrasjes,
schitterende vergezichten, uitbundig licht, wandelpaden en
sprankelende bergriviertjes, veel te bieden.
Het is dan ook bijzonder om hier een vakantieboerderij te
runnen en we gaan proberen om jullie gedurende het seizoen
iets van de sfeer op La Colline mee te geven.

Woensdag 18 januari 2012

Programmamaker Roy van Brink
belt live in de uitzending met mensen die hun huis te koop hebben
staan. Alleen als zij de telefoon
beantwoorden mogen zij hun

woning via Wan FM aanprijzen.
Krijgt Roy géén gehoor dan gaat
het over. Mensen die gebruik
willen maken van deze verkoopvorm kunnen zich aanmelden via
info@goedemorgenbernheze.nl.
Geef in de mail aan waar het huis
te vinden is (met een eventuele
link naar Funda) en op welk telefoonnummer gebeld kan worden.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Goedemorgen Bernheze is elke zaterdag tussen 8.00 en 12.00 uur te
horen op WanFM.
De zender is in de ether te ontvangen op 105.6 FM. Kabelluisteraars
horen het station op de frequentie
87.5 FM.

Opnieuw  10.000 voor
Centrummanagement
Heesch

COLOFON

mooi & in de streek
Eetcafé t Pumpke

mooi & op de markt
Vishandel Venrooy
Kaas van van Herik
Uw Marktslager
Het Wafelhoekje
Bakkerij ‘t Stoepje

mooi & in bedrijf
Béauty Totale Didi
Van der Heijden
Dakkappelllen

mooi & online
BBQenzo.nl
Deurtotaalmarkt.nl
Badkamermarkt.nl
Gracy.nl
Womenworks.nl

Zonnige groet van Hans en Marie-José Egelmeer
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.

SUDOKU
Harold van Munster, Jan Boelhouwer en Gijs Bosch.
Fotografie Dirk Kreijkamp

HEESCH - Heesch is klaar om Centrummanagement daadwerkelijk
van de grond te tillen. De structurele samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en de gemeente moet het
centrum sterker en aantrekkelijker

maken. De Kamer van Koophandel
Brabant reikte tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Ondernemersvereniging Heesch ter ondersteuning opnieuw een cheque van
10.000 euro uit.

Heeft u wat te koop? Bent u naar iets op zoek?
Probeer een Mooibernhezertje, verrassend succesvol!

MOOIBERNHEZERTJE
Te huur: Eengezinswoning te
Geffen
Eengezinswoning met losstaande garage, 3 slaapkamers, badkamer (douche &
bad) en ruime zolder. Meer
info: http://huizenfunda.
bndestem.nl/huur/geffen/
huis-47282868-magnolia-6/
Of bel naar tel.: 0412-405022
met vermelding van huurhuis
Magnolia.
Te huur: Kleding themafeest,
carnaval, boerenbruiloft, toneel, gala etc. 06-52593236
Te huur: Vakantiewoningen.
Gerolstein ligt in het hart van
de vulkaaneifel en ligt op ongeveer 320 km vanaf Utrecht.
Kijk voor meer informatie op
www.eifel-vakantie.nl. Anke
en Rien

Laat zien wie je bent
en wat je doet!

Te koop/te huur: Frietwagen
aan huis vanaf 4,50 euro p.p.
frietwagenverhuur Brabant
bel of google: 06-18880537

design by

ingrid

Graanakker 10 - Heesch
M. (06) 4800 5243
www.designbyingrid.nl

Na betaling wordt Mooibernhezertje geplaatst.
Mailen mag ook: advertentie@demooibernhezekrant.nl
Inleveradres: Tramstraat 13a, 5388 GE Nistelrode

Te koop: Espresso-apparaat,
éénmalig gebruikt. € 25,Tel. 06-20113927
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online

24 uur 7 dagen 52 weken

Gracy.nl

mooi & online

Houd je van aparte, exclusieve, niet alledaagse kleding dan ben je bij Gracy.nl aan het juiste adres.
In de online shop van Gracy.nl vind je kleding voor de zelfbewuste vrouw met bijpassende
accessoires en schoenen.
Ook voor een maatje meer heeft Gracy aparte kleding, Gracy.nl kan speciaal op maat gemaakte
kleding leveren, tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Gracy werkt samen met een professionele
coupeuse.

exclusiv e w o men' s fashio n

De merken die Gracy.nl in haar collectie
heeft zijn o.a. Elsewhere, Mado et les autres, Boris en uiteraard haar eigen label,
Gracy.nl.
De kleding van Gracy’s eigen label wordt
exclusief voor Gracy gemaakt, van elk
kledingstuk worden slechts enkele stuks
gemaakt zodat deze kleding zeer exclusief
is....Een stijlvolle collectie met een aparte
en creatieve inval, tijdloze elegantie voor
de vrouw die weet wat ze wil.

Heerlijk comfortabele en draagbare kleding die je vrouwelijkheid benadrukt….
in elke maat leverbaar… DAT is de kracht
van Gracy.nl !

F E I T E N

Schrijf je in voor de nieuwsbrief via de
website en ontvang wekelijks hele leuke
aanbiedingen.

NAAM: Gracy
BRANCHE: kleding voor de
zelfbewuste vrouw met bijpassende accessoires en schoenen.

Heel graag tot ziens bij Gracy.nl

W. www.gracy.nl

organiseer alles onder een dak
bbq tapas
gourmet
dranken
partyhuur

ww

Plaats
hier
uw
advertentie

w.
Ki BBQ
jk
sn enz
el! o.n
l

because one size does not fit all!

WomenWorks
werkkleding
veiligheidsschoenen
PBM

W W W. W O M E N W O R K S . N L

Diepvries & Versproducten

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

De

HB Foods - Kerkstraat 24 - 5384 KC Heesch
www.hbfoods.nl - email: info@hbfoods.nl
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Mail
naar advertentie@demooibernhezekrant.nl voor uw webshop op deze pagina
WEKELIJKS GRATIS
HUIS-AAN-HUIS
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Starters bouwen eigen huis in Nistelrode
NISTELRODE - Dichtbij het centrum en toch aan de rand van het dorp biedt Nistelrode jonge starters een
unieke kans om hun eigen nieuwe grondgebonden eengezinswoning te realiseren volgens Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Het belangrijkste kenmerk van CPO is dat een groep samen een plan
realiseert zonder tussenkomst van een projectontwikkelaar. Samen worden de woningen ontwikkeld op basis
van volledige keuzevrijheid en tegen kostprijs.

Plan Laar/Achterstraat
In het plan Laar/Achterstraat waarvoor het bestemmingsplan al voorbereid is en dat in zijn totaliteit 44
nieuwbouwwoningen bevat, zijn
6 kavels gereserveerd voor CPO
voor starters. De starters verenigen
zich als collectief en treden gezamenlijk op als projectontwikkelaar.
Zij selecteren zelf een architect die
hun woningen ontwerpt op basis
van alle specifieke wensen. Vervolgens wordt ook een aannemer
geselecteerd die de woningen mag
bouwen. Door deze groepsinspanning wordt de totale kostprijs verlaagd. Hierdoor wordt het voor
jongeren wellicht toch mogelijk
om een woning te kopen ondanks
de recent ingevoerde strengere hypotheekeisen. Wij denken hierbij
aan alleenstaanden of stelletjes die
binnen 2 jaar in staat zijn om op
basis van hun inkomen en overige
financiële middelen een investering van rond de E 170.000,-- te
kunnen realiseren. Hierbij kan men
dan denken aan een complete lening getoetst aan het persoonlijke
of gezamenlijke inkomen van dat
moment of een aanvullende 2de
generatie hypotheek waarbij ouders of relaties zorgen voor de benodigde garantiestellingen.

Denk al na over de toekomst
Dit betekent dat ook diegenen die
nu nog met hun afsluitende studie bezig zijn en daarmee in 2 jaar
uitzicht hebben op een geplande
baan zich voor zo’n CPO project
kunnen aanmelden. De oplevering
van deze woningen en het betalen van de laatste termijnen van
de koopsom worden tenslotte pas
over 2 jaar gevraagd. Dus plan voor
je toekomst met een mooi uitzicht
op je eigen woning in een van de
mooiste wijken van Nistelrode.
Met het aanbod van nieuwe appartementen in het plan Laar/Parkstraat en de overige koop rijtjeswoningen in plan Laar/Achterstraat
kun je jezelf afvragen in hoeverre
de geplande CPO woning je nog
voldoende voordelen biedt. De
gegarandeerde voordelen bestaan
uit een aanzienlijk lagere kostprijs
plus een besparing die voortkomt
uit het direct kunnen kiezen van
belangrijk interieur zoals badkamer
en keuken. Het feit dat de toekomstige eigenaar de interne indeling
van zijn huis onafhankelijk van zijn
buren kan kiezen en de samenwerking met alle mede CPO eigenaren al in een vroeg stadium plaats
vindt,versterkt het definitief woongenot. De extra inspanning die van
je gevraagd wordt voor het mede
coördineren van het project wordt
dubbel en dwars vergoed door de
voorheen genoemde voordelen.
Zeker in deze tijden omdat eventueel aanbestedingsvoordeel rechts-

Tijd voor een nieuwe uitdaging!
BERNHEZE – Een aantal interessante cursussen gaan binnenkort weer
van start bij educatief en creatief centrum de Eijnderic. Wilt u goed
leren omgaan met het besturingssysteem van uw computer of is het
tijd om uw lichaam en geest beter in balans brengen met Tai Chi ? Misschien zoekt u iets creatiefs en wilt u gaan boetseren of een nieuwe
kookclub maandelijks versterken? Het kan allemaal bij de Eijnderic:
BASISCURSUS WINDOWS
donderdag 2-2-2012 | 09:1511:15 uur | 8 lessen | Heesch |
€ 98,-. In 8 lessen leert u de basis
van Windows. Met de opgebouwde kennis kunt u goed omgaan
met dit besturingsprogramma.
TAI CHI
vrijdag 3-2-2012 | 09:00-10:00
uur | 10 lessen | Heesch | € 43,-.
Ontspanning door deze Oosterse
bewegingsvorm. Helend voor lichaam en geest.
BOETSEREN
Maandag 6-2-2012 | 09:3011:30 uur | 5 lessen | Nistelrode
| € 51,-. Zowel voor beginners als

gevorderden. Alle basistechnieken
komen aan bod.
NIEUWE KOOKCLUB
Dinsdag 7-2-2012 | 19:00-22:30
uur | 5 lessen | Heesch | € 216,-.
Voor deze nieuwe kookclub kunnen zich zowel dames als heren
opgeven. Maandelijks gezellig culinair koken en genieten onder begeleiding van een beroepskok.
Er gaan nog veel meer uitdagende
cursussen binnenkort van start,
neemt u eens een kijkje op de
website www.eijnderic.nl .
Uiteraard kunt u ook telefonisch
contact opnemen met de Eijnderic
0412-454545.

