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Prins Eric d’n 1ste heerst over het Piererijk

ren
Voor Bernhezena
ren
Door Bernhezena

door Frank Geenen
vorstenbosch - Inwoners van Vorstenbosch waren zaterdag 7 januari
massaal naar de Stuik gekomen om de onthulling van een nieuwe prins
Carnaval mee te maken. Prins Eric d’n Urste, in het dagelijks leven Eric
van Houdt, werd door het pronkzittingscomité van de Stichting Piereslikkers als 45ste prins van het Piererijk onthuld. Hiermee is carnaval 2012
ook echt begonnen. Op zondagmiddag werden Eric en de carnavalsstichting door veel verenigingen uit de omgeving en inwoners en bedrijven
uit Vorstenbosch gefeliciteerd op een drukke en gezellige receptie.
Eric van Houdt was tot voor kort
voorzitter van de Stichting Piereslikkers. Afgelopen jaar droeg
hij de voorzittershamer over aan
Dirk Timmers. Maar naar nu blijkt
was het een ruil en heeft hij daar
de prinsenscepter voor teruggekregen. Dirk wenste hem namens
Stichting Carnaval en alle Piereslikkers veel succes toe en hij spelde
Prins Eric d’n 1ste de onderscheiding op als heerser van Broekkant
tot Bedaf. Vanaf dat moment was
Eric “d’n belangrijkste mens van
Vorstenbosch”.
Eric werkt in het dagelijks leven
als Procesmanager bij bandenproducent Michelin Nederland nv
in Den Bosch, vandaar zijn motto
“wij hebben een band”. Het motto
verwijst zowel naar zijn werk als
naar het feit dat er in Vorstenbosch

Zelf Bouwen
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een echte saamhorigheid en betrokkenheid heerst. Dat bleek ook
wel na de brand van donderdag
waarbij het volledige decor voor
deze prinsonthulling in rook was
opgegaan. Op vrijdag en zaterdag
zijn veel vrijwilligers intensief bezig
geweest om een nieuw decor te
maken dat uiteindelijk het origineel
kon evenaren.
Prins Eric is 48 jaar, zoon van Ad
en Annie van Houdt en geboren
en getogen in Vorstenbosch. Eric
is getrouwd met Kitty van Ravenstein en samen hebben ze twee
kinderen, Dennis en Linde. Aan
zijn hobby’s, onder andere tennis, voetbal, wielrennen en motorrijden komt hij even niet toe. Tot
na het carnaval is de hobby vooral carnaval.

Mooi & op de Markt
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Informatie over het carnaval in Vorstenbosch is te vinden op de
website van de carnavalsstichting www.piereslikkers.nl.

Betaalbaar Wonen
Prins Eric d’n Urste en zijn vrouw Kitty
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Foto: Chris v.d. Ven

“Niet alleen voor mij, maar voor het
hele IPG-Bernheze team!”
Dat was het eerste wat Wilson Bosch tot de bezoekers van de gemeentelijke nieuwjaarsontmoeting zei, nadat burgemeester Boelhouwer hem de onderscheiding
en oorkonde Beste Bernhezer 2011 had overhandigd. Maar ja, er is maar één BB speldje en
iemand mag dat dragen. “En IPG Bernheze heeft mij blijkbaar voorgedragen, dus neem ik
het trots en dankbaar voor de waardering in ontvangst voor ons allemaal.”

heeswijk-Dinther -

Zonen Rens (10) en Lars (8) zijn
super trots: “Wij wisten net als
pappa van niks! Stiekem in de keuken van Kerkzicht gewacht. Toen
de burgemeester zijn naam genoemd had mochten we bij pappa

en mamma gaan zitten. Het is belangrijk om elkaar te helpen: altijd.
Of je nu wel of geen beperking
hebt. En ons pap helpt deze mensen een beetje meer.”

Betrokkenheid
Sinds 5 jaar is Wilson lid van het
Integrale Platform Gehandicapten
in Bernheze. “Het is een geweldige
groep mensen. Met elkaar behartigen wij de belangen voor mensen met een beperking vanuit een
breed perspectief op het gebied
van wonen, werken, vervoer, voorzieningen en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Iedereen is
op zijn of haar manier betrokken
en zet ervaring/kennis in: Onze
zoon Rens heeft een lichamelijke
beperking met betrekking tot lopen. En als mede-eigenaar van
Bosch & van Oers Bouwkundigen
BV kan ik vanuit dat vakgebied
meedenken.”
Positief
Aan het IPG-smile project waar
Wilson samen met Geert-Jan Smits
uit Vorstenbosch de kartrekker is,
wordt hard gewerkt. “Als IPG wer-

ken wij samen met de gemeente inzake o.a. het bouwkundig toetsen
van openbare gebouwen: zijn deze
toegankelijk voor mensen met een
beperking, senioren met rollators
en moeders met kinderwagens?
We hebben zelf als IPG dit breder
willen trekken: Hoe toegankelijk is
ondernemend Bernheze? Omdat
we altijd positief denken, doen we
dat niet met een belerend vingertje, maar met een ‘smile’.
Na een succesvolle Kick-Off moeten we nu in actie komen om te
gaan toetsen. Het zou mooi zijn
om dat in te vullen met maatschappelijke stagiaires van vmbo
of mbo opleidingen. Dus scholen,
reageer!” Het scholenproject laat
kinderen op een interactieve manier kennis maken met mensen
met een beperking. “Dat doen
we al 4 jaar met succes. Ook het
knelpuntenrapport loopt nog. Met
betrekking tot woningbouw voor
jongeren met een beperking, heeft
IPG zich ingezet bij de ontwikkelingen van Ter Weer. Hier liggen misschien toch weer nieuwe kansen.
Wethouder Hans v.d Pas, sprak mij
net aan om de huidige stand van
zaken door te spreken.”

Bands in the Battle
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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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14.000 stuks
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kantoor
Tramstraat 13a
5388 Ge nistelrode,
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
ofﬁce@demooibernhezekrant.nl
website
www.demooibernhezekrant.nl
Redactie
hoofdredactie rian van Schijndel
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Shoppen op de Outletbeurs in CC
heeSch – Op

14 en 15 januari 2012 barst de vijfde editie van
de Outletbeurs los in Cultureel Centrum de Pas in Heesch.
Dit jaar komen er maar liefst meer dan 50 ondernemers met
een groot en aantrekkelijk aanbod Outlet artikelen.

Het is de 5de keer dat deze succesvolle beurs wordt georganiseerd.
Uit voorgaande jaren is gebleken
dat niet alleen de bezoekers enthousiast zijn over deze beurs maar
ook de ondernemers. Dit jaar zullen
er meer dan 50 ondernemers van
binnen en buiten de regio aanwezig zijn op de beurs. Hierdoor kunnen de bezoekers genieten van een

nog groter aanbod Outlet artikelen. Om ondernemers en bezoekers voldoende ruimte te kunnen
geven wordt er een grote tent geplaatst aan de voorzijde van de Pas.
Het assortiment dat op de Outletbeurs is te vinden is meer dan
divers te noemen. U kunt terecht
voor een groot aanbod merk-

Acquisitie:
rian van Schijndel
Lianne Geurts
Administratie:
heidi Verwijst
ofﬁce@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven
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.

14 en 15 januari 2012

Locatie: De Pas in Heesch
Open: van 10u tot 17u
Entree: 2 euro

kleding die tegen bodemprijzen
worden aangeboden. Maar ook
schoenen, tassen, boeken, parfum
en witgoed kunt u vinden. Wilt u
weten wie er allemaal aanwezig is?
Op de website staan alle deelnemers vermeld. Een grote variëteit
aan producten is gegarandeerd
waardoor een bezoek aan de Outletbeurs zeker de moeite waard is.
Uiteraard zorgt de organisatie voor
een gezellige en gemoedelijke

www.outlet-beurs.nl

Schoones Dakar update
HEESCH - Buiten het feit dat het parcours van Dakar zwaar is, zijn de
temperaturen hoog: >40ºC. De Nederlandse deelnemers rijden natuurlijk in concurrentie met elkaar, maar waar kan en nodig, helpt men elkaar. Doelstelling is om met zoveel mogelijk Nederlandse deelnemers
de eindstreep te halen.
Aart Schoones en zijn equipe doen
het goed en hebben al een aantal
malen collega rijders kunnen helpen bij technische problemen. Zo
heeft Aart vorige week woensdag
net voor de finish van de special
het Afraja team nog losgetrokken
omdat zij vaststonden, mede door
kapotte accu’s en een kapotte
koppeling. De rest van de special
is Aart achter Frans van Lankveld
gebleven om er zeker van te zijn
dat hij toch over de streep zou komen. Gelukkig voor Frans, 10 meter voor de finish viel hij stil en toen
is zijn wagen door Schoonesdakar
over de streep getrokken.

Bij
verschillende
Nederlandse
teams, waaronder GINAF, Afraja,
X-dakar, hebben al diverse mensen een of meer nachten moeten
missen om technische problemen
op te lossen. Als je er zelf niet bent
of niet bent geweest dan kun je,
je niet voorstellen wat zich hier afspeelt.
Aart, Gert-Jan en Michel doen het
goed. Zij staan ongeveer op de 38e
plaats. Een uitstekende prestatie
voor een debutant.
De rit van afgelopen vrijdag werd
afgelast. Voorbij de San Franciscopas in Chili lag er ruim een meter
sneeuw. Weer eens wat anders

dan de 40+°C. Deze San Franciscopas is een van de mooiste passen ter wereld en heeft een hoogte
van ruim 4600 meter. Net voor de

rustdag was het duidelijk: Het grote aantal kilometers dat gereden is
sinds Mar del Plata beginnen hun
tol te eisen.

beurs waar voordelig gewinkeld
kan worden maar waar ook ruimte
is voor een praatje onder het genot
van een lekker kopje koffie.
De Outletbeurs wordt op zaterdag
14 en zondag 15 januari georganiseerd in Cultureel Centrum de Pas
in Heesch. Op beide dagen zijn
de deuren van 10.00 – 17.00 uur
geopend. De ondernemers zullen
doorlopend aanvullen zodat er op
beide dagen volop koopjes te vinden zijn. Er zijn voldoende gratis
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Regeltjes moeten er soms ook
maar aan geloven
door Jeroen Bos

Jan Boelhouwer is nu ruim honderd dagen burgemeester. Jeroen Bos, voorzitter van Progressief Bernheze,
sprak hem in zijn sobere werkkamer op het gemeentehuis.
Ze spraken over de betrokkenheid van burgers bij hun leefomgeving en bij de politiek, over de leefbaarheid van de dorpen en over de economische ontwikkelingen. En hij schuwt
de heikele onderwerpen niet.

bernheze –

de kwaliteit. Ik ben er van overtuigd dat goede schoolgebouwen
gunstige gevolgen hebben voor de
kwaliteit van het onderwijs, want
in zulke gebouwen is het ook prettig werken voor leerkrachten. Het
is goed dat ouders en leerkrachten
weten dat dat gebeurt doordat de
politiek daarvoor kiest. En dat de

We zijn met zijn allen te veel gewend geraakt aan het kijken naar
de overheid als het om voorzieningen gaat. De overheid regelt
het wel, of moet dat doen. We
zijn ook gehecht aan het oude, het
bestaande. Maar als we het voorzieningniveau in de dorpen willen
handhaven, kunnen we niet altijd
om gevoeligheden heen, dan moeten mensen ook over hun eigen
schaduw heen kunnen stappen. En
dan moeten de regeltjes van de gemeente er soms ook maar aan ge-

‘de politiek en
ook de gemeente
moeten duidelijk
zijn in wat we wel
en niet kunnen’
loven Maar we moeten vooral het
eigen initiatief van de mensen in de
dorpen stimuleren en honoreren.

Outletbeurs 2011 was een groot
succes

parkeermogelijkheden in de omgeving (let op de blauwe zone).
De entree bedraagt € 2,- p.p. en
kinderen tot 12 jaar mogen gratis
naar binnen.
U bent van harte uitgenodigd!
Voor meer informatie:
www.outlet-beurs.nl

Reizen voor Outlet-prijzen !!
Kom naar onze stand
op het podium…

GRATIS HUIDTEST
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

Je hebt de afgelopen honderd dagen Bernheze goed leren kennen.
Wat wil je de komende drie jaar
bereiken?
Bovenaan staat het vertrouwen in
het openbaar bestuur. We hebben
als burgemeester en wethouders
bij uitstek de taak te laten zien dat
mensen vertrouwen kunnen hebben in de politiek en de gemeente.
Daarvoor moeten we dicht bij de
mensen staan, laten zien dat we
problemen serieus nemen en er
ook wat aan willen doen. Een burgemeester moet daar het initiatief
in nemen. Elke dag bewijzen dat
het terecht is dat hij op die stoel
zit. Niet alleen met plannen en al
helemaal niet met teveel papier
of met taalgebruik dat niemand
snapt, maar juist in het contact
met inwoners en ondernemers.

en de leefbaarheid van dorpen is
ieders zorg. Dat levert veel discussies op over voorzieningen in de
dorpen. Hoe kijk je aan tegen die
discussies?
Heel Nederland worstelt met die
vraag: hoe houden we de kleine
dorpen leefbaar? En wat kan je als
overheid doen?
Een goed voorbeeld is investeren
in de basisscholen. Daar heeft de
gemeente de afgelopen jaren veel
geld aan uit gegeven en ook het
komend jaar staan er weer een
paar grote verbouwingen op stapel. Ik ben regelmatig op de scholen en ik ben onder de indruk van

Jeroen Bos in gesprek met
burgemeester Jan Boelhouwer

gemeente daarmee ook oog heeft
voor de belangen van de dorpen
en de mensen die daar wonen.
Maar dat is niet het enige. Want
veel moet ook van de inwoners
zelf komen, we moeten niet alles
vanuit het gemeentehuis willen
regelen. We moeten zoeken naar
meer en slimme mogelijkheden om
inwoners meer verantwoordelijkheid te geven voor hun omgeving.
Niet alleen met inspraak, maar ook
met geld als dat nodig is.

Gezondheidsvoorlichting
Heesch - Maandag 23 januari
organiseert de Stichting gezondheidsvoorlichting in Heesch een
informatieavond over dementie.
De avond wordt zoals gebruikelijk
gehouden in gemeenschapshuis
De Pas en begint om 20.00 uur.

Ik zal je een voorbeeld geven. Als
mensen een boze brief sturen naar
de gemeente, dan krijg ik die wel
eens op mijn bureau. Ik wil dan
naar de schrijver toe en vragen:
waarom bent u zo boos? Leg het
eens uit. Je neemt dan mensen serieus en je komt echt in gesprek. En
meestal blijkt het met die boosheid
dan ook wel mee te vallen. De andere kant van de medaille is dat je
ook duidelijk moet zijn als je vindt
dat mensen echt ongelijk hebben,
of als de gemeente niet over hun
probleem gaat. De politiek en ook
de gemeente moeten duidelijk zijn
in wat we wel en niet kunnen, ook
als dat een boodschap oplevert die
mensen niet altijd bevalt.
En dat zal toch ook met enige regelmaat gaan gebeuren. Gemeenten zitten financieel in zwaar weer

Een overheid die samenwerkt, die
openstaat voor eigen initiatief uit
de dorpen en die tegelijk het collectief belang bewaakt, volgens mij is
dat een overheid die juist hier heel
goed kan werken. En ik zie dat de
basis er ligt. Kijk naar de idops (Integraal dorps ontwikkelingsplan),
de vele vrijwilligers en de levendigheid van de dorpen in Bernheze.
Dat doet me echt goed. Er komt
zoveel van de grond, daar kunnen
veel andere gemeenten jaloers op
zijn. We zitten mede dankzij al die
inzet van de vele vrijwilligers echt
op de goede weg.

Lees meer over wat burgemeester Jan Boelhouwer zegt over de betrokkenheid van de inwoners bij de politiek, de N279, Heesch-West en de
economie van het platteland op www.progressiefbernheze.nl.

Deze avond kunt u zien als een
eerste kennismaking met dementie; wat is dementeren, wat is ouderdomsvergeetachtigheid; wat is
de ziekte van Altzheimer?
Maar bij een kennismaking hoort
niet alleen informatie over de
ziekte, ook wordt ingegaan op
de wegen die bewandeld kunnen
worden om de ziekte voor patiënt
en mantelzorger draaglijker te maken. RIGOM-consulent Gemma
Mombarg zal daarbij ook ingaan
op wat RIGOM voor dementerenden en hun naasten kan betekenen
door de inzet van consulenten en
vrijwilligers.
In een korte film komen vrijwilligers ook zelf aan het woord.
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Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorende
spoedeisende hulp 0900-8112
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Wereldwinkel Heesch valt in de prijzen
“Hisse Plusser”
rode vierde in 2011 haar 20-jarig
jubileum en de Wereldwinkel in
Heesch start in april met de festiviteiten rond het 20-jarig bestaan.
Het bestuur van de Wereldwinkel
in Heesch is druk bezig met de
organisatie van het jubileum. Het
volledige feestprogramma is nog
niet bekend. Meer informatie volgt
zo snel mogelijk.
In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De
Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags
tintje uit ontwikkelingslanden. De
producten worden, zonder gebruik
te maken van tussenhandelaren,
voor ‘eerlijke prijzen’ ingekocht.
De vrijwilligers in Bernheze hebben
de ambitie de armoede te bestrijden in ontwikkelingslanden door
de verkoop van Fairtrade producten te bevorderen. Met meer dan
twintig jaar ervaring in Bernheze
is de Wereldwinkel hét voorbeeld
van sociaal ondernemerschap.
Loop vrijblijvend eens binnen,
de vrijwilligers staan u graag te
woord.