reeks invloed heeft op de totale
kosten.
Centrale locatie
Het plan Laar/Achterstraat ligt aan
de rand van het dorp en is toch
maar een steenworp verwijderd
van het centrum. Een centrum dat
binnenkort voorzien wordt van een
indrukwekkend nieuw gemeenschapshuis, uitgerust met een podiumzaal. Ook de herbouw van
de oude Brouwershoeve met extra
terrasruimte en verruimde horeca
gelegenheid zal ongetwijfeld leiden tot een dynamische dorpskern
waarin ook de nieuwe supermarkt
opgenomen wordt. Het plan zelf is
ruim van opzet waar ruime parkeergelegenheid voorzien is. De brede
groen voorziening met een waterpartij midden in de nieuwe wijk
zorgt voor een open doorkijk waarop de CPO locaties op uit kijken.
Informatieavond
Behoor jij tot de jongeren die binnen 2 jaar graag een eigen woning
bezit in Nistelrode of ken jij zo iemand in je kennissenkring? Zorg
dan dat je de hiervoor geplande
infoavond, georganiseerd door de
dorpsraad op dinsdagavond 7 februari bij de Rabobank in Heesch,
niet ongemerkt aan je voorbij laat
gaan. Mocht je onverhoeds verhinderd zijn meldt je belangstelling dan direct per e-mail aan arie.
kemps@planet.nl met vermelding
van je contactgegevens.

mantelzorger

Koffie- informatiemiddag
HEESCH - Op vrijdag 20 januari
2012 organiseren de Gemeente
Bernheze en de Raad Gecoördineerd Ouderenwerk in het kader
van de WMO een koffie-informatiemiddag in De Pas.
In onze vorige bijdrage hebben we
de mantelzorgmakelaar Margo van
den Berg in het kort voorgesteld.
We willen nog even het werk van
Thea Roex, coördinator ouderenadviseur RIGOM, toelichten.
Als beroepskracht zorgt Thea Roux
ervoor dat de ouderenadviseurs
zijn of haar werk goed kunnen
doen. Ouderenadviseurs zijn vrijwilligers die ouderen en hun mantelzorgers ondersteunen bij het
maken van de juiste keuzes uit het

grote aanbod van zorg, financiën,
wonen en welzijn . U als oudere
kunt zelf bepalen hoe uw leven eruit ziet. De ouderenadviseur kan u
helpen bij het maken van die keuze
Thea Roex zal daarover met u van
gedachten wisselen. In Heesch zijn
8 ouderenadviseurs actief waarvan
4 voor de KBO.
Hopelijk kunt u een aantal van
deze adviseurs op 20 januari ontmoeten. Aanvang 14.00 uur.
Samen met Margo van den Berg
zorgt Thea Roex voor een leerzame en dus nuttige middag.
U komt toch ook?
Bestuur Raad Gecoördineerd
Ouderenwerk HEESCH

Bernheze Solidair:
Maatschappelijke ondersteuning
Bas van der Heijden, raadslid
BERNHEZE - Op 12 januari jl. ben ik naar een bijeenkomst in de Pas in Heesch
geweest, waar burgers in gesprek konden gaan met de gemeente en de ISD
Optimisd over het WMO-beleid. Hierbij kon men aangeven waar de gemeente
op zou moeten letten bij het opstellen van nieuw beleid voor de meest kwetsbare in onze gemeente. De gemeenteraad heeft, mede dankzij ons, hiervoor een
voorziening getroffen door de solidariteitsbijdrage af te schaffen en deze geld te
gebruiken voor de inwoners die dat echt nodig hebben.
Wat tijdens deze bijeenkomst naar
voren kwam is, dat er reeds door
Optimisd en ook door diverse andere (vrijwillige) instellingen, zeer
goed werk wordt verricht om burgers, welke door uiteenlopende redenen tussen wal en schip dreigen
te raken, bij te staan en te helpen.
Wat mij opvalt is dat burgers vaak
niet weten wat Optimisd voor
hun kan betekenen of dat men de
drempel te hoog vindt.
Op dit moment bediend Optimisd

70% van de huishoudens in Bernheze welke onder de inkomensgrens van 110% van het wettelijk
minimum loon zitten. Graag wil
men ook de resterende 30% gaan
helpen, echter is hiervoor de hulp
nodig van alle betrokken partijen,
maar ook van de burgers. Het is
geen schande om in deze moeilijke
tijd welke in het teken staat van
bezuinigingen om hulp te moeten
vragen.
Kijk voor informatie over Optimisd

op www.optimisd.nl
Bernheze Solidair, ook voor u!
Ook u kunt het verschil maken!
Wordt lid van onze politieke partij om te kiezen voor een solidaire
toekomst voor Bernheze en haar
inwoners. Bekijk onze website
www.bernhezesolidair.nl.
Ik ben er voor u, neem daarom
gerust contact met mij om uw probleem te melden of te reageren.
U kunt op mij rekenen!
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Informatie voor de kernen

COLUMN

Bibliotheek Nieuws Bernheze
BERNHEZE - Er is vanalles gaande in de bibliotheken van Bernheze. De nationale voorleesdagen zijn begonnen, de bibliotheek in Nistelrode gaat verhuizen, de openingstijden
in Heesch zijn gewijzigd en er is een heuse pyjamaparty in
Heeswijk-Dinther.
Nationale Voorleesdagen 2012
Van woensdag 18 januari tot en
met zaterdag 28 januari 2012
vinden de Nationale Voorleesdagen plaats en alle bibliotheken in
het Maasland doen mee! Tijdens
deze voorleesdagen wordt in het
hele land extra aandacht besteed
aan het belang van voorlezen....
en… wordt er twaalf dagen lang
heel veel voorgelezen. Doel van
de campagne is het stimuleren
van voorlezen aan kinderen die
zelf nog niet kunnen lezen. Samen bezig zijn met boeken geeft
veel plezier. Plaatjes kijken, dingen

teld in het kleurige decor van het
uilenbos.
Tijdens een kopje koffie of thee
voor de ouders en een glaasje sap
voor de peuters, worden vragen
beantwoord en informatie gegeven over de bibliotheek, prentenboeken en voorlezen. De Pyjamaparty begint om 18.00 uur en
duurt ongeveer 3 kwartier.
Bibliotheek Nistelrode verhuist
tijdelijk naar Laar 29
Binnenkort verhuist de Bibliotheek
in Nistelrode om plaats te maken
voor een grootscheepse verbou-

verhuisd hoeven te worden.
Tijdens de sluiting van de bibliotheek in Nistelrode kunnen bibliotheekleden uiteraard gebruik
blijven maken van alle andere bibliotheekvestigingen en de bibliobus van BasisBibliotheek Maasland. Met de bibliotheekpas kan
men in alle vestigingen materialen
lenen én inleveren.
Mochten er desondanks onoverkomelijke problemen zijn voor met
name immobiele en oudere leners
dan kunnen zij contact opnemen
met Yvonne de Groot op het telefoonnummer 0412-611555 of via
mail nyg@bibliotheekmaasland.nl.
Meer informatie is te vinden op
www.bibliotheeknistelrode.nl

2012

In de bibliotheken in Heesch,
Heeswijk-Dinther, Nistelrode en de
bibliobus ligt voor alle peuters die
lid worden van de bibliotheek een
kleine verrassing klaar. Het prentenboek van het jaar ‘Mama kwijt’,
geschreven door Chris Haughton,
staat natuurlijk in de schijnwerpers. Evenals allerlei andere vrolijke
prentenboeken uit de Prentenboeken Top Tien, die is samengesteld
door een jury van Nederlandse
jeugdbibliothecarissen.
Pyjamaparty voor peuters in de
bibliotheek Heeswijk-Dinther
Woensdag 25 januari is weer de
jaarlijkse pyjamaparty in de bibliotheek van Heeswijk-Dinther.
Peuters mogen dan in pyjama komen luisteren naar het prachtige
verhaal van het prentenboek van
het jaar ‘Mama kwijt’. Kleine Uil
is zijn mama kwijt. Maar gelukkig
helpen de eekhoorn en de kikker
om mama zo snel mogelijk terug
te vinden. Het verhaal wordt ver-

wing en nieuwbouw van het Nestelré gebouw. Vanaf maandag 6
februari sluit de bibliotheek haar
deuren om op maandag 19 maart
weer te openen in het pand aan
Laar 29 (naast Kruidvat). Als in het
voorjaar van 2013 de verbouwing
van het Nestelré gebouw voltooid
is verhuist de bibliotheek weer terug naar haar huidige plek binnen
het nieuwe gemeenschapshuis van
Nistelrode.

Beste Bernhezer,
Januari is de maand van de goede
wensen. En ook ik maak graag van de
gelegenheid gebruik om alle lezers veel
geluk, en gezondheid toe te wensen. Een
aantal inwoners heb ik al persoonlijk
de hand mogen schudden tijdens de
JAN BOELHOUWER
nieuwjaarsreceptie die de gemeente
Foto: Wim Roefs
jaarlijks organiseert in Loosbroek.
Een bonte stoet van burgers wenst
het college van burgemeester en wethouders alle goeds voor het
nieuwe jaar. En vanzelfsprekend wenst het college alle burgers die
de moeite hebben genomen naar Loosbroek te komen hetzelfde toe.
Ik hoop dat het volgend jaar nog meer inwoners van onze mooie
gemeente naar Loosbroek komen. Want de receptie is bedoeld
voor alle inwoners. Onderdeel van de gezellige bijeenkomst is de
bekendmaking van de Beste Bernhezer van 2011. Wilson Bosch
viel deze keer de eer te beurt. Hij heeft onvoorstelbaar veel werk
verricht om mensen met een functiebeperking in onze gemeente
het leven te veraangenamen. Ondanks alle inspanningen die ook
de gemeente doet om gehandicapten een volwaardige plaats in de
samenleving te geven, blijft de inzet van enthousiaste vrijwilligers
zoals Wilson Bosch onmisbaar om goede voorzieningen te realiseren.
Met het overhandigen van een oorkonde en het opspelden van de
bijbehorende gouden speld treedt Wilson Bosch toe tot een bijzonder
gezelschap van Beste Bernhezers. Want eenmaal Beste Bernhezer,
altijd Beste Bernhezer!

Een muzikale Politiek
Café BRUG

18 t/m 28 januari 2012

aanwijzen, vertellen en zingen; een
boek is voor een peuter net zo belangrijk als een knuffelbeest of ander speelgoed. Voorlezen is leuk,
gezellig en leerzaam. Voorlezen
maakt van kleintjes grote lezers.
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Nieuwe openingstijden Bibliotheek Heesch
Met ingang van woensdag 18
januari 2012 zal de Bibliotheek
Heesch geopend zijn van 10 tot
half 6. Iedereen is van harte welkom om de krant te lezen, een tijdschrift in te zien of gebruik te maken van een van de internetpc’s.
Onder het genot van een kopje
thee of koffie kunnen ook niet-leden gebruik maken van deze dien-

BERNHEZE - Het politiek café Brug zal op zondagmiddag 29 januari
2012 van 16.00 tot 17.30 uur plaatsvinden in cultureel centrum De Pas
in Heesch.
Voorname gast op deze middag is Sadet Karabulut, lid van de Tweede
Kamer. Zij is in de SP de woordvoerder voor Sociale Zaken, wonen,
wijken en integratie. Zij weet als geen ander waar de huidige bezuinigingen de zwaarste slachtoffers maken.

‘EEN BOEK IS VOOR EEN PEUTER NET ZO
BELANGRIJK ALS EEN KNUFFELBEEST OF
ANDER SPEELGOED’

Een verhuizing van een bibliotheek
vergt enige voorbereiding en tijd.
Wij hopen op begrip van onze leners en zullen er alles aan doen om
de lange periode van sluiting zo
goed mogelijk te overbruggen. Dit
wordt onder andere gedaan door
de weken waarin de bibliotheek
gesloten is te blokkeren in het uitleensysteem. Materialen mogen
dan extra lang geleend worden.
De inleverdata worden verzet naar
de periode waarin de bibliotheek
weer geopend is.
Daarnaast mogen in de laatste weken vóór de sluiting extra veel materialen geleend worden. Zo heeft
ù veel “leesvoer” in huis om een
periode van 6 weken te overbruggen en helpt u daarmee de bibliotheek omdat er minder materialen

sten van de Bibliotheek. Pas wanneer een bezoeker materialen wil
lenen, moet hij of zij ingeschreven
worden als lid van de bibliotheek.
Ook om materialen te lenen is de
bibliotheek op woensdagochtend
vanaf 10 uur geopend, in plaats
van vanaf 13 uur.
De nieuwe openingstijden van de
bibliotheek Heesch betekenen een
verruiming van de openstelling
met 3 uur tot 24,5 uur in de week.
Omdat de woensdagmiddag een
drukke middag is, hoopt de bibliotheek hiermee de bezoekers die
liever op een wat rustiger moment
komen, van dienst te kunnen zijn.
Voor meer informatie over o.a.
openingstijden en tarieven kunt
u de website: www.bibliotheekmaasland.nl raadplegen.

Voor meer informatie over o.a. openingstijden en tarieven kunt u
de website: www.bibliotheekmaasland.nl raadplegen.

Politiek café BRUG 06 november 2011

Bijzondere gast is ook Henk Habraken, de troubadour uit Dinther,
die enkele actuele liedjes zal laten
horen.
In het politiek café is er de “culinaire” hoek. Een horeca-ondernemer
uit Bernheze wordt uitgenodigd
zijn product te presenteren. In het
politiek café kan er dan ook geproefd worden. De eigenaars van
Gastronomia Italiana uit Heesch
leggen uit, wat een “gastronomia”
is en waarom hun zaak zo bijzonder is.
De column wordt uitgesproken
door Wouter ter Haar, journalist bij
het Brabants Dagblad.
Tussen de verschillende onderdelen speelt de Heeswijkse band

Hout Simpel en aan het einde van
het politieke café zal “huispoeët”
Ad van Schijndel met een authentiek slotgedicht de middag op zijn
persoonlijke wijze afsluiten.
De redactie is nog druk bezig om
het programma zo verrassend en
actueel mogelijk te maken, maar
stelt nu al vast dat er veel muziek
zit in deze aflevering van BRUG.
Voor gratis kinderopvang wordt
gezorgd.
Politiek café BRUG is een initiatief
van de SP Bernheze. De redactie van het politiek café wil een
“BRUG” slaan tussen de inwoners
van Bernheze en de politiek.

De
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Jeugdtrio carnaval Vorstenbosch
door Frank Geenen
VORSTENBOSCH - In de Stuik
zijn op zaterdagavond 14 januari de jeugdprins, jeugdprinses en
jeugdadjudant voor het komend
carnaval van de Pierslikkers bekend gemaakt. Jeugdprins Tjeu,
prinses Danique en adjudant Bas
zullen over het jeugdcarnaval
2012 gaan heersen.
Zij worden daarin bijgestaan door
de jeugd raad van elf en de raad
van toezicht. In het dagelijks leven
zijn Tjeu Geenen, Danique Verhoeven en Bas van Cleef leerlingen van
groep 7 van basisschool Op Weg.
Ook de raad van elf en de raad van
toezicht zijn allemaal leerlingen
van groep 7 of leeftijdsgenootjes
die elders op school zitten.

HEESCH - Dit jaar verschijnt de
Krulkrant van Stichting Carnaval
Heesch voor het eerste jaar in
full color. De krant die informatie
geeft over het carnaval in Heesch
slaat hiermee een andere weg in.
Naast de verandering van zwartwit naar full color is ook de hele
opmaak van de krant gewijzigd.
De Krulkrant wordt samengesteld
door de redactie, een groep enthousiaste vrijwilligers. Ook alle
carnavalsverenigingen en commissies leveren een bijdrage aan de inhoud van de krant. De vele foto’s
worden door de carnavalsvierders
in Heesch enorm gewaardeerd.
Door dit jaar de krant in full color
uit te brengen zullen al deze foto’s
en artikelen nog beter tot hun
recht komen.
Dit jaar staan er dus ook veel foto’s
in de krant. Daarnaast worden alle
clubs in Heesch voorgesteld en
wordt een uitleg gegeven van alle
activiteiten die tijdens het carnaval
plaatsvinden. De vaste rubrieken
zoals het voorstellen van de prins

In een volle Stuik en met de aanwezigheid van de kersverse prins
Eric d´n Urste met zijn gevolg was
het carnavalesk gezellig. De kop
van het jeugdcarnaval is er af. Op
zondag 5 februari vindt het Piere-

en een interview met de Ridder
van de Houter’n Trog komen dit
jaar ook terug. De jeugd heeft zoals elk jaar een apart katern, waar
alle informatie omtrent het jeugdcarnaval te vinden is.

Wihabo drukkerij. De opmaak is in
handen van Easy Letters in Heesch.

happertjesfestijn plaats. Voor deze
jeugdpronkzitting wordt al druk
gerepeteerd en het wordt vast
weer een geweldige show. Op
zaterdagmiddag 18 februari is het

kindercarnaval de eerste activiteit
van vier dagen lang carnaval voor
de jeugd in en om de feesttent aan
de Eggerlaan. Het programma is te
vinden op www.piereslikkers.nl.

ZANGERS GEZOCHT
Carnavalsmis
Krullendonk!!

De eerste Krulkrant wordt tijdens
het Gouwe Kreuge Bal op 28 januari uitgereikt. Hierna wordt de
krant door de clubs huis aan huis
gebracht. De Krulkrant is gratis,
maar een vrijwillige bijdrage wordt
op prijs gesteld. Hiermee ondersteunt u zowel het openbare Carnaval als de carnavalsclubs.

HEESCH - Op zaterdag 18 februari a.s. zal voor de 8e keer de carnavalsmis worden gehouden in de Petrus-Emmausparochie in Heesch.
We hebben al jaren een geweldig gelegenheidskoor dat de viering
ondersteunt! Voorgaande jaren zongen 40 tot 50 enthousiaste zangers mee. Ook dit jaar willen we iedereen de gelegenheid geven
om mee te zingen. Dus zing je graag en heb je iets met kerk of
carnaval:
DOE DAN MEE! De repetities zijn op zondagavond 29 januari en 5
en 12 februari, steeds van 19.00 tot 20.30 uur.

De Krulkrant verschijnt dit jaar
voor het 48e keer en wordt dit jaar
voor het tweede jaar gedrukt door

Als je mee wilt doen of meer informatie wilt, neem dan contact
op! Anke Kappert (avanherpen@mail.com)

Ere-lid Cor Hendriks
33 jaar carnaval

Karwei Heesch nieuwe partner voor
de Geel – Blauwe Carnavalsartikelen
HEESCH – Op zaterdag 15 januari
heeft Prins Porcus XL de verkoop
van geel-blauwe carnavalsartikelen feestelijk geopend.
Dit carnavalsseizoen is Stichting
Carnavalsviering Heesch een samenwerkingsverband aangegaan
met Karwei Heesch. In de Karwei
in Heesch zijn de vlaggen, vlaggenlijnen, paraplu’s, dassen en
al die andere artikelen voor de
Krullendonkse carnavalsvierder te
koop.

NISTELRODE - Voor het eerst in
30 jaar stond de naam Cor Hendriks niet in de rij van de Raad van
Elf bij de Cv De Hossende Wevers.
Cor & Bets hebben besloten om
hun zeer actieve, maar vooral lange carnavalsloopbaan op een lager
pitje te zetten nu ze wat ouder
worden. Graag geven zij ‘de jeugd’
een kans zich te bewijzen. Gelukkig

voor die jeugd én voor het bestuur
blijven zij altijd beschikbaar voor
wijze raad. Cor & Bets hebben een
gigantische CV opgebouwd tijdens
hun 33-jarig lidmaatschap en daarvoor werden zij bedankt met deze
titel Ere-Lid van Cv De Hossende
Wevers.
Meer over 33 jaar lidmaatschap
van dit Ere-Lid van De Hossende
Wevers op Mooinisseroi.nl

Met hun gevolg waren de Jeugdprins en –Adjudant en de grote
Prins en Adjudant aanwezig om
start van de verkoop gestalte te
geven. Daarbij werd ook de eigenaar van de Karwei opgenomen in
de huisorde van de Prins.
Carnavalsvierders kunnen vanaf
nu dus terecht bij de Karwei om alles te versieren voor de komende
carnaval.
Daarbij wordt ook het Krullendonkse carnaval ondersteund.
Karwei Heesch zet zich belangeloos

in voor deze actie. Karwei Heesch
is gevestigd aan de Cereslaan en
is op werkdagen open van 09.00

tot 21.00 uur en op zaterdag open
van 09.00 tot 18.00 uur. Zie ook
de website www.karwei.nl

Woensdag 18 januari 2012
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Torenrock
Indoor festival, 2 podia, 5 live bands!
28 JANUARI 2012, DE TOREN HEESWIJK-DINTHER
Torenrock is een indoor festival aan het
begin van 2012 wat is voortgekomen uit Rockfest.
Rockfest was twee maal een ultiem festival bij de Toren,
maar helaas is partner Burnout vorig jaar gestopt met hun
activiteiten als band zijnde.
HEESWIJK-DINTHER -
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De Toren geeft rockfest dus een vervolg en voor het eerst maar gelijkwaardig volgt op zaterdag 28 januari 2012 nu dus TORENROCK! Tijdens
Torenrock staat het hele pand van de Toren in het teken van dit indoor
festival wat ruimte biedt aan zo’n 700 bezoekers! Maar liefst vijf bands
zullen gaan schitteren op twee verschillende podia bij de Toren. Daarbij
is er in het pand een gehele doorloop zodat het echte festivalgevoel
wordt gecreëerd. De hele avond kun je genieten van live muziek. Is er
op de mainstage een pauze dan kunt u rustig genieten bij de pubstage
en andersom. Tussendoor zullen mooie pop &(indie)rock platen gedraaid
worden zodat we hele avond kunnen genieten!
Kaarten voor dit spektakel kosten in de voorverkoop slechts € 5,- en aan de
deur € 7,50. Let wel, de verkoop gaat erg hard dus wie niet teleurgesteld
wilt worden kunnen we aanraden een kaartje te kopen bij een van de voorverkoopadressen. Dit zijn: Café de Toren, Paperpoint , Heeswijk-Dinther,
Uitpunt Veghel, ’t Vosje, Berlicum

Wat speelt er zoal?:
U2-4-U2

Als headliner van Torenrock 2012
staat dé U2 tribute band U2-4-U2
op het programma. U2-4-U2 is dé
U2 Live Experience. Muziek die iedereen kent: rockend, swingend,
ontroerend, gepassioneerd en volgens velen de beste muziek van de
jaren ’80, ’90 en nu.
U2-4-U2 legt de nadruk op het zo
exact mogelijk weergeven van de
sound, de show en de energie die
zo kenmerkend zijn voor U2. Alle
hits van 1978 tot nu passeren de
revue. Met als belangrijke doelstelling: KNALLEN!