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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HEESCH - In Cultureel Centrum de Pas vond op 1 januari weer het traditionele Nieuwjaars-optreden plaats door cabaretgroep FOR Mineur.
Vast onderdeel in het programma is de uitreiking van de Hisse Plusser.
Mia van den Hurk en Tineke Oomen, beide medeoprichtsters van de
Wereldwinkel in Heesch, waren zeer vereerd met deze onderscheiding
en nodigen dan ook graag alle inwoners van Bernheze uit eens binnen
te lopen in een van de Wereldwinkels die Bernheze rijk is.
De Hisse Plusser is een onderscheiding die jaarlijks uitgereikt wordt
aan een persoon, stichting of vereniging die veel voor de gemeenschap betekend. For Mineur heeft
dit jaar iets verder gekeken dan de
eigen dorpsgrens. “De Wereldwinkel in Heesch is een sieraad in
ons dorp, aldus For Mineur, maar
betekent daarnaast ook direct
veel voor de mensen buiten onze
grens”. Een stichting die uitsluitend draait met vrijwilligers en in
dit jaar haar 20-jarig jubileum viert
verdient het om in het zonnetje te

worden gezet. Mia van den Hurk,
voorzitster van de Wereldwinkel
Heesch, bedankte For Mineur voor

opsteker voor alle vrijwilligers. Het
is een kroon op ons werk aan het
begin van 2012. Een mooier begin
van het jubileumjaar hadden de
vrijwilligers van de Wereldwinkel
zich niet kunnen wensen. De Hisse
Plusser is een oorkonde met een
bijzondere speld van For Mineur

‘een stichting die uitsluitend draait
met vrijwilligers en in dit jaar haar
20-jarig jubileum viert verdient om in
het zonnetje te worden gezet’
de toekenning en sprak haar welgemeende waardering uit. Zij zag
de toekenning als een geweldige

Restaurant D’n Bonte Wever
te Nistelrode
Wij
hebben
De plek
voor
een
nieuwe
goed,
gezellig
lunchen
en gastvrij
dinerkaart.
genieten!
Beste jonge ondernemer
van Bernheze 2010/2011

0412 - 61 08 28

Mia van den Hurk en Tineke Oomen

www.dnbontewever.nl

en een prachtige bos bloemen.
De Wereldwinkel in Heeswijk-Dinther bestaat al ruim 25 jaar, Nistel-

Vorstenbosch
Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101
E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

Vorstenbosch
Tel.: (0413) 342768
Mobiel: (06) 51246525
avanderzanden@home.nl
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Column
de bliekers
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.

dieReNVRieNd
Onze Turkse buurman is taxichauffeur. Ik zie hem vaak met een
sigaret in zijn mondhoek, zijn arm uit het raam (denk botsauto) en een
ongenaakbare achterbuurtblik de straat door cruisen. Een moderne
cowboy. Hij is óók een kattenliefhebber.
Met het eerste heb ik niets te maken, maar het tweede is mijn schuld.
Of, liever gezegd, die van één van onze poezen. Sinds ons huizenblok
afgelopen zomer in de steigers heeft gestaan, en onze luie stadskatten
er een hele bouwvak lang een zee van ruimte bij kregen, kennen we
ineens een heleboel van onze buren. Dat wil zeggen. De buren die van
dieren houden.
Onze katten bleken zich te ontpoppen tot rondsloeriënde, rovende
monsters (waar ze al die kippenpoten vandaan haalden is mij een
raadsel), jammerden overal hun zieligste wij-krijgen-thuis-nooit-teeten-liedjes en krijsten de halve nacht een ode aan de vrijheid. Ahum.
Er zijn, vreemd genoeg, sindsdien ook mensen in onze straat die ons
helemaal niet willen kennen.
Hoe dan ook. Onze buurman trapte in alle trucs die onze katten
uit de kast haalden om eens wat anders te eten te krijgen dan het
verantwoorde regime van driemaal daags droge brokjes, kocht zich
arm aan allerlei heerlijks en stalde het elke dag uit op zijn balkon. Toen
hij ook nog Turkse troetelwoordjes tegen ze begon te murmelen, was
het hek van de dam. Eén van onze katten liep over naar het groenere
gras.

‘‘als je samen een deeltijdpoes hebt,
kan het natuurlijk niet lang duren
voordat je eens een praatje met
elkaar gaat maken’’
Het is niet dat ze echt helemaal vertrok. ‘s Nachts sliep ze hier, maar
zodra wij ‘s ochtends wakker waren en ze haar ontbijt achter de kiezen
had, vertrok ze naar haar nieuwe vriend en zijn openluchtrestaurant.
Ze bleef de hele dag weg en rook naar zijn onjeklonje als ze weer
binnen kwam waggelen om ons geen blik waardig te keuren.
Als je samen een deeltijdpoes hebt, kan het natuurlijk niet lang duren
voordat je eens een praatje met elkaar gaat maken. Al is het alleen
maar omdat onze schattige overloper zichzelf bijna niet meer door
het kattenluik gefrot kreeg door al die dubbele maaltijden en er een
duidelijke grens gesteld moest worden aan de goede zorgen van de
buurman. En zo gebeurde het.
Inmiddels is de zomer al een hele poos voorbij. De steigers zijn weg.
Onze poezen zijn langzaam weer veranderd in snurkende hoopjes
haar en de buurman heeft inmiddels zijn eigen mormel rondlopen.
Zo dun als een streepje. Zeer geschikt voor te enthousiaste Turkse
buurmannen met een lopend buffet op hun balkon.
Sinds onze kennismaking kijk ik met andere ogen naar de mannen in
de buurt die, met onverschillige blik en hun armen in de Hulk-stand,
fluimend in de straten hun geloofwaardigheid als coolste-gast-vanhet-blok hoog proberen te houden. Je weet tenslotte nooit of er niet
thuis een weldoorvoede cavia met een strikje in het haar vol smart op
ze te wachten zit. Bijvoorbeeld.
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‘zelf bouwen in loosbroek,
dat is écht prachtig’
door Mathieu Bosch
LOOSBROEK - Een huis (laten) bouwen in plaats van een bestaand huis
kopen heeft als grootste voordeel dat u vrijwel geen concessies hoeft
te doen aan uw woonwensen. Een aparte badkamer? Een serre? Een
kookeiland in de keuken? Bij een bestaand huis zijn er altijd zaken waar
u minder blij mee bent. Bij nieuwbouw heeft u de vrijheid om alles zelf
te bepalen. Uit onderzoek blijkt dat de woningen die zelf gebouwd zijn
vaak kwalitatief beter zijn. Men kiest betere materialen, meer ruimte en
aanvullende voorzieningen.

dat veel meer jongeren dan zelf
aan de slag zouden gaan. Ook
omdat het ontzettend leerzaam is
om zelf te bouwen, je leert er ongelofelijk veel van en je weet daarna echt alles van je huis. Voor mij
geldt ook nog dat Loosbroek belangrijk voor me is, ik heb altijd al

Deze keuzes maken dat particulier
bouwen niet alleen goedkoper is
dan seriematige bouw, maar dat u
ook nog meer waar voor uw geld
krijgt. Als u hetzelfde kwaliteitsniveau in de reguliere bouw zou
willen realiseren, valt dat veel

‘mijn vader heeft
ook zelf gebouwd
en denkt én werkt
graag mee’
duurder uit. Uit hetzelfde onderzoek bleken de zelfgebouwde
woningen een geringer verloop te
hebben en iets hogere vraagprijzen
bij verkoop.
Tot in detail uitgewerkt
Nick Heerkens (25) uit Loosbroek is
samen met zijn vriendin Alice Epema een huis aan het bouwen aan
de Standaardmolen 8. “Mijn vader
heeft ook zelf gebouwd en denkt
én werkt graag mee,” vertelt Nick.
“Daar heb ik veel steun aan. We
bouwen op een steenworp afstand
van mijn ouderlijk huis dus lopen
we regelmatig even op en neer.
Een vriend van me is werkzaam
in de bouw en leidt het project. Ik
doe de hand- en spandiensten. We
hebben heel veel in boeken en op
sites gekeken, totdat we precies
wisten wat we graag wilden. Het
resultaat is straks een woning precies op maat voor ons. Middels een
maquette hebben we tot in detail
uitgewerkt hoe we straks willen
wonen. De steensoort, de kozijnen, de inrichting, alles bedenk je
nu zelf. Het huis wordt gebouwd

in een ‘jaren 30’ stijl met een inhoud van 850 m3.
Een droom realiseren
Zelf bouwen is prachtig en heeft
heel veel voordelen. Vooral financieel. Je bespaart al gauw een ton,
dat is het geld wat normaal de
projectontwikkelaars in hun zak
steken. De gemeente zou het zelf
bouwen meer moeten stimuleren
en de grondprijzen wat moeten
verlagen. Ik ben er van overtuigd