STILL WORKING

Naast de geweldige u2 tribute band
staat de band ‘Still-Working’ op de
bühne. Funky Band Still-Working
is opgericht in 2009/2010 en bestaat momenteel uit 12 muzikanten. De 12-koppige band met vier
strakke blazers en een funky ritmesectie geven de juiste background
aan de zang.
De band vermaakt het publiek niet
alleen met opzwepende grooves
maar ook met een geweldige show.
Soul & Funky Band Still-Working
brengt muziek in de ideale combinatie van soul en funky nummers
uit de jaren 70 tot en met 90. Denk
aan toppers zoals: James Brown,
Tina Turner en Otis Redding, American Bread & Neil Christian en vele
anderen.

PRIVATE LABEL

Private Label staat voor een avond
feest of zoals zij zelf zeggen: Gas
erop! Aangevoerd door Vincent
van Uden maken zij er een knallende avond van. Rock zoals Muse,
Lenny Kravitz en Queen wordt afgewisseld met Rock&Roll van de
Stray Cats. Funk zoals Wild Cherry
en Living Colour wordt afgewisseld met hedendaagse popmuziek
van Mando Diao en R.E.M.
Ook voor feestmuziek van Madness en een ballad van Pearl Jam
ben je bij Private Label aan het
juiste adres.

MADISON AVENUE

Op de Mainstage zullen de jonge
muzikanten van Madison Avenue
de avond met een kick-start openen. Jong, maar zeker niet onervaren. Zo hadden deze jonge
muzikanten hun plekje al verovert
op onder andere het festival “Festyland”. Zo zullen ze covers spelen van Nirvana tot de Arctic Monkeys, en van de Peppers tot.. U2!
Ze omschrijven hun eigen repertoire met de woorden puntige pop,
stevige rock en pakkende meebrallers. Een band om niet te missen!

HOU ’T SIMPEL

De mannen van Hou ’t Simpel
zullen de PubStage naar intieme
sferen brengen door een combinatie van Rock-Ballads en de meest
meeslepende folk nummers.
Maar natuurlijk zullen ze het podium niet verlaten voordat ze de
gitaarmuziek pas echt ten horen
hebben gebracht! Kortom een repertoire vol diversiteit, interactie
en natuurlijk muzikaliteit!

De
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Bands of the Battle
1e voorronde

Woensdag 18 januari 2012

Hanenberg Materieel BV is een vooruitstrevend en
innovatief bedrijf. Producent en leverancier van
Sherpa mini loaders en arbeidsvriendelijk materieel voor zowel binnenland als export.

HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zondag vond de 1e voorronde plaats
van Bands in Battle 2012 in Café-Zaal Jan van Erp. Vier bands traden
deze middag op om een plaats in de Finale te krijgen.

Wij zoeken op korte termijn om ons team te versterken een:

Fulltime

ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER

Functie:
Op de afdeling administratie ben je verantwoordelijk voor verschillende
administratieve taken, o.a. het controleren van facturen het boeken van
de financiële dagboeken. Je verzorgt tevens de uitgaande post en bent
ons eerste aanspreekpunt aan de telefoon.

Coloured Dream uit Zaltbommel,
Pokey and the Headlights & Screaming Billy uit Schijndel en Private
Label uit Heeswijk-Dinther.
Alle Bands speelden ongeveer 35
minuten en moesten hierin laten
zien wat ze in huishadden. De vierkoppige jury, Mano van Venrooy,
Peer de Vreede, Katja Brooijmans en
Teun van Zoggel hadden het moeilijk. Ook was er een mogelijkheid
om je favoriete band naar de finale
te krijgen door een SMS te sturen
met het bandnummer. Uiteindelijk

hebben Private Label en Pokey and
te Headlights gewonnen en gaan
door naar de finale.
Aankomende zondag 22 januari
vanaf 15:00 uur zullen onderstaande bands gaan strijden voor een
plek in de Finale die zondag 29 januari gaat plaatsvinden.
This is Not OK (Boxtel), Live It Out
(Erp), Green Leather (Den Haag),
Brevis (Berghem), The Dutch Keys
(Bosschenhoofd), Jammin’ Fools
(Volkel)

Advertorial

Nieuwe cursus:
Digitale fotografie
en fotobewerking

Profiel:
• Je bent accuraat, collegiaal, enthousiast en klantgericht.
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
• Je hebt een afgeronde MBO opleiding bedrijfsadministratie
of gelijkwaardig.
• Je beheerst de engelse taal zowel in woord als geschrift en
de duitse taal strekt tot aanbeveling.
Wij bieden:
• Een afwisselende baan in een dynamische omgeving.
• Een passend salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
• Een prettig werkklimaat.

H ees c h

Sollicitaties schriftelijk of per mail te versturen naar:
Hanenberg Materieel BV t.a.v. Helma vd Hanenberg
Hier had uw
reclame RT Nistelrode
Canadabaan 14, 5388
kunnen staan.
helma@hanenberg-materieel.nl

www.sherpaminiloaders.com
Hier had uw
reclame
kunnen staan.

Rioolkijkzuil geplaatst
Hier had uw
reclame
kunnen staan.
Maandag-

LOOSBROEK - 7 Februari 2012
start er in Loosbroek weer een
nieuwe basis cursus Digitale fotografie en fotobewerking. Wil je
meedoen, schrijf dan nu in.
Voor iedereen die een digitale camera heeft of graag meer wil weten over de digitale fotografie en
het bewerken van foto’s. De cursus
wordt gegeven in 9 lesblokken van
2 uur.

Nieuw: Voor ouderen worden er
speciale cursussen fotografie en
foto bewerken gegeven.
Kijk voor meer informatie over de
cursussen op www.jolandonkersfotografie.nl en download de pdf
informatie.
Als je vragen hebt kun je me natuurlijk altijd bellen of mailen.
Jolan Donkers, tel 0622064638 of
mailen naar donkers.fotografie@
hetnet.nl.

HEESWIJK-DINTHER middag opende de wethouder Rein
van Moorselaar de themamaand
HierHet
had uw
“Water, aarde, lucht & vuur.
reclame
bewust maken van hun leefomgekunnen staan.
ving dat het doel voor de leerlingen
van ’t Palet. Deze middag is het rioolkijkzuil geplaatst. Het is de
beHier had uw
reclame
doeling om kinderen op een speelse
kunnen staan.
manier te leren met ’t Lespakket
“over de pot en de put”. Wat is er
nog achter het gat in de wc en de
Hier had uw
putten in de straat? Op 27 januari
reclame
kunnen
staan.
geeft een medewerker van de
gemeente een gastles over de opvang
van hemelwater.
Hier had uw
reclame
kunnen staan.

Expositie Kunstklas TBL
Hier had uw
tot 6 vwo. Het thema van de exreclame
kunnen staan. positie is surrealisme. Als inleiding

op dit onderwerp hebben de leerlingen een aantal kunstwerken van
Hier had uw Magritte bekeken. Daarna hebben
reclame
kunnen staan. ze zelf een surrealistisch onderwerp
De cursus wordt gegeven op dinsVanaf heden t/m 23 februari bedacht en zijn daar vervolgens op
U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooiheesch.nl of mail naar info@mooiheesch.nl
dagavond van 20.00
tot 22.00 uur,
wordt er een expositie gehou- doek mee aan de slag gegaan. Het
den van werk van leerlingen
en maandagochtend van 9.30 tot
Hier die
had uw eindresultaat mag er zijn.
reclame
VOOR MEER
INFORMATIE
KIJK OP
11.30 uur. In overleg
kan
er
ook
deelnemen
aan
de
Kunstklas
TBL.
WWW.MOOIHEESCH.NL
kunnen staan.
op andere dagen les gegeven worDeze expositie is te zien in het ho- De Kunstklas biedt leerlingen met
den. De cursus wordt gegeven in
recagedeelte van De Groene Engel een belangstelling op het gebied
kleine groepjes, waardoor er meer
te Oss.
van beeldende kunst de mogelijkwww.mooiheesch.nl
Aan de Kunstklas nemen 22 leer- heid om op dinsdagmiddag na het
individuele aandacht gegeven kan
worden.
lingen deel, variërend van brugklas 6e lesuur vanaf oktober tot het
MOOIHEESCH.NL KAN NIET AANSPRAKELIJK
GESTELD WORDEN VOOR TUSSENTIJDSE
WIJZIGINGEN IN DEZE AGENDA EN DE EVT
SCHADE DIE DAAR UIT VOORTVLOEIT.

einde van het schooljaar extra lessen te volgen op het gebied van
beeldende kunst. In de kunstklas
maken leerlingen kennis met verschillende thema’s, technieken en
materialen, 2-dimensinaal en 3-dimensionaal, die niet of nauwelijks
aan bod komen in de normale lessen tekenen en ckv. Leerlingen die
er over denken om een opleiding
te gaan volgen in bijvoorbeeld,
mode, grafisch vormgeving, industrieel ontwerpen, kunst, fotografie, enz. kunnen in de Kunstklas
werken aan hun portfolio.

Woensdag 18 januari 2012
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Nu nagenieten…

COLUMN
AD

Laatste informatie over team
Bas en Rob

De column van Ad beschouwt wekelijks politieke ontwikkelingen
in de gemeente. Inwoners kunnen reageren en daarmee ook hun
mening kenbaar maken. Gepubliceerde columns kunt u teruglezen op
www.demooibernhezekrant.nl.

HEESCH/NULAND - Donderdag 12 januari, Vroeg in de ochtend

Reageert u gerust naar ad@demooibernhezekrant.nl

komen we aan in Helsinki. Geen idee wat het plan is. Omdat we vanmorgen om 00.41 uur zijn vertrokken uit Luosto
(Fins Lapland) en nu in de haven van Helsinki staan zijn we
behoorlijk gaar. In totaal 950 km gereden in de nacht is erg
zwaar. Tegen een uurtje of vier beginnen de ogen toch wel
zeer te doen en vraag je je af of je niet liever in een warm
bed ligt dan op dit tijdstip in een auto. Maar ja, we gaan
door.

den langs de kust, om de brug te
pakken naar Denemarken. In Denemarken aangekomen rijden we
via het westen van Denemarken
naar Duitsland toe. In Duitsland,
via Hamburg, Bremen richting Emmen. Om vanuit daar helemaal
binnendoor op de A12 bij Arnhem
op een parkeerplaats te verzamelen voor een gezamenlijke tocht
naar Loon op Zand, alwaar onze

LEEGTE VULT OOK
Dit is de zesde column in de Mooi Bernhezekrant over politieke
ontwikkelingen in Bernheze. De uitnodiging om vooral ook te
reageren heeft alleen op de column over Nestelré een tweetal reactie
opgeleverd. Verder bleef de emailbox leeg.
Deze week vinden weer de commissievergaderingen plaats ter
voorbereiding op de raadsvergadering van 2 februari. Ondanks een
minder gevulde portemonnee is er veel te doen in Bernheze als je
bestuurders en politici moet geloven. Het college en de raad hebben
ambities op veel onderwerpen. De agenda zou daarom goed gevuld
moeten zijn. Niets is minder waar, de agenda’s zijn deze maand
opvallend leeg. Dus waar ga je het dan over hebben?
Nu zal dat voor enkele partijen mogelijk geen probleem zijn. De
websites van OPG en ABB zijn al heel lang leeg. Hier zijn ideeën en
inspiratie mogelijk al op?
Zo heeft de gemeente ook geen idee waar ze bomen moet planten
ter vervanging van gekapte bomen in de Laverdonk. Ik snap het
probleem hier niet goed, met nog zoveel lege ruimte in de gemeente
is er toch plaats genoeg voor een aantal bomen. Als ze maar niet bij
iemand voor de deur worden gezet. Een groene gemeente, oké, maar
alstublieft geen bomen voor de deur. De blaadjes, takken, schaduw,
luizen en wortels zijn wel lastig!
Ook het dossier buitengebied is lastig maar vult wel het nieuws. Er is
sprake van een groeiende veestapel ondanks waarschuwingen voor
overlast en volksgezondheid. Er komen zeker ook stallen van boeren

DE POLITIEKE AGENDA’S ZIJN DEZE MAAND
OPVALLEND LEEG

Met z’n allen in de rij.

Eenmaal aangekomen in Helsinki
krijgen we niets te horen van de
organisatie. Afwachten dan maar.
We gaan met een boot naar een
andere plek toe. Omdat we nog
een paar uurtjes vrijaf hebben tot
de volgende rijdersmeeting, besluiten we om heel even naar Helsinki
stad te lopen. Onder het mom van,
nu we er toch zijn... Mooie stad,
maar het is hier erg lekker Hollands weer, zodat we van Helsinki
niet veel zien.
Teruggekomen in de haven krijgen we te horen dat we met de
veerboot naar Stockholm gaan!
Een boottocht van 17 uur, geweldig, dat betekent voor ons even
bijslapen. Op de boot aangekomen, verbazen we ons over de
grootte van zo’n schip. Enorm! Na
een goed diner en een afzakkertje
gaan we al snel slapen. Het is een
vermoeiende dag geweest.
Vrijdag 13 januari, we zijn aan-

gekomen in Stockholm. Omdat
Stockholm landinwaarts ligt hebben we een fantastisch uitzicht op
de omgeving vanaf de boot. Erg
koud hier, maar volop genieten.
Vanuit de haven van Stockholm rijden we verder voor een dagetappe
van ongeveer 500 kilometer naar
Växjö. Hier hebben we een korte
onderbreking. Om 19.41 uur is het
aan ons. Wij mogen vertrekken

‘EEN BOOTTOCHT
VAN 17 UUR, DAT
BETEKENT VOOR ONS
EVEN BIJSLAPEN’
voor de nachtetappe terug naar
Loon op Zand. Omdat we allebei
al de hele dag wakker zijn en voorlopig ook niet kunnen gaan slapen,
rijden we om beurten. Degene die
kan slapen doet dit ook even, maar
we merken zelf al dat dit een zware
rit gaat worden. Via wat omwegen
rijden we via het zuiden van Zwe-

die moeten stoppen op korte termijn leeg. Hoe regelen we dat? De
gemeenteraad buigt zich over de regeltjes en de bureaus van de
ambtenaren liggen vol met 355 zienswijzen op het ontwerpplan.

familie, vrienden en kennissen ons
stonden op te wachten. Geweldig
om al deze mensen na zo’n zware
week weer terug te zien.
Uiteindelijk zijn we als 24e gefinisht, van in totaal 60 teams. Wij
zijn in ieder geval erg tevreden met
dit resultaat. Wat cijfers: ruim 90
uur in de auto gezeten, ruim 7200
km gereden met een gemiddelde
van 73 km/h. Geen schade aan
onszelf en aan het voertuig. Laatste dag van vrijdagmorgen 6.30
tot zaterdagavond 22.00 uur maar
liefst 1 uur geslapen...
Nu, nagenieten, nog even bijslapen en binnenkort naar Hulphond
NL om een mooi eindbedrag te
kunnen doneren. Bij deze willen
wij dan ook alle sponsors bedanken voor hun steun aan ons en
Hulphond NL!

In plannen voor de lege plekken in de kernen waar wethouder Hans
en zijn partij in de vorige verkiezingsronde zich druk over maakten zit
ontwikkeling. Er is beweging rondom Ter Weer, maar stilte rondom
de locaties Tol en de voormalige Chinees in Heesch.
Misschien is dat ook geen probleem. Als er geen vraag is hoeft er
ook geen aanbod te zijn. Van de 500 te koop staande woningen in
Bernheze staan er veel al heel lang te koop en er komen er steeds
meer te koop. Ondanks dat is de ambitie om te bouwen er ook nog
steeds. Bernheze groeide in 2011 met 72 inwoners maar krimp
kondigt zich aan. Gaan we voor leegstand bouwen?
Voor diegenen die nog wel willen bouwen zorgen de grondprijzen
voor lege beursen. De roep voor lagere grondprijzen en aantoonbare
verschillen in de regio deren het college niet, “We hanteren een juiste
prijs.” Zeker, ook de gemeentebeurs raakt leger.
Zo zie je, over leegte valt ook een column vol te schrijven en zo zal
de lege commissieagenda in deze week ook wel weer tot een volle
vergadering hebben geleid, want ook politici kunnen over niets veel
praten.
AD

Winter Wasweken!

Neem eens een kijkje op

Houd uw auto vrij van pekel.
Bij onze programma’s met
onderwasser, de hele maand Januari
onderwassen GRATIS!
BP van Duijnhoven
(t.w.v. €2,00)
Maxend 20 te Nistelrode

www.mooinisseroi.nl
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Kijken en luisteren naar ieders wens
Samenwerking Levatio Uitvaartzorg en Johan Tibosch
Wanneer er bij Levatio Uitvaartzorg op enig moment een
bericht van overlijden binnenkomt realiseren Marjan Danen – van de Groenendaal (Den Dungen) en Johan Tibosch
(Nistelrode) zich dat een directe aanpak vereist is. Beiden
weten uit ervaring dat er bij de nabestaanden dan zoveel
zaken op hen afkomen dat zij vaak niet weten wat als eerste
te moeten doen. Vanuit hun kennis en expertise gaan Marjan en Johan direct aan de slag om in deze vaak chaotische
situatie rust te creëren.
Jullie zijn een samenwerkingsverband aangegaan?
Marjan: “Wij kenden elkaar al wat
langer vanuit ieders eigen werk en
wat ons bindt is dat wij ‘van a tot
z’ uitvaartzorg willen bieden die
ruimte geeft voor persoonlijke initiatieven om te komen tot een heel

zekerings-, en hypotheekzaken,
overleggen met instanties over
bijvoorbeeld Pensioenen en Lijfrentes en soms gaan we zelfs met
nabestaanden mee naar de notaris
of naar de bank. Wanneer alle formaliteiten geregeld zijn ontvangen
de nabestaanden alle bescheiden

Marjan onder andere een bijzondere inbreng in het erbij betrekken
van kinderen door middel van een
krachten-engeltje of houten vlinder
die zij mogen kleuren of verven en
aan de kist mogen bevestigen of
in een boom kunnen hangen. Ook
het werken met knutselwerkjes en
door geschikte lees- en kijkboekjes
die een rol vervullen tussen thuis
en school. Met behulp van deze
materialen kunnen kinderen thuis
dan weer een gedachtenishoekje
maken; dit biedt hun een blijvende
herinnering en helpt hen bij de verdere verwerking van hun verlies.
Zo vinden we ook dat de opbaring
veel aandacht verdiend, met name

de opbaring thuis. We betrekken
de nabestaanden hierbij, gaan uit
van hun wensen en maken zo het
proces van de opbaring voor hen
voorspelbaar. We hebben een bijzonder oog voor de aankleding en

fase. Bovendien bereik je met een
goede opbaring dat de drempel
voor nabestaanden en genodigden
lager wordt om een laatste groet te
brengen aan de overledene, is mijn
ervaring in de afgelopen 12 jaar”.

‘VERTROOSTING EN
VERLICHTING BIEDEN
IN DEZE MEEST
MOEILIJKE TIJDEN’

Uitvaartverzorger is toch echt een
beroep met passie?
Beiden geven aan dat je deze taak
niet kunt doen zonder niet 24 uur
per dag beschikbaar te zijn. Het
is prachtig en dankbaar werk en
we gaan er voor om een waardig
afscheid te beleven voor de nabestaanden. “Want we zien vaak
de gevolgen van een ingrijpende
ziekte als kanker, een ziekte waartegen je toch vaak niet kunt vechten en waarbij winst uitgesloten
is. Dat raakt je en houdt je vooral
maatschappelijk betrokken. Juist
hierom doneren wij vanuit Levatio
€ 10,= aan het K.W.F. voor elke
gebruikte vlinder die een kind op
de kist plaats. Als we hierdoor ook
maar één steentje verleggen in het
ondersteunen van mensen bij hun
verdriet dan is het goed”, zo besluit
Marjan. Voor nadere kennismaking
en in geval van een overlijden: bel
Marjan (06-83530740) of Johan
(06-51419167), dag en nacht persoonlijk bereikbaar.

gebruikte materialen. Zo gebruiken
we bijvoorbeeld kaasdoeken om
een evenwichtig geheel te creëren.
Dat geeft rust in deze moeilijke

‘HET OVERLIJDEN VAN EEN DIERBARE IS EEN
INGRIJPENDE GEBEURTENIS IN IEDERS LEVEN’
persoonlijk afscheid in de kerk, de
aula van een crematorium of in een
zelfgekozen omgeving. Wij willen
voor de familie het luisterend oor
zijn met oog voor elk detail. De
mensen kunnen hun vragen stellen want niets is vreemd, heel veel
blijkt mogelijk al denken mensen
vaak van niet”.
Maar mensen zitten toch vaak vast
aan een verzekeringspolis die al
langer loopt?
“Dat is een hardnekkig misverstand”, zegt Johan, “iedereen kan
bij ons de verzekeringspolis aanwenden voor een uitvaart of crematie en wij verrekenen dat dan
achteraf met de maatschappij waar
deze polis loopt. Ik heb zelf een
eigen verzekeringskantoor gehad
in Nistelrode dus ken ik deze verzekeringswereld erg goed. Dat heeft
als bijkomend voordeel dat ook de
gehele administratieve nazorg na
een overlijden in ons pakket zit.
Desgewenst regelen we allerlei ver-

overzichtelijk geordend in een map
retour”.
Je gaf aan ‘van a tot z’ uitvaartzorg
te bieden. Wat houdt dat in?
Marjan: “Onze visie is dat wij uitvaartzorg bieden op basis van het
luisteren en kijken naar ieders wensen, zeker ook van de soms nog
jonge kinderen die in het gezin
aanwezig zijn.
Wij realiseren ons terdege dat je
maar Eén kans hebt, eén gelegenheid om passend afscheid te nemen
van de overledene, een herkansing
wordt je niet geboden. Dus moet
alles in dit proces tot in detail perfect zijn en hierbij is inlevingsvermogen van onze kant van groot
belang”.
Johan vult aan: “Marjan heeft de
HBO-opleiding ‘Uitvaartvernieuwers’ gevolgd bij Marion Klaassen,
een autoriteit op het gebied van
uitvaarten en crematies waar het
gaat over nieuwe gedachtegangen
bij uitvaartzorg. Van hieruit heeft