Nick Heerkens

het gevoel gehad dat ik hier graag
wilde blijven. Ook omdat ik werk
in de keukenzaak van mijn vader
hier om de hoek. We zijn echt een
droom aan het realiseren, zo voelt
het ook. De planning is dat het huis
klaar is rond de bouwvak, maar we
hebben geen haast, ik geniet er
elke dag van. Elke avond, de zaterdagen, en elk vrij uurtje ben ik er.”
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Column
ad
13.0.0.0.0
Op de Nieuwjaarsborrel van de gemeente Bernheze afgelopen vrijdag
in Loosbroek blikte burgemeester Jan vooral terug op 2011, ook
al heeft hij daar zelf maar een deel van meegemaakt. Bescheiden
raakte hij wel wat belangrijke onderwerpen voor 2012 waar hij als
burgervader en voorzitter van de gemeenteraad sturing aan geeft.
Er zijn veranderingen op tilt: de fusie, een groene gemeente,
burgerparticipatie, gezondheid, wonen, transitie van de landbouw, op
weg naar een energieneutrale gemeente, maar vooral het ongewenste
gedrag van vuurwerkvernielers rond Nieuwjaar. Er was ruim €
18.000 schade aangericht, €0,75 per huishouden. Ouders, past op
uw kinderen was zijn devies. De economische crisis en bezuinigen
kwamen wonderlijk genoeg weinig ter sprake.
Misschien is de bescheidenheid waarmee burgemeester Jan vooruit
keek ingegeven door het feit dat dit jaar wel eens het laatste jaar zou
kunnen zijn, of in ieder geval een jaar van grote omslag. De Mayakalender, bedacht ongeveer 1500 jaar geleden, eindigt op 21 december
2012 of volgens de Mayakalender op 13.0.0.0.0. Zon en maan staan
dan precies op een lijn in het hart van onze Melkweg. Het eind der
tijden is nabij.
Sommigen geloven inderdaad dat dit het einde van alles betekent.
Anderen geven aan dat hele grote veranderingen op stapel staan in
het klimaat door zonnestormen en verandering van aardmagnetisme
met alle consequenties van dien. Maya’s en later Nostradamus en zelfs
meer recent de NASA gaan allemaal uit van veranderingen.
Maar veranderen kan ook positief zijn. En misschien heeft de een of
ander zich verteld en is onze 21 december 2012 niet dezelfde als die
op de Maya kalender. Ook vroeger kon men zich vergissen.
Neem nou het bedrijventerrein Heesch–West. 10 jaar gelden zat er
flinke druk op vanuit de provincie om dit bedrijventerrein te gaan
aanleggen. Het leidde tot heftige discussies in de gemeenteraad van
voor en tegenstanders en het compromis was een beperkte omvang
onder voorwaarden. Ondanks die afspraken werd de gemeenteraad
later verleid tot een ruimere afspraak.
Intussen zit de gemeente met een grote aankoop die jaarlijks veel
geld kost en beginnen de twijfels over nut en noodzaak van dit terrein
sterk toe te nemen. De rekening die hiervoor naar de inwoners
gaat zal vele malen hoger zijn dan de 75 eurocent schade in de
nieuwjaarsnacht.
Misschien is het nog iets voor die andere gewenste verandering: een
energieneutrale gemeente. Ja, want om dat te realiseren zal er binnen
de gemeentegrenzen veel duurzame energie geproduceerd moeten
gaan worden. Een paar grote windmolens, veel hectares zonnepanelen
en een biomassa bos als omzoming lijken mij een goede invulling
voor Heesch-West. Het energiebedrijf Heesch-West met bijvoorbeeld
alle inwoners als aandeelhouder levert dan nog wat op.
Ik ben benieuwd naar de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Jan
op vrijdag 4 januari 2013. Tenminste als die nog doorgaat………
AD
Reageer naar ad@demooibernhezekrant.nl
in een volgende versie plaatsen we ingezonden reacties en kunt u
opnieuw reageren op een nieuwe column.

*

Wintercheck

Winter Wasweken!
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
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Wim van de Heijden draagt dirigeerstokje over aan leo Boeijen
HEESWIJK-DINTHER – Er is een tijd van komen......en de tijd van gaan is
voor de ‘oud’ dirigent Wim v.d. Heijden van het seniorenorkest gekomen. Vier jaar stond hij voor de muzikanten en heeft het orkest vanuit
het niets opgebouwd tot een orkest met een eigen klank. “Dat kon,
omdat er de wil was om te leren. Maar in de muziek ben je nooit uitgeleerd, dus aan Leo de taak om het spel en de techniek nog meer te
verfijnen. Ik draag het dirigeerstokje vol vertrouwen over.”
Vier jaar geleden startte Wim
met een groep enthousiaste muzikanten uit het Harmonieorkest
St.Servaes en de Koninklijke Fanfare St. Willibrord. “Het was een
groot avontuur dat we met elkaar
aangingen. Spelenderwijs kwamen

we dichter bij elkaar. Waar we nu
staan is écht een verdienste van allemaal. Elk orkest heeft een unieke
klank en als seniorenorkest hebben
we die kunnen realiseren. Er is een
rijke variatie aan instrumentaria en
daar is onze bladmuziek op aange-

past. Dat zorgt voor onze unieke
‘sound’. Ik heb met veel plezier
gedirigeerd. Dirigeren is meer dan
muzikanten aansturen: er moet
een klik zijn. Die was er, maar ik
ben ervan overtuigd dat die er met
Leo ook is. Te stoppen is een bewuste keuze. Ik wil blijven bouwen
aan kwaliteit, maar moest teveel
repetities afhaken omdat ik regelmatig naar mijn zoon in Zweden
wil en dat gaat niet samen.”
De lat hoger leggen
Voorzitter Piet Jacobs: “We hebben in Leo een goede vervanger
gevonden. Uit twee kandidaten is
er unaniem voor hem gekozen. Op
6 juli vertrekt het seniorenorkest
voor een muzikale vakantie naar
Oostenrijk, waar verschillende
optredens in het verschiet liggen.
Samen met Leo gaan we daaraan werken. De motivatie bij ons
is er: elke week staan bijna alle 28
muzikanten klaar op de repetitie.
Wim heeft de ruwbouw afgerond
en prima werk geleverd. Wij zijn er
klaar voor om onze muzikale grenzen te verleggen.”
Uitdaging
Leo Boeijen: “In de meeste seniorenorkesten in de regio zit geen
‘muziek’ meer. Dit orkest heeft mij
verrast: er zit pit in! Het zijn muziekliefhebbers en dat koester ik. Ik
wil hen graag de muziek nog intenser laten beleven. Dat betekent
dat ik meer persoonsgericht moet
kijken, dan instrumentgericht moet
denken en dat ik hierin een goede
balans moet vinden. Nog meer
muziek uit de mensen halen dan er
al in zit. Daar ligt mijn uitdaging!”

Leo Boeijenen Wim van de Heijden

Gouwe kreuge bal met Giddy limit
HEESCH - Feestband Giddy
Limit treedt op tijdens het
Gouwe Kreuge bal in De
Pas op 28 januari. De entree is gratis! De organisatie
heeft deze swingende act
weten te strikken om er een
geweldige party van te maken. Voordat het feest losbarst, wordt de prestigieuze
Gouwe Kreuge uitgereikt
aan ziekenvereniging de Horizon. Stichting Carnavalsviering Heesch (SCH) schenkt
deze onderscheiding aan de
maatschappelijk betrokken
vrijwilligersorganisatie om te
onderstrepen dat de Horizon
fantastisch werk levert voor
de zieke medemens. Deze
unieke onderscheiding wordt
overhandigd door prins Porcus XLI.
De officiële uitreiking start om
20.30 uur in de grote zaal. Dit is in
een andere ruimte en op een later
tijdstip dan in voorgaande jaren,
zodat nog meer mensen in de gelegenheid zijn om hierbij aanwezig
te zijn. Direct aansluitend zal rond

Feestband Giddy Limit

22.00 uur een spetterende feestavond volgen. Op deze avond
treedt de feestband Giddy Limit
(www.giddylimit.nl) op. Door de
verschillende achtergrond van de
leden brengt de 7-koppige Giddy
Limit een verrassende lijst nummer
ten gehore. Van Engels tot Duits
en van Disco tot Rock. Laat je gaan
op een avondje Giddy Limit. Feest,

zing en dans mee met Top 40 knallers en met nummers van weleer.
Giddy Limit staat met recht iedere
keer weer voor het Hoogtepunt!
Ook de Hofkapel en de Blue Band
zullen een feestsetje blazen in het
cafe, waardoor er voor elk wat wils
is. Het Gouwe Kreuge bal belooft
een geweldig festijn te worden!