Johan Tibosch en Marjan Danen – van de Groenendaal

‘EEN DEFINITIEF AFSCHEID-NEMEN VAN DE OVERLEDENE WAAR WIJ
OP EEN BIJZONDERE WIJZE INHOUD AANGEVEN’
Je sprak over ‘een proces’.
Wat omvat dan het gehele proces?
Marjan: “Wordt een overlijden verwacht dan kan er thuis
een voorgesprek plaatsvinden met name met diegene die zal
komen te overlijden en zijn of haar naaste(n). Dat mag je
zien als een algemene, vrijblijvende oriëntatie op wat komen
gaat en mogelijk en wenselijk is. Vanuit ons inlevingsvermogen en onze ervaring geven wij adviezen.
Het is een persoonsgerichte aanpak waarbij vaak al de tekst
en opmaak van de rouwbrief aan de orde komt. Heel erg
belangrijk om hier iets ‘unieks’ van te maken, iets meestKinderen kunnen de vlinderknop
passend bij deze persoon, immers: het is de laatste brief van kleuren of verven
de overledene aan haar of zijn omgeving. Vaker al drukten
wij de rouwbrief in een compositie van kleuren, of met een duif, bloem of motor er op.
Wij nodigen de mensen uit echt al hun wensen kenbaar te maken zodat wij dit in een
draaiboek kunnen vastleggen en deze zaken straks kunnen realiseren.
Wanneer dan de melding van het overlijden bij ons binnenkomt gaan Johan en ik er samen
heen: herkenbaar voor de nabestaanden en opbaring, avondwake, woorddienst en uitvaart of
crematie in één hand, ‘één gezicht’ vanuit Levatio Uitvaartzorg.
Vanaf de opbaring tot en met de dag van de uitvaart of crematie zijn we dagelijks bij de overledene en het gezin en bewaken dat de gemaakte keuzes goed blijven en mogen het afscheid
mede vorm geven volgens afspraak. Het moet een liefdevol en warm afscheid worden want
dat helpt je jouw verdriet te verwerken en het gemis een plaats te geven”.
“Daags daarna gaan we nogmaals naar de nabestaanden en laten ruimte voor hun ervaringen. We merken dat het hen goed doet wanneer wij na afloop van zo’n emotionele afscheidsdag ruimte laten voor gevoelens, gewoon aan de keukentafel met een kop koffie”, aldus Johan.
“Bovendien merken we dat de maand December een heel erg bewogen en vaak verdrietige
maand is voor mensen die een dierbare verloren hebben in het afgelopen jaar. Daarom nodigen wij nabestaanden van de in dàt jaar overledenen uit op onze Hoeve in Den Dungen,
een plek voor vertroosting, wat ook de betekenis is van het Latijnse Levatio. We hebben dan
niets spectaculairs, maar delen met elkaar het verlies van een dierbare in het afgelopen jaar,
en dat biedt troost. Ieder kan dan een Kerststuk maken voor op het graf, bij de Urnenmuur
of voor thuis. Blijvend sturen we vervolgens jaarlijks op de sterfdag van de overledene aan de
nabestaanden een kaartje of bosje bloemen of bezoeken hen”, geeft Marjan aan.
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korfbal

Nederlaag voor korfbalsters Prinses Irene
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

NISTELRODE - In Asten verloor het eerste korfbalteam voor het eerst
dit seizoen in de zaal. Na een geweldige start, stond het in no time 0-3
en dachten de meegereisde supporters aan een makkie. Het liep echter
heel anders. De meiden van Olympia uit Ommel, knokten zich terug
biljarten
duivensport
judo
snowboarden
in
de wedstrijd
en kwamen
zelfs vissen
op een 5-3skien
voorsprong.
Vooral kano
van
afstand schoten zij in deze avondwedstrijd die om 19.00uur begon,
met scherp.

worden dat Olympia daarna op
een geweldige manier verdedigde
en steeds wist te voorkomen dat
de bal in het aanvalsvak van Prinses Irene kwam. Toen dat uiteindelijk wel lukte, blies de uitstekende
scheidsrechter Das voor het einde.

Na een ruststand van 5-4, wist Prinses Irene nog een keer de leiding
te nemen met 6-7, daarna ging het
schaken
heel
bleef
dammenlang gelijk op. Olympia
van afstand scoren en Prinses Irene
wist de mooiste kansen niet in de
korf te krijgen. Dat resulteerde in
een 12-11 1cm
nederlaag.
Olympia
b
speelde een voortreffelijke wedstrijd. De ploeg staat te laag op de
cm bzondagavond zag
ranglijst als je1,2ze
spelen. Het is niet voor niets dat ze
vorige week ook van de nummer 2
BMC één punt pakten.

Er had voor Prinses Irene meer ingezeten, als je kijkt naar het aantal
kansen. Maar eerlijk is eerlijk, de
tegenstander vocht op een geweldige wijze en scoorde de meest
fraaie doelpunten van afstand. In
een kampioensrace kom je altijd
een keer zoÅfn wedstrijd tegen.
Het is nu zaak de draad weer op te
pakken. Prinses Irene verliest van
een tegenstander die zeker nog
veel meer punten gaat pakken in
het verloop van de competitie

1,4cm b

Prinses Irene begon met Lieke van
Griensven, net terug van winterautosport
karten
sport
en Kristel van Heumen
op
de bank. Linda van Tilburg begon
meteen met scherp te schieten.
Na haar twee doepunten was het
Ella van de Graaf die de 0-3 (foto)
op het bord liet noteren. Daarna

waren er nog twee open kansen,
maar die gingen er niet in. Dat
bleek achteraf het euvel in deze
kaarten/bridgenOlympia, met vier
avondwedstrijd.
lange meiden in de ploeg, kwam
sterk terug, waarbij de ballen van
grote afstand prachtig binnen vielen. Pas bij een 3-5 stand wist Lotte
Wilbers weer tegen te scoren, dat
hadden er veel meer kunnen zijn
gezien het aantal kansen.
Na rust zag het er even naar uit
dat Prinses Irene het heft in handen zou nemen. De oranjemeiden
kwamen via Lieke van Griensven,
die na 25 minuten door coach Vermotorsport
wijst al was
ingebracht, op 5-5.
Van de Graaf en wederom van
Griensven zorgden daarna voor de
eerste voorsprong, na de 0-3 beginstand, 6-7. Het bleef een nek
aan nek race tot tien minuten voor

Jeugdcursus Sterrenkunde

tijd, toen stond er een 9-9 stand op
het scorebord. Daarna was Olympia de bovenliggende partij en liep
uit naar een voorsprong van 1210, met nog iets meer dan twee

minuten op de klok. Ella van de
Graaf zorgde met een doorloopbal
meteen daarop voor 12-11 en voor
weer hoop onder de Nistelrodese
supporters. Het moet ook gezegd

Seniorenteams van DOS’80 geven
slechts 1 punt weg
HEESCH - Ondanks dat de meeste teams vorige week al weer waren
gestart, werd dit weekend echt een punt gezet achter de winterstop.
Beide seniorenteams van DOS’80 speelden dit weekend thuis, voor een
volle publiekstribune, tegen het dames- en herenteam uit Venhorst.
Met achtereenvolgens een spannend gelijkspel en een knappe zege,
werd VESPO aan het eind van de avond weer naar huis gestuurd met
slechts één punt op zak.

HEESCH – Binnenkort organiseert
Sterrenwacht Halley weer een
Jeugdcursus Sterrenkunde, speciaal voor kinderen tussen 8 en 12
jaar.

De cursus omvat vier lessen, en
wel op de zaterdagmiddagen 21
en 28 januari en 4 en 11 februari, telkens van 16.00-17.30 uur.
Deelnamekosten: 15 euro. voor
jeugdleden van Halley: 7,50
euro. Er is nog plaats voor enkele deelnemers. Dus meld je
gauw aan bij Urijan Poerink, tel.
(073) 6569157, poerinku@planet.nl.
In de cursus worden allerlei interessante onderwerpen duidelijk
uitgelegd: het ontstaan van het
heelal en van sterren en plane-

Manicure
Nail-art
Gelnagels
Acrylnagels

Manicure
Nail-art
Gelnagels
E:
Acrylnagels

ten, sterrenstelsels, gasnevels,
zwarte gaten en nog veel meer.
Ook wordt een en ander verteld
over telescopen en maak in het
planetarium een reis door het
universum. Verder maken de
kinderen een mooie poster over
sterren en leren zij hoe je een
sterrenkaart kunt maken.
Bij helder hemel bekijken we
de Zon door de telescoop. De
laatste middag wordt afgesloten met het lanceren van waterraketten! Het adres van Sterren-

wacht Halley is Halleyweg 1, 5383
KT Heesch/Vinkel (halverwege
Heesch en Vinkel). De route is vanuit beide plaatsen met wegwijzers
aangegeven.
Meer
informatie over Sterrenwacht
Nagelstudio
Halley: www.sterrenwachthalley.nl

Angel Nails
Uden
Nagelstudio
Angel Nails
Uden

T: 06 53 61 07 09
info@angelnailsuden.nl
www.angelnailsuden.nl
T: 06 53 61 07 09
E: info@angelnailsuden.nl

Opstelling en scores:
Ella v.d Graaf (3x), Dianne v.d.
Burgt (50: Kristel v. Heumen), Marian v. Venrooij, Robin v. Pinxteren
(1x), Esther v. Venrooij (25: Lieke
v. Griensven (3x), Linda v. Tilburg
(3x), Lotte Wilbers (1x), Annelies
Thijssen (55:Renou v.d. Laar)

Dames-1:
DOS’80 – VESPO (12-12)
Aan het allerbegin van de competitie speelden DOS’80 en VESPO al
eens tegen elkaar in Boekel. Deze
wedstrijd eindigde na zestig zenuwslopende minuten in een gelijkspel. Na negen wedstrijden en
met slechts één punt verschil op de
ranglijst, leken zij ook deze zaterdag erg aan elkaar gewaagd.
De Heeschenaren, opgepept door
hun thuispubliek, waren in de beginfase duidelijk sterker. VESPO
kreeg vanwege fel verdedigingswerk geen kans door te breken,
terwijl DOS’80 wel doel trof via
een aantal fraaie afstandschoten
van Sabine Maas, die de meeste
van de doelpunten voor haar rekening nam deze wedstrijd. Geleidelijk liep DOS’80 uit tot 4-1. De
felheid van Heesch had echter ook
haar nadelen. Halverwege de eerste helft kreeg zij een tijdstraf waar
VESPO gebruik van maakte, om
terug te komen tot 6-6 één minuut
voor rust.
De tweede helft van de wedstrijd
werd getypeerd door nog feller
verdedigingswerk, wat vaak weer
direct werd afgestraft met vrije
worpen en nog meer tijdstraffen.
Tot aan het eind van de wedstrijd
ging de score gelijk op en ondanks
dat VESPO in de laatste 30 seconden nog een vrije worp kreeg, wist
zij deze niet te benutten. Hierdoor

moesten beide teams genoegen
nemen met een 12-12 gelijkspel.
Heren-1:
DOS’80 – VESPO (21-20)
Ook de heren speelden voorheen
al eens tegen elkaar in Boekel.
Toen had DOS’80 vanaf het begin
de zege van de wedstrijd in handen. Bij aanvang deze zaterdag,
stonden de Heesche-naren echter
drie punten achter VESPO op de
ranglijst, met één wed-strijd minder gespeeld. Ondanks dat ze de
vorige keer makkelijk uitliepen,
ging het deze zaterdag de gehele
eerste helft gelijk op. Ben Woolfitt
speelde een sterke wedstrijd en
pikte er in de verdediging veel ballen tussen uit, waardoor de aanval
van VESPO meermaals vroegtijdig
werd onderbroken. In de eigen
aanval vielen deze ballen jammer
genoeg echter ook vaak in het

blok. Met een kleine achterstand
van 9-10 ging DOS’80 de rust in.
In de tweede helft leek DOS’80
toch ietwat aangedaan, waardoor
VESPO steeds met een punt voorsprong kon uitlopen tot maximaal
13-15. Hierna was het keeper Jurgen Raaijmakers die voor de heren
de knop omdraaide en veel fantastische reddingen verzorgde.
De heren van DOS’80 scoorden
zes opeenvolgende doelpunten
voordat VESPO weer doel trof.
VESPO kwam nog driemaal achter
elkaar gelukkig uit op de cirkel en
DOS’80 miste een vrije doelkans in
de break-out, maar ze knokte zich
terug tot 21-19 in de laatste minuten voor het eindsignaal. Helaas
kreeg DOS’80 toen nog een tijdstraf en ondanks dat VESPO nog
éénmaal scoorde, werden deze minuten goed uitgespeeld, met een
eindstand van 21-20 tot resultaat.
Volgende week zondag spelen de
dames en heren achter elkaar uit
in de Mondriaanhal te Oss, tegen
regio-rivaal Olympia’89. Aanvang
dames: 13.50 uur. Aanvang heren:
15.00 uur.

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

boksen

badminton

zwemmen

waterpolo

handboogschieten

biljarten

duivensport

jeu de boule

paardrijden

judo

schaken 15 jaLOOSBROEK
- Op zondag
dammen
nuari 2012 speelde Korloo 1 uit
Loosbroek de uitwedstrijd tegen
Diosa uit Balgoij. In de eerdere
wedstrijd van
zaalseizoen te1cm dit
b
gen deze tegenstander werd nipt
gewonnen met 7-6. In de begincm b
fase van de 1,2
wedstrijd
wist Korloo
direct voor te komen tot 2-0. Echter kwam Diosa snel weer op gelijke hoogte. Dit tekende het spel1,4cm b
beeld de gehele
wedstrijd.

wielrennen

darten

“Wat we samen als vereniging
doen is maatschappelijk van grote
waarde” aldus de voorzitter.

golf

gelijke hoogte kwamen. Hierna
snowboarden
creeërde skien
Korloo mooie
kansenkano
en
werden aanvallen wat rustiger opgezet. Hierdoor konden we uiteindelijk de winst naar ons toe trekken en werd het 11-14. Dit is de
tweede keer dit zaalseizoen dat we
14 keer tot scoren komen, wat een
kaarten/bridgen
goede prestatie
voor ons team is.
Doelpunten:
Anne-Lieke
van
Hooft (3), Marja Smits (3), Sandy
van Gruijthuijsen (3), Marieke
Smits, Carmi Mulders, Josine van
Santvoort, Mirte van Schaijk en
Irma Steenbakkers.
Volgende week zondag speelt
Korloo 1 een thuiswedstrijd tegen
Olympia. Deze wedstrijd vindt
plaats in de Zaert en begint om
17.30 uur.

vissen

Elke keer namen wij het voortouw
karten
enautosport
wisten we 2 of 3 doelpunten
uit
te lopen. Maar door het slecht uitvoeren van afspraken en te weinig
communicatie maakte Diosa het gat
weer kleiner. Ruststand was 5-7.
In de tweede helft konden we het
spel van Diosa beter oplossen. Ondanks dat bleef het een spannende
wedstrijd omdat Diosa terug kwam
tot 10-10. Dit was voor het eerst
sinds de 2-2 dat beide ploegen op

*

zijn de vele actieve vrijwilligers en
de steun van de sponsoren basis
voor de vereniging. Samen dragen
zij de club een warm hart toe.

voetbal

Korloo 1 boekt eerste
zege in 2012!
hardlopen

Woensdag 18 januari 2012

Wintercheck

Dankzij de sponsoren, Movianto
uit Oss, Heesakkers Beton, Gebr.
Dijkhoff & Zn., Fleetservice Cranen en een bijdrage van de Vrienden van Heeswijk konden de jacks
aangeschaft worden.
Hiermee komt duidelijk de waardering voor de vele vrijwilligers die

elke week in touw zijn tot uiting.
Maar zeker ook de binding van
de sponsoren met de club. Met
deze eenduidige herkenbare outfit
wordt de verbondenheid nog eens
versterkt. Tijdens de drukbezochte
bijeenkomst werd veel waardering
uitgesproken voor dit initiatief.

tafeltennis

korfbal
korfbal

krant

Leiders van Heeswijk krijgen clubjacks

HEESWIJK-DINTHER - Dankzij een Nog niet eerder kwam zo´n mooie
viertal sponsoren en een bijdrage situatie voor dat alle vrijwilligers
zich konden
van
voetbalde Vrienden
hockey van Voetbalvertennis
basketbal
turnen presenteren
volleybal in dezelfhandbal
eniging Heeswijk deed zich de de outfit. Afgelopen zondag werunieke gelegenheid voor dat alle den de jacks feestelijk uitgereikt en
leiders en begeleiders bij Voetbal- gingen de leiders en begeleiders
vereniging Heeswijk in een nieuwe massaal op de foto.
clubjack gestoken konden worden. Volgens voorzitter Peer Verkuijlen
beugelen

HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK
VORSTENBOSCH • HEESCH • NISTELRODE

MooiBernheze

motorsport

Al uw sport en
verenigingsnieuws
wordt gratis geplaatst.
rant.nl
info@demooibernhezek

Erepluim van VV Heeswijk
Supervrijwilliger Jo Manders

De Pluim van de Club van Voetbalvereniging Heeswijk is voor het jaar 2011 toegekend aan Jo
Manders. Het is de jaarlijkse eretitel van de vereniging voor
personen die zich bijzonder verdienstelijk maken. Vanwege
zijn enorme inzet en grote verdienste voor de club is tijdens
een druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst de oorkonde met
beeldje aan Jo uitgereikt.
HEESWIJK-DINTHER -

Supervrijwilliger Jo Manders kreeg
de Pluim zondagmiddag in het bijzijn van zijn familie uitgereikt door
voorzitter Peer Verkuijlen. Tijdens
de zeer druk bezochte bijeenkomst
werd Jo volledig verrast. Volgens
de voorzitter is Jo iemand die heel
veel tijd besteedt aan de voetbalvereniging maar nooit echt opvalt.
“Dat is tekenend voor hem, be-

scheiden en heel plichtsgetrouw
zijn werk doen.” Jo was een groot
sportman en speelde jaren in het
1e en 2e team van Heeswijk. Daarnaast had Jo een carrière als marathonloper wat hem zeer goed af
ging. Vanwege fysieke problemen
moest hij de actieve sport achter
zich laten en ging hij verder als
jeugdscheidsrechter en met het

‘JO WAS EEN GROOT
SPORTMAN’
verrichten van dagelijkse werkzaamheden op en rond het sportpark. Jo is daarnaast elk weekend
medegastheer en begeleider van
scheidrechters en clubs die Heeswijk bezoeken. De toekenning van
de Pluim werd dan ook met groot
enthousiasme en instemming door
de vele aanwezigen ontvangen.

Jo Manders krijgt certificaat uitgereikt
van Peer Verkuijlen
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trekkertrek

19

biljarten

Inschrijfavond Mega
Trekkertrek Spektakel

2e Bernhezer kampioenschappen Libre
De kampioenschappen vinden
plaats van 9 t/m 16 februari 2012.
Deze worden georganiseerd door
AquaRest en haar biljartvereniging Asperia/AquaRest. Er wordt
gespeeld in poule’s van 4 of 5 spelers waarvan nummer 1 en 2 door
gaan naar de volgende ronde.
Er wordt gespeeld volgens het reglement van de KNBB. Aanvang

avondsessie 19.00 uur. Aanvang
middagsessie 13.00 uur. Er kan 1
avond of middag worden opgegeven dat u niet kunt spelen. Dit
geldt niet voor 13, 14, 15 en 16
feb. Dan beginnen de finales. Het
inschrijfgeld bedraagt € 10,- per
speler, te voldoen bij de eerste
speelronde. Deelnemers wonen, of
zijn aangesloten bij een biljartvereniging, in Bernheze.

Schrijf je voor 1 feb. 2012 in via het
inschrijfformulier op www.aquarest.nl of bel naar 0413-291800.
Max 90 deelnemers, inschrijven op
volgorde van aanmelden
Voor meer informatie:
aquarest@aquarest.nl
0413 291800 J. vd Vorle
Volgende week meer informatie
over dit toernooi.

budo

Taekwondo

LOOSBROEK - De voorbereidingen voor het Mega Trekkertrek
Spektakel 2012 zijn weer in volle
gang. Het inmiddels bekende
spektakel zal plaats vinden op
zondag 11 maart op de Nistelrodesedijk in Loosbroek.
Dit jaar zal het Mega Trekkertrek
Spektakel uitgebreid worden tot
een feestweekend. Op vrijdag
9 maart zal het weekend van start
gaan met een ‘JETZT GEHT’S LOS’
feest met diverse artiesten.
Om de wedstrijd in goede banen
te leiden wordt er voor de wedstrijd weer een inschrijfavond ge-

houden en wel op zaterdag 21
januari 2012 vanaf 20.30 uur bij
Café / Restaurant / Zaal Stanserhorn, Heibloemsedijk 7, 5473TC
Heeswijk-Dinther. Wij nodigen
iedereen die deel wil nemen aan
de wedstrijd uit om zich op deze
avond in te komen schrijven. Voor
de deelnemers is het die avond ook
mogelijk om in de voorverkoop
kaartjes van Jetzt Geht’s Los te kopen tegen een gereduceerd tarief.
Bovendien: Deelnemers die zich
op deze avond inschrijven zijn zeker van deelname. Voor deelnemers die zich later opgeven geldt:
Vol = Vol.