Meer info: zie www.carnaval-heesch.nl
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Hometrainer 2-daagse
Wie gaat deze strijd mee aan?
Twee dagen fietsen voor een goed doel meld je dan nu aan.
HEESWIJK-DINTHER - Voetbalvereniging Heeswijk is een
mooie vereniging die met inzet van velen goed draait. Bij de
vereniging gaat het naast de voetbalsport ook om het sociale
gebeuren en de maatschappelijke positie binnen de gemeenschap van Heeswijk-Dinther. Goede onderlinge verhoudingen, veel aandacht voor de jeugd, een grote en goede ploeg
vrijwilligers maken heel veel mogelijk.
Dat gaat allemaal niet vanzelf.
Naast de inzet van veel mensen is
er ook geld nodig. Het mooie is om

‘dames én heren
meld u aan’
het verwerven van financiële middelen te koppelen aan een leuke
vermakelijke activiteit.
In de jaren ‘70 waren de meerdaagse hometrainerwedstrijden altijd
zeer succesvolle activiteiten.
In goed overleg met het bestuur

Update ScanCoverTrail
HEESCH/NULAND – Afgelopen vrijdagmiddag zijn Bas van Berkel en
Rob Wijnen vertrokken vanuit Loon op Zand voor hun uitdaging van
2012, De ScanCoverTrail. Vele vrienden, familie en kennissen waren
aanwezig om ze uit te zwaaien.

vandaag zitten er al op. Buiten -24,
binnen warm. Toch moeten we ruiten krabben aan de binnenkant...
Maandag 09-01-2012
12:00 uur - De telefoon gaat op
kantoor en Rob Wijnen belde even
persoonlijk om zijn ervaringen te
vertellen. Hij was op dat moment
navigator en als de weg alleen
maar rechtdoor gaat heeft hij het
niet zo druk….
Het gaat super met Bas & Rob als
team. Hun conditie is nog prima.
Het filenieuws gaat op dit moment
in Noorwegen over rendieren en
niet over auto’s. Tientallen rendieren zijn ze ondertussen tegengeko-

Zaterdag 07-01-2012 - Na een
lange en stiekem toch wel zware
nacht zijn we zojuist, rond kwart
voor 4 aangekomen in ons hotel,
hier in Molde. Het is tot nu toe al
een geweldige ervaring, erg bijzonder om in een hele korte tijd
ook in zo veel verschillende landen
te zijn. Met ons gaat alles goed, we
redden ons prima zo met z’n tweetjes. Kortom TeamBasRob gaat er
de komende week vol tegenaan.
Natuurlijk willen we onze sponsoren wel even onze excuses aanbieden. De stickers zijn vies geworden We konden er echt niets aan
doen hoor! Wel zijn we erg blij met
de steun die jullie ons bieden. De
auto en wij zelf staan er nog steeds
fris (na 24 uur???) op.
Zondag 08-01-2012 - Vandaag
vroeg weer op om te starten met
onze 2e route door het koude
Scandinavische landschap. Het is
echt een geweldige ervaring om
te beleven, het weer is goed en de

temperaturen beginnen nu echt
stevig onder 0 te dalen. Door ons
straks -23 gemeten. Dat beloofd
wat voor de rest van de week als
we echt richting Lapland gaan.
Met ons gaat het erg goed, het
rijden gaat ons prima af, de auto
doet het goed en we genieten met
volle teugen van de omgeving en
het evenement.
Maandag 09-01-2012
09:31 uur. - De eerste 200 km van

men en wat zijn het mooie dieren
zegt Rob. Ze rijden tijdens het telefoongesprek in Noord Zweden
richting de Finse grens en ze verwachten vanmiddag de grens met
Finland passeren en hier de komende dagen te blijven.
DeMooiBernhezeKrant en MooiHeesch.nl wenst Bas en Rob verder veel succes en zal u als lezer op
de hoogte houden.

van Voetbalvereniging Heeswijk
hebben de Vrienden van VV Heeswijk dit initiatief weer opgepakt.
De Vrienden van VV Heeswijk en
Café Zaal Jan van Erp hebben hiervoor de handen ineengeslagen en
organiseren op 20 en 21 januari
2012 een Hometrainer 2-daagse,
voor zowel dames als heren.
U kunt ook deelnemen. Betrokken
sponsors van VV Heeswijk krijgen

de voorkeur en de gelegenheid om
met een door hen samengesteld
team hieraan deel te nemen.
Daarvoor moet u zich wel zo snel
mogelijk inschrijven. Een team bestaat uit 2 renners en een verzorger/mental coach.
Het inschrijfgeld bedraagt slechts
€ 35,- per team, meerdere teams
per sponsor is mogelijk, voor 2
avonden spektakel.
Het evenement zal dus 2 avonden
in beslag nemen, vrijdag 20 en zaterdag 21 januari, vanaf 20.00 in
Café Zaal Jan van Erp.
Wij rekenen op vele positieve reacties om er 2 mooie spectaculaire
avonden van te maken.

Aanmelden kan geschieden op de website van Café Zaal Jan van Erp,
wwwcafezaaljanvanerp.nl

Samen tegen inbrekers…
Veelgebruikte manieren om uw huis binnen te komen en wat u hiertegen kunt doen.
Hieronder vindt u een aantal modus operandi (M.O.’s). Dat zijn manieren, die inbrekers regelmatig gebruiken om uw woning binnen te
dringen. Bij elke M.O. staat de belangrijkste tip om dit tegen te gaan.
Openbreken
Veel inbraken worden gepleegd
door het openbreken van deur
en/of raam met een koevoet of
schroevendraaier. Door het plaatsen van een anti-inbraakstrip
wordt dit voor een potentiële inbreker erg moeilijk.
Inslaan/ ingooien
Soms staan waardevolle goederen
zoals laptops en flatscreens vlak
voor het raam. Vooral gelegenheidsinbrekers gaan zo ver dat ze
met een baksteen of ander zwaar
voorwerp de ruit breken en de spullen meenemen. Dit kunt u voorkomen door waardevolle spullen niet
direct in het zicht te plaatsen.
Cilinder afbreken
(Bulgaarse Methode)
Bij sommige sloten steekt de cilinder van het slot uit. Een inbreker
kan deze met een tang afbreken
en zo de deur openen. Als u veiligheidsbeslag over het slot plaatst,
maakt u dit onmogelijk.
Flipperen
Bij sommige deuren is er ruimte
tussen de deur en het kozijn. Een
inbreker kan dan met een pasje
of een stuk plastic tussen de deur
en het kozijn ‘flipperen’ waardoor
het slot open kan gaan. De deur
op slot draaien en het plaatsen

van een anti-inbraakstrip maken
dit onmogelijk.
Hengelen
Soms is het mogelijk om met een
kleerhanger door de brievenbus
in de voordeur te ‘hengelen’ naar
het slot. Het slot kan zo opengetrokken worden. Door de deur op
slot te doen of een kap over de
brievenbus te plaatsen kunt u dit
voorkomen.
Gaatjes boren
Sommige inbrekers boren met een
klein boortje een gaatje onder het
slot in de deur. Als de sleutel nog
in het slot zit, kunnen ze met een
ijzerdraadje het slot opendraaien.
U kunt dit heel eenvoudig voorkomen, door de sleutel uit het slot
te halen en op een veilige plek op
te bergen.
Aangifte doen
Is er toch bij u ingebroken of is er
een poging gedaan? Dan is het
van belang dat u altijd aangifte
doet. De politie kan dan een onderzoek instellen en gericht surveilleren. Ook kan met uw aangifte een aangehouden verdachte
vervolgd worden. Uiteraard kunt
u voor uw aangifte terecht op het
politiebureau. Kijk voor aangiftemogelijkheden op www.politie.nl/
brabant-noord.

Uw specialist in binnen- en buitenzonwering

ANTI-INBRAAK ROLLUIK ACTIE!
• 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
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Oude handdoeken over?

Sudoku

Omdat het bovenstaande ons zo
aansprak, willen we een inzamelingsactie opzetten om Handdoeken in te zamelen voor de zeehondencrèche.
Bij Sporthal de Overbeek in
Nistelrode is sinds kort een inza-

MooiBernhezertje

Januari ‘openbaarheidsmaand’ bij het BHIC

Januari 2012 wordt bij het BHIC
uitgeroepen tot ‘openbaarheidsmaand’. Iedereen kan nu via de
overzichtslijst kennisnemen van
documenten, archieven en archiefbestanden die vanaf deze datum
openbaar zijn geworden en dus
toegankelijk zijn. Zo wordt het
vergeten verleden weer actueel.
Daarnaast schenkt het BHIC de
hele maand januari elke maandag
op www.brabantbekijken.nl aandacht aan een paar van die nieuwe
archiefstukken.
Ieder jaar worden er nieuwe archiefstukken openbaar. Dat gaat
doorgaans geruisloos, maar er zitten vaak boeiende of leuke stukken bij. Het BHIC vervult binnen
de provincie Noord-Brabant een
belangrijke rol in de openbaarheid

COLOFON

Help de Zeehondencrèche
NISTELRODE - De Zeehondencrèche in Pieterburen heeft in 2011
meer dan 700 zeehonden binnengekregen. Nooit eerder kwamen er
zoveel dieren binnen. “Een triest
record”, aldus de crèche. Door vervuiling, tekort aan vis en ziekten
zijn er dit jaar al 700 aangespoelde
zeehondjes binnengebracht. En ze
blijven komen. Lenie het Hart en
haar vrijwilligers komen handen
en ruimte te kort. En ook handdoeken hebben ze hard nodig”

Januari is voor veel mensen de
maand om aan iets nieuws te beginnen. Het verleden wordt opgeborgen in een kast, soms zelfs in
de hoop dat het zo in de vergetelheid raakt. Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
doet het juist andersom.

Woensdag 11 januari 2012

van de overheid. Onderzoekers,
journalisten en andere geïnteresseerden kunnen met eigen ogen
zien wat de overheid aan stukken
heeft geproduceerd. Maar ook archieven van particulieren komen
op de openbaarheidslijst voor. Het
BHIC organiseert deze ‘Openbaarheidsmaand’ in navolging van het
Nationaal Archief (NA).
Bron van informatie
Zo zijn er dit jaar stukken openbaar
geworden uit het archief van de
vooraanstaande Brabantse familie
Van de Mortel – De La Court. Heel
mooi zijn de gedichten die Bauke
Bakker schreef bij het overlijden
van koningin Astrid van België.
Verder zien we in het archief van
het Gerechtshof van ’s-Hertogenbosch weer een dik dossier van de
Bende van Oss. Schitterend zijn de
vrijgekomen stukken uit het archief
van Hero Nederland en voorgangers, waarin we een album vinden
met de complete advertentiecampagne van 1960 – 1962.
Maar er is zoveel meer.
Nieuwsgierig geworden?

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.

hdl.nl
www.mooihdl.nl

melpunt waar men de handdoeken
in kan leveren. Deze inzamelingsactie is opgestart samen met Frans
en Wilma Pepers uit Veghel. Handdoeken mogen in allerlei maten
en kleuren zijn, deze worden in de
zeehondencrèche gebruikt om de
jonge zeehondjes warm te houden
en af te drogen.
Intussen zijn er al 550 handdoeken
ingeleverd vanaf oudejaarsdag,
hartelijk dank hiervoor.
De Handdoeken kunnen tijdens het open zijn van de Sporthal
daar afgeleverd worden. Sporthal
de Overbeek, De Hoef 23a, Nistelrode. Indien gesloten kunnen ze afgegeven worden op: Boestestraat
8, Nistelrode, 0628541065.
overbeek@bernheze.org
wj.van.tilburg@home.nl

Nieuwe expositie
in BerneZorg
Heeswijk-Dinther - Van 3 januari tot en met 6 maart exposeert
Betsie van der Cammen-Hurkmans haar werk in locatie Cunera/
De Bongerd van BerneZorg.
Betsie’s werk is heel divers, van
figuratief tot abstract. Inspiratie
voor haar schilderijen haalt ze uit
de natuur, vormen, lijnen, lichtval,
schaduwen, mensen, materialen
en kleurcombinaties. Het gebruik
van allerlei materialen, zoals zand,
hout, touw, papier, stoffen enz.
geeft een extra dimensie aan haar
werk. Aardetinten en warme roodtinten komen in haar werk veel
voor, met soms een uitstapje naar
fellere kleuren.
De expositie is gratis te bezichtigen
aan de Zijlstraat 1 te Heeswijk.

mooi & in bedrijf
Béauty totale Diddi
Van der Heijde
dakkappelllen

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

mooi & online

mooi & in de streek

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.

Heeft u wat te koop? Bent u naar iets op zoek?
Probeer
een
Mooibernhezertje,
verrassend
succesvol!
Mooirooitje, verrassend
succesvol!
Probeer
een
Schriftelijke opgave d.m.v. deze bon. Contante gepaste betaling in
gesloten enveloppe. Geen afkortingen. 1 letter of cijfer per hokje.
Tussen ieder woord een hokje vrij laten!
Uiterlijke inlevertermijn: elke maandag 17.00 uur

Te koop
Te koop gevraagd
Te huur
Diversen

Woningruil
Cursussen
Vakantie
Ontroerend goed

Huisdieren
Auto’s en motoren
Personeel
.............................

bernhezer familieberichten
Kristel, gefeliciteerd met je
verjaardag.

René Kuijs, hartelijk gefeliciteerd
met je verjaardag.
Team Prins Raoje!

€ 5,€ 6,50
€ 8,€ 9,50
€ 11,€ 12,50
€ 14,-

Dorus van Menzel, hartelijk
gefeliciteerd met je 4-de
verjaardag. Nu mag je naar
school.
Ciske en Lieke
John ‘Rossi’, proficiat met je
verjaardag.

Frank vanaf nu ook bij de club!
Abraham van harte gefeliciteerd
met je 50ste verjaardag.

Vrienden of familie feliciteren?
Laat het ons weten.
0412-795170 of
advertentie@demooibernhezekrant.nl

Naam:
Adres:

Tel:
NaNa
betaling
wordt
Mooibernhezertje
geplaatst.
betaling
wordt
Mooirooitje geplaatst.
Mailen
magmag
ook:ook:
advertentie@demooibernhezekrant.nl
Mailen
redactie@demooirooikrant.nl
Inleveradres:Heuvel
Tramstraat
13a, 5388
GE Nistelrode
Inleveradres:
17, 5492
AC Sint-Oedenrode
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op de markt
NISTELRODE - vrijdag 08.30 - 12.00 uur
HEESCH - woensdag 13.00 - 16.30 uur
HEESWIJK-DINTHER - vrijdag 08.30 - 12.00 uur
VORSTENBOSCH - woensdag 08.30 - 12.00 uur

Let op bij
van den Herik kaas
groot assortiment met
30 plus en 20 plus van
jong tot oud met kruiden
en komijnen
Iedere vrijdag van 7.30 uur tot
12.30 uur in Heeswijk-Dinther

Hier had uw
advertentie
kunnen staan

500 gram jonge romige kaas
voor 0 3,25

500 gram gouwenaar 30 plus mild en/
of pikant voor 0 5,25 Blijft lekker zacht tot de

500 gram jong belegen
komijn voor 0 3,25

laatste hap, nu met gratis tosty bagg.

op de weekmarkt
in heesch

30 plus 0 5,25

vrĳdag 13 januari
markt Nistelrode

Aanbieding
€10,00
* 2 KILO SPARERIBS voor
€10,00
* 3 KILO VERSE WORST voor
* 2 KILO PAARDENLAPPEN voor €10,00

ook dit jaar
staan we weer
met onze
lekkere en verse

stroopwafels

500 gram oude

8 worstenbroodjes
50
voor 0

5,

6 frikandellenbroodjes voor 0
KWALITEIT EN ONDERSCHEID

BAKKERIJ ’T STOEPJE

DE WARMSTE BAKKER OP UW MARKT

MaRkT HEESWIJk-DINTHER

5,50

10 zachte witte
00
puntjes voor 0

1,
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Informatie
voor de
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Alzheimercafé

Echt betaalbaar wonen in Heesch

10 Jaar

CPO initiatief gemeente Bernheze

Bernheze - Het Alzheimercafé
Uden/Veghel en omstreken (ook
Boekel, Zeeland, Sint-Oedenrode
en Bernheze) Bestaat 10 jaar en
dat willen ze weten! Terecht, want
het is inmiddels uitgegroeid tot
een ontmoetingsplek waar maandelijks zo’n 80 bezoekers komen.
Voor het café op 17 januari is er
één in de wereld van dementie
bekende gast uitgenodigd: Frans
Hoogeveen. Hij heeft meegeschreven aan een boek, waarin
uitgelegd wordt dat mensen met
dementie wel degelijk nog een
nieuwe wandelroute kunnen leren.

Of koffie zetten met een Senseoapparaat, ook al waren ze vergeten hoe dat moest. De truc is gebruik maken van het automatisch
geheugen van de mensen. Dat
deel van het geheugen, dat je ook
gebruikt als je op de fiets stapt; dat
doe je zonder bewust na te denken. Frans Hoogeveen laat zien
dat de resultaten van de methode
‘foutloos leren’ verbluffende resultaten oplevert.

Het kan wél in Heesch. Iedereen tussen de 18 en
30 jaar oud en denkt financieel geen kans te maken op een
koophuis met tuin, heeft nu een écht betaalbaar alternatief.
Starters en singles kunnen namelijk vanaf nu op basis van
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) hun eigen
huis met tuin ontwikkelen vanaf € 130.000,- v.o.n. inclusief
grond.

dat toekomstige kopers zelf grond
afnemen van de gemeente en samen met andere starters, singles
en gezinnen met een beperkt budget in een tijdsbestek van slechts
drie maanden hun eigen betaalbare huis met tuin ontwikkelen.
In het collectief krijgen de aspirantkopers alle keuzevrijheid over de

geen optie is, kunnen nu voor dezelfde maandlasten kopen. Vanaf
€ 130.000,- v.o.n. inclusief grond
kan men straks de gelukkige eigenaar worden van een huis met
tuin.

uitstraling en indeling van de woning en naast deze vrijheid kunnen de kopers snel wonen, aangezien de woningen in slechts twee
maanden worden opgeleverd.

heesch -

Deze avond is dus ook heel interessant voor mensen die beroepshalve met mensen met dementie
te maken hebben.