Voor meer informatie over “JETZT GEHT’S LOS” en de wedstrijd
kijk op www.megatrekkertrekspektakel.nl

Wat is het en waar is het goed
voor
Taekwondo is een verdedigingssport. Het is een mengeling van de
zeer oude Koreaanse vechtkunst
“Taekyon”, het Japanse Karate,
en de moderne Chinese krijgskunst
“Kung Fu”. Taekwondo is op het
moment een zeer populaire sport.
Miljoenen taekwondoka’s over de
hele wereld beoefenen hun sport
op recreatief niveau, of op een
hoog wedstrijdniveau. Taekwondo
betekent letterlijk het breken of
vernietigen met de voet (tae) en de
vuist (kwon). Het woord “do” betekent de techniek of de methode.
Tijdens de trainingen komen alle
spieren aan bod. Er wordt een
optimaal beroep gedaan op alle
spieren, wat voor een soepel en
lenig lichaam zorgt. Taekwondo
werkt niet alleen fysiek, het werkt Mike Bloks uit Heesch
ook geestelijk. Taekwondo werkt
ook karaktervormend: men krijgt Het uitgangspunt van Taekyon
er meer zelfvertrouwen, doorzet- Berghem is dat men plezier moet
tingsvermogen en zelfbeheersing hebben in de sport en de activiteidoor. Kortom, taekwondo is goed ten die Taekyon Berghem hierom
heen organiseert,
zoals onderhandbal
anvoor
lichaamhockey
en geest en
nog leuk
voetbal
tennis
basketbal
turnen
volleybal
om te doen ook.
dere het jaarlijks kamp, een BBQ
en een jeugddag
Taekyon Berghem is een club met Heb je zin om een keer mee te
leden van verschillende leeftijden. doen? Dan is iedereen van 7 t/m
Er trainen zowel recreatieve spor- 11 jaar welkom op woensdag en
vrijdag waterpolo
van 18:30-19:30
Ieters
als fanatieke
beugelen
boksenwedstrijdsporters.
badminton
zwemmen
handboogschieten uur.
tafeltennis

wandelen

Succesvolle Winterwandeltocht HVCH

HEESCH – Zondag 15 januari vond
voor de 7e keer de winterwandeltocht plaatst georganiseerd door
HVCH uit Heesch.
Vanaf 09:00 uur konden de wandelaars starten en rond de klok
van 11:30 uur hadden zich al meer
dan 210 wandelaars ingeschreven.
Men kon zich inschrijven voor de
afstanden 7,5 km, 15km en 25km.
De populairste afstand was 15
km. Het was natuurlijk schitterend

weer om lekker te wandelen. Voor
de eerste keer had men de route
richting het oosten uitgezet en niet
zoals gewoonlijk door de bossen.
Bij van de Wijgert verhuur B.V.
was een post ingericht waar men
even kon rusten en de innerlijke
mens kon verwennen met koffie/
thee of heerlijke erwtensoep. Van
de Wijgert had de garage ter beschikking gesteld met hierin een
leuke kraam en enkele tafels met
stoelen, hartelijk dank hiervoor.

dereen van 12 jaar en ouder is op
woensdag en vrijdag welkom van
19:30-21:00 uur. Wij trainen in
Sporthal Zuiderlicht, de sporthal
van Basisschool de Fonkeling, aan
de Willandstraat.
Voor meer informatie kun je kijken op www.taekyonberghem.nl
of mailen naar info@taekyonberghem.nl

korfbal

Vrij gemakkelijke overwinning Altior 1
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

HEESWIJK-DINTHER – Altior 1 - in de rust op 1-2. Na nogmaals 25
ONA 1
minuten lekker gespeeld te hebDe vorige wedstrijd tegen ONA ben konden we eindelijk de winst
was vrij gemakkelijk gewonnen, mee naar huis nemen. We wonnen
biljarten we hadden
duivensport
snowboarden
maar
weljudodoor dat vissenmet 2-7. skien
Doelpunten:
Wienekekano
2x,
ONA de afgelopen weken steeds Angelique, Janneke, Chantal, Masterker was geworden. Het gevaar riska, Julienne.
voor onderschatting lag dus op de Be Quick Recr - Altior Recr		
loer. Het plan was om vol van start Uitslag: 3-7
te gaan, maar de eerste 12 minu- Bladella A1 - Altior A1 Uitslag: 4-8
ten wisten we de korf niet een keer Tovido B1 - Altior B2 Uitslag: 10-3
schaken
kaarten/bridgen
te
raken. Dit lukte ONA
wel, waar- Rosolo C1
- Altior C1 Uitslag: 7-4
dammen
door we tegen een 0-1 achter- Fortuna ‘74 C1 - Altior C2
stand aankeken. Toen het gat van
de korf eenmaal gevonden was, Na 5 minuten scoorde Maartje
bleven we gelukkig
doorgaan met met een mooi schot 0-1. Met de
1cm b
scoren. De ruststand was 7-1 en in rust was het 2-1. Na rust scoorde
de tweede helft deden we er nog wij nog 1 keer en Fortuna 2x. We
1,2 cm b
een schepje bovenop,
waardoor de hebben ons best gedaan maar vereindstand 20-3 was.
loren met 4-2.. Altior D1 - Avanti
D2. We begonnen supersnel want
Altior 2 - NDZW 2 Uitslag: 11-5
na 10 sec. zat ons 1 ste doelpunt er
1,4cm b
Spes 3 - Altior
3 Uitslag: 7-6
al in (heel mooi gespeeld). Er volgSpes 4 - Altior 4 Uitslag: 1-5
de nog 9 doelpunten in de eerste
Nijnsel 1 - Altior 5 Uitslag: 7-4
helft. De tweede helft waren we
autosport 3 - Altior 6
karten
motorsport
Celeritas
iets minder
sterk maar we wonnen
In een wedstrijd met een zeer met 12-1. Angela en Tonnie behoog tempo stond het scorebord dankt, fijn dat jullie er waren !

Celeritas D1 - Altior D2
We gingen goed van start en wisten het in het begin aardig dicht te
houden. Celeritas wist toch te scoren, ook wij kregen schotkansen
maar maakte ze niet af. Er werd
wel goed met links gegooid. Volgende keer beter. Eindstand 8-0.
Altior E1 - Prinses Irene E1		
Uitslag: 5-1
Altior E2 - Geko E1 Uitslag: 9-0
Altior E3 - De Korfrakkers E3
De eerste helft ging gelijk op tegen
de koploper en we boden goed
partij. De ruststand was 1-2. De
tweede helft namen we het heft in
handen en kregen mooie kansen.
Een paar minuten voor het einde
maakte we gelijk 2-2. We drukte
nog even door om de winst te pakken en in de laatste seconde ging
de bal er via de rand eruit. Eindstand 2-2.
De Kangeroe E1 - Altior E4 		
Uitslag: 0-1
Be Quick F2 - Altior F1
Uitslag: 11-0
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EVENEMENTEN
BERNHEZE
19 JANUARI
Lezing Weidevogels in
het Nauw
Artillerieweg in Uden

29 JANUARI
Jeugdzitting
Sporthal de Overbeek

21 JANUARI
Jörgen Raymann
CC de Pas

Midwinterconcert van
Fanfare St. Lambertus
Sporthal de Overbeek

22 JANUARI
Ernst en Bobbie show
CC de Pas

20 JANUARI
Koffie-informatiemiddag 30 JANUARI
Emmertjes actie CS
“Mantelzorg”
de Wevers
CC de Pas in Heesch
23 JANUARI
Avond over Dementie
CC de Pas
27 JANUARI
Huldiging sportkampioenen van
het jaar 2011
CC Servaes in
Heeswijk-Dinther

1 FEBRUARI
Algemene
ledenvergadering,
Heemkundekring
Heemnhuis
4 FEBRUARI
Tweede Weverszitting
Sporthal de Overbeek

29 JANUARI
Politiek Café Brug
CC de Pas in Heesch

10 FEBRUARI
Carnavalsstichting
De Wevers: Bobz 2012
Dorpshuis

Huldiging Jeugd
sportkampioenen
van het jaar 2011
Lunenburg in Loosbroek

11 FEBRUARI
Prijsuitreiking
Nisseroise Kwis
Party Centrum ‘t Maxend

4 FEBRUARI
Knutselinstuif
bij de Eijnderic
De KanZ Nistelrode

12 FEBRUARI
Internationaal
danstoernooi
Dancing Kids
CC de Pas

14 FEBRUARI
Valentijnsdag
18-21 FEBRUARI
Carnaval

NISTELRODE
19 JANUARI
De Ontmoeting:
Optreden Koor
Cantabile
Gasterij Laarstede

27 JANUARI
Prijsuitreiking van de
Hisse Kwis 2011
CC de Pas
28 - 29 JANUARI
Gouwe Kreuge Bal
CC de Pas
4 FEBRUARI
Carnavalsconcert met
Fanfare Aurora
15 FEBRUARI
Liederentafel
CC de Pas
17 FEBRUARI
Brouwersbal
Café ‘t Tunneke

HEESWIJKDINTHER
20 - 21 JANUARI
Hometrainer
wielertweedaags Battle
Café Jan van Erp

16 FEBRUARI
Zonneochtend
Wevershof

20 - 22 JANUARI
Lachspiegel speelt
“Spiegel - Reflex”
Willibrodus Centrum

HEESCH

22 EN 29 JANUARI
Bands in the battle
Café Jan van Erp
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20 JANUARI
Publieksavond
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1
Voorstelling Enge Buren
CC de Pass

Kletsavond
PartyCentrum ‘t Maxend

Open Dag Hooghuis
Schoonstraat

28 JANUARI
Eerste Weverszitting
Sporthal de Overbeek

20-21 JANUARI
Pronkzitting Rooie
Tesneuzik
Café zaal ´t Tunneke

25 JANUARI
Pyjamaparty
Bibliotheek
28 JANUARI
Torenrock
Café de Toren
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31 JANUARI
Kasteelconcert:
EnAccord String Quarte
Kasteel Heeswijk

4 EN 5 FEBRUARI
Toneeluitvoering
De Oude Garde
CC Servaes
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5 FEBRUARI
Matineeconcert:
Pur Sang (zangtrio)
Kasteel Heeswijk
10 - 11 FEBRUARI
Pronkzitting
Stichting Carnaval HDL
Sporthal de Zaert
13 FEBRUARI
Pronkzitting 55+
Stichting Carnaval HDL
Sporthal de Zaert

LOOSBROEK
21 JANUARI
Inschrijfavond
Megatrekkertrek
Spektakel
Heeswijk-Dinther
pagina 19
17 & 19 FEBRUARI
Teenageparty
Lunenburg

VORSTENBOSCH
24 JANUARI
Vraagbak
De Stuik
25 JANUARI
Opening Dagwinkel
27 - 28 JANUARI
Pronkzitting
De Stuik
31 JANUARI
Vraagbak
De Stuik
3 - 4 FEBRUARI
Pronkzitting
De Stuik
5 FEBRUARI
Pierenhappertjesfestijn
De Stuik
Rommelmarkt
’t Gildebergske

Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.

www.mooiheesch.nl

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.demooibernhezekrant.nl

www.vorstenbosch-info.nl