Ik Woon Betaalbaar
Meacasa wil een aanjaagfunctie
vervullen om starters, singles en
gezinnen met een beperkt budget
in en rondom Heesch te stimuleren gebruik te maken van deze
kans, die door de gemeente wordt
geboden. Er is momenteel een
groot tekort aan écht betaalbare
koopwoningen voor starters, alleenstaanden en gezinnen met een
kleine beurs. Ook huurders, die
altijd gedacht hebben dat kopen

Beemdstraat
In de Beemdstraat in Heesch biedt
Meacasa de mogelijkheid om uitsluitend betaalbare en duurzame
woningen te realiseren op basis
van CPO Nieuwe Stijl. Dit betekent

Belangstelling
Binnenkort wordt voor belangstellenden de eerste CPO informatieavond in Heesch georganiseerd.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via
www.ikwoonbetaalbaar.nl.

Een knallend begin
door John van den Akker,
burgerlid Bernheze Solidair
BERNHEZE - Zoals elk jaar begon ook 2012 met schitterend vuurwerk, een hoop
geknal en veel beste wensen. Toen op nieuwjaarsdag ’s morgens de kruitdampen
waren opgetrokken wenste ik toch dat we de volgende keer het nieuwe jaar toch
iets anders kunnen beginnen.

De beste zorg voor u
en uw huisdier.

't Dorp 15a Heesch • T. 0412-475424 • info@dapbernheze.nl • www.dapbernheze.nl

Destijds waren de argumenten
om zwaarder knalvuurwerk toe te
staan dat men zo de illegale import
uit het buitenland wilde beperken
en de vuurwerkhandel in ons land
de kans wilde geven om meer omzet te halen. Wellicht is men daarin
geslaagd.
Als bewoners van Bernheze krijgen
wij echter hiervan de rekening gepresenteerd. Voor het tweede jaar
zijn er weer heel veel zaken vernield door het gebruik van zwaar
vuurwerk. Verkeersborden, vuilnis-

bakken, speeltoestellen en allerlei
andere openbare en particuliere bezittingen moesten het ook dit jaar
weer ontgelden. Triest om te zien
dat zaken die we dagelijks nodig
hebben zo maar vernield worden.
Leveranciers van allerlei zaken bieden al weer oplossingen aan om
bijvoorbeeld verkeersborden hier
tegen te beschermen, maar ik vraag
me af we hier nog langer openbaar
geld aan uit moeten geven. Zijn we
niet beter af door de zaak terug te

draaien en minder zwaar of zelfs
helemaal geen knalvuurwerk meer
toe te staan.
Bernheze Solidair is in ieder geval heel benieuwd hoe de discussie hierover zich gaat ontwikkelen.
Want om elk jaar voor tienduizenden euro’s schade te moeten herstellen, die wij samen toch maar
even moeten betalen, is toch te
triest voor woorden.
Ondanks dit, wil ik toch iedereen
een heel goed jaar toe wensen.
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Informatie voor de kernen

CDA Bernheze wenst u een Zalig
en Politiek Bruisend Nieuw Jaar

Column

door Esther van den Bogaart, actief en betrokken!
Namens de fractie van het CDA Bernheze
BERNHEZE - CDA Bernheze wenst iedereen veel geluk, gezondheid en voorspoed toe in het Nieuwe Jaar. Het jaar dat door onze gemeente traditioneel
wordt ingeluid met een Nieuwjaarsreceptie in Zaal Kerkzicht te Loosbroek. Voor
alle Bernhezenaren een mooie kans om elkaar en onze nieuwe burgemeester Jan
Boelhouwer en zijn echtgenote te ontmoeten en hen, de wethouders en elkaar
een gelukkig Nieuw Jaar te wensen.
Na een kopje koffie houdt burgemeester Boelhouwer zijn speech.
Met een duidelijke boodschap;
minder alcoholgebruik en er wordt
te veel ingebroken, neem je verantwoordelijkheid en pas op in je
eigen buurt. “We gaan werken
aan een veiliger Bernheze”. Hierna
vervolgt hij met het hoogtepunt
van deze avond: De verkiezing
van de Beste Bernhezer van het
Jaar 2011. Deze keer wordt tot zijn
verrassing, door burgemeester en
wethouders van Bernheze, temidden van IPG-leden en zijn vrouw
Hedwig en zonen, Wilson Bosch
uit Heeswijk-Dinther gekozen tot
Bernhezer van het jaar. De mooie
oorkonde en versierselen vallen
hem ten deel vanwege zijn buiten-

gewone inzet voor het Integraal
Platform Gehandicapten (IPG)
Bernheze. Burgemeester Boelhouwer noemt zijn medewerking en
organisatie aan het scholenproject,
zijn inzet voor het wonen voor
jongeren met een beperking in Ter
Weer en zijn drijvende kracht achter het project IPG Smile.
CDA Bernheze feliciteert Wilson
en Hedwig Bosch, familie en het
IPG Bernheze voor het behalen
van de verkiezing van Wilson tot
Bernhezer van het jaar 2011.
Het behalen van deze verkiezing
is bijzonder. Voor de persoon in
kwestie en zijn of haar omgeving.
Maar van groter belang is de ge-

toonde betrokkenheid die uit zijn
daden spreekt. Het CDA vindt
solidariteit voor je omgeving heel
belangrijk. Een hand reiken aan je
buren, aan mensen die het nodig
hebben. Aan ouderen en jongeren
die onze hulp nodig hebben. 2012
is het jaar van de solidariteit. Het
komt er steeds meer op aan, dat
we zelf wat doen. Niet gaan afwachten tot de overheid het initiatief neemt. We moeten vertrouwen op ons eigen kompas. Elkaar
helpen, solidair zijn met elkaar, betrokkenheid tonen tussen jong en
oud en tussen arm en rijk.
Voor meer informatie kijk bij
www.cdabernheze.nl

Koffie- informatiemiddag op vrijdag
20 januari in De Pas
Zorgmakelaar?
Nooit van
gehoord!
En onze
Jan ook niet.
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Recht
dichtbij….
Of hij even tijd had voor een gesprek met zijn manager. Henk ging
even snel in de Kerstdrukte naar het kantoor. Het werd een bijzonder
gesprek. Of hij wel had begrepen dat het niet zo goed ging met de
zaak? En dat zijn verkoopresultaten toch wat tegenvielen? Henk
bekeek de cijfers van hem en zijn collega’s. Natuurlijk, het kon wel
beter, maar hij had al wel 12 jaar prima resultaten toch? En dat die
jonge honden in deze crisis iets meer geluk hadden dan hij, daar
kon hij natuurlijk niets aan doen. Het ging voor iedereen een beetje
minder.
“Henk, we moeten je helaas laten gaan” Of het kleed onder hem uit
werd getrokken, zo voelde hij zich. Ontslag na 12 jaar en ook nog net
voor Kerst….Dat kan toch zo maar niet? Boos en geschrokken tegelijk
ging hij naar huis (“neem de rest van de dag maar vrij, we gaan je een
voorstel doen”). Wat nu?
Ja wat moet je in zo’n situatie doen? Kennelijk stuurt de werkgever
aan op een ontslag met wederzijds goedvinden, vandaar het voorstel
dat Henk zal krijgen. De inhoud van zo’n voorstel wordt tussen
partijen vastgesteld door onderhandelen. Het is niet verstandig daar
alleen mee aan de gang te gaan, een advocaat of andere juridische
adviseur op het gebied van arbeidsrecht kan je daarbij goed
ondersteunen. Het resultaat is normaal gesproken een afkoopsom
(“gouden handdruk”) en andere afspraken. Dit soort regelingen wordt
ook vaak in een bemiddelingstraject vastgesteld (mediation).
Het komt ook voor dat de werkgever vergunning aanvraagt bij
het UWV Werkbedrijf; u kunt daar bezwaar tegen maken, omdat
u het met de redenen voor het ontslag niet eens bent. Wordt de
vergunning toch verleend dan kunt u daar bij de rechter bezwaar
tegen maken. Soms ook wordt de kantonrechter direct gevraagd de
arbeidsovereenkomst te ontbinden.
Er komt nog heel wat bij kijken: is de economische situatie reden voor
ontslag? Niet altijd. Moeten die jonge honden, die minder lang in
dienst zijn, niet eerst weg? Ook dat is tegenwoordig niet automatisch
meer het geval. En het zit dat met inschrijven bij het UWV en de
rechten op WW? Moet je direct bezwaar maken bij je werkgever bij
zo’n gesprek als Henk had? Ziek melden?
De timing van de werkgever verdient al zeker geen prijs, maar
ook verder doet Henk er goed aan stevig verweer te voeren, zich
goed bewust te zijn van zijn positie. Vooral tijdig de goede hulp
inschakelen.
Rob Haakmeester (rhaakmeester@lradvocaten.nl)

75-Jarig jubileum voor
KVO Vorstenbosch
18.00 uur houden we een receptie.
Het avondprogramma begint om
20.00 uur en dan is er een optreden van Cabarretje. We hopen er
met z’n allen een mooie dag van
te maken.

Heesch - De Gemeente Bernheze
en de Raad Gecoördineerd Ouderenwerk organiseren weer een
koffie-informatiemiddag in De Pas
te Heesch. Aanvang 14.00 uur.
Alle inwoners zijn welkom.
Twee dames komen deze middag
ons helpen de weg te vinden wanneer we op een gegeven ogenblik
hulp nodig hebben.
We hoeven u dus niet te vertellen
dat we weer een belangrijke middag op ons programma hebben
staan.
De twee dames zijn Margo van
den Berg, mantelzorgmakelaar en
Thea Broux, coördinator ouderenadviseurs.

Laten we beginnen met Margo
van den Berg die over haar werk
zal spreken. Mantelzorgmakelaar
is een betrekkelijk nieuw woord
voor ons. Toch makkelijk te begrijpen als u aan een makelaar denkt
die bemiddelt bij de aankoop of
verkoop van een huis.
Zo bemiddelt de mantelzorgmakelaar tussen de mantelzorger en
de instantie, die de zorg levert die
nodig is.
Veronderstel dat uw partner of een
van uw ouders plotseling wegens
ziekte of ouderdom in de problemen is geraakt. Wat doet u dan?
Weet u dan hoe u aan hulp moet
zien te komen?
Daarom is het maar goed dat wij

in onze gemeente een mantelzorgmakelaar hebben, die ons de weg
kan wijzen in het oerwoud aan regels met de vele afkortingen.
U weet toch wat een mantelzorger is? Een mantelzorger is iemand
die zorgt voor een hulpbehoevend
familielid, vriend of buur. En dat
zijn er gelukkig veel in Nederland,
2,6 miljoen!
In een volgend artikel zullen we
het werk van Thea Roux, coördinator ouderenadviseurs, nader
toelichten.
Bestuur Raad Gecoördineerd
Ouderenwerk

VORSTENBOSCH - De KVO van
Vorstenbosch bestaat 75 jaar. Dit
feest wordt gevierd op dinsdag
17 januari. De dag zal om 10.30
uur beginnen met een Heilige
mis in de Lambertus kerk te Vorstenbosch, waar pastoor Ouwens
voorgaat.
Aansluitend is er een Brabantse
koffietafel in de Stuik. Daarna volgt
het middagprogramma waar twee
leden gehuldigd zullen worden
voor hun 60-jarig lidmaatschap en
acht leden die 50 jaar lid zijn. Ook
zullen de veertien leden die 40 jaar
lid zijn en de vijftien zilveren jubilarissen gehuldigd worden. Daarna
krijgen 84 leden een speldje uitgereikt van AB (gewest) omdat ze 25
jaar of langer lid zijn. Van 17.00 tot

Op 17 januari 1937 werd in Vorstenbosch de RKBB (Rooms Katholieke Boerinnen Bond St-Cunera)
opgericht. In 1967 veranderde de
naam in KVO. De vereniging heeft
nog steeds veel te bieden. Ontwikkeling, ontmoeting en ontspanning. We zijn altijd bezig om samen iets moois te beleven en staan
open voor ontwikkelingen. We
organiseren informatieavonden,
diverse workshops, fietstochten
en maken ook regelmatig een uitstapje. Onze vereniging mag zich
gelukkig prijzen met 161 leden, dit
geeft ons de mogelijkheid om verschillende activiteiten te organiseren met voldoende deelname.
Als bestuur, zijn we trots op onze
leden, omdat ze heel actief begaan
zijn met onze KVO.
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Oud ijzer Fanfare St. Lambertus
Nistelrode het hele jaar door

Naam: Thomas Welling
Leeftijd: 20 jaar
Woonplaats: Heesch
Studie: Commerciële
Economie

Elk jaar organiseert de Fanfare, zoals u inmiddels van hen gewend
bent, weer een oud ijzer ophaaldag.
Dit jaar op zaterdag 14 april 2012.
Gooi uw ijzer dus niet weg, maar
bewaar het voor de vereniging.

Welke studie volg je?
Ik volg de studie commerciële economie in Nijmegen op de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Ik zit nu in het 2e jaar.

Heeft u oud ijzer waar u nu al van af
wilt, bel dan het ‘oud ijzer’ ophaalteam 0412-611145. Dan maken zij
persoonlijk een afspraak om het te
komen ophalen. Dit kan het hele
jaar door. Dank namens de Fanfare.

Kun je uitleggen wat de studie precies inhoudt?
De studie heeft alles te maken met merken. Je leert alles over marketing en sales. Dit houdt in dat je leert hoe je je product of dienst
moet verkopen en hoe je deze zou moeten promoten. Dit kan op
vele verschillende manieren zoals via posters, flyers, tv-reclames.
Maar ook door middel van social media als Facebook.
Wat vind je leuk aan de studie?
Het leuke aan deze studie is dat je veel bezig met merken en dat spreekt mij heel erg aan. Nu
zijn we op school bijvoorbeeld bezig met het onderzoeken of social media kan helpen om meer
bezoekers te lokken naar uitgaansgelegenheden in Nijmegen of in Arnhem. Een ander project
waar we mee bezig zijn is kijken of er mogelijkheden zijn in de verkoop van schoonheidsmodder
uit Roemenië in Nederland of andere landen in Europa. De projecten zijn dus heel verschillend en
dat maakt het leuk.
Wat wil je na je studie gaan doen?
Na deze 4-jarige studie wil ik graag nog een minor volgen en dat zal zoals het er nu uitziet
brandmanagement worden. Dan leer ik nog meer over hoe een merk het best kan inspelen op de
behoefte van de consument en heb je nog meer verstand van hoe een merk in elkaar zit. Met als
resultaat dat ik kan gaan zoeken naar een baan bij een bedrijf dat me erg aan spreekt zowel als
functie als merk.

OPEN DAGEN 14 EN 15 JANUARI

zaterdag 14 en zondag 15 januari van 11.00 tot 17.00 uur

GROOTSTE ASSORTIMENT BINNEN- EN BUITENPOTTEN IN DE REGIO:
Gespecialiseerd in maatwerkpotten maar ook hét adres voor hydroplanten,
kunstplanten en mediterrane planten. Voor particulieren en bedrijven.
Showroom: Jan Tinbergenstraat 4, 5491 DC Sint-Oedenrode, Tel. 0413-420806,
buiten open dagen op afspraak (vrijblijvend). www.vandervleuten-beplanting.nl

40-Jarig jubileum vrouwen
voetbal Prinses Irene

STAPEL
KORTING

Zondag 3 juni 2012

bij 2 artikelen

-10%
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-20%
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op alle afgeprijsde artikelen!
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en
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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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In 2012 is het veertig jaar geleden dat het vrouwenvoetbal zijn
intrede deed bij Prinses Irene. Dat
wil de vereniging niet ongemerkt
voorbij laten gaan. Zondag 3 juni
2012 zal deze mijlpaal feestelijk
worden gevierd.
Het programma ziet er (globaal)
als volgt uit:
10:30: Ontvangst deelnemers
11:00: Start 7 x 7 gezelligheidstoernooi (“husseltoernooi”)
12:30 - 13:30 Lunch (gratis)
13:30 - 16:00 Vervolg 7x 7 toernooi

17:30 - 00.30 Eten en ‘n drankje, met aansluitend “reünie-achtige” feestavond, waarvoor een
(kleine) bijdrage wordt gevraagd.
De hele dag door de mogelijkheid
om een (foto) expositie te bekijken
en andere zaken uit de geschiedenis van het vrouwenvoetbal bij
Prinses Irene.
Omdat de vereniging niet meer
beschikt over alle gegevens van
(oud) speelsters, trainers en begeleidsters vragen wij aan iedereen
zich aan te melden voor deze dag
via ger.wetering@planet.nl.

-

Bij de aanmelding vermelden:
Naam, adres en geboortedatum en of je ook deelneemt
aan het 7x 7 toernooi of vanaf
18:00 uur.

-

Mensen die foto’s en andere
materialen beschikbaar willen stellen vragen wij ook zich
te melden via het genoemde
e-mailadres

-

Aanmelden voor 31 maart
2012.

Speciaal voor lezers van DeMooiBernhezeKrant,
tegen inlevering van deze bon, 1 gratiS biologisch
saucijzenbroodje geldig tot 31 januari 2012

www.orangerievantilburg.nl
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Persbericht

Bands in Battle 2012
Grootse talentenjacht in de regio bij Café-zaal Jan van Erp
HEESWIJK-DINTHER - Wil jij met je band € 500,- winnen
cash of twee dagen gebruik maken van een opnamestudio?
Geef je dan nu op want Café-zaal Jan van Erp organiseert een
heuse battle voor regionale coverband’s met of zonder eigen
werk. Deze zullen plaats vinden op de volgende data: 15, 22
en 29 januari.
De organisatie stelt zich ten doel,
om amateur bands kennis te laten
maken met een breder publiek, ter
ontwikkeling van hun muzikale activiteiten. Een groot aantal bands
hebben zich reeds al ingeschreven,
maar we zijn nog op zoek naar nog
meer bands en misschien is dit jou
kans om bekender te worden in de
regio en bij een breder publiek. Tevens kunnen bands, hun talenten
meten met andere soort gelijke
bands uit onze regio.
In 2 of 3 voorrondes (afhankelijk van aanmeldingen bands) met
maximaal 6 bands per voorronde.
In iedere voorronde speelt elke
band, 1 set van maximaal een half
uur. Aanvangstijd van de voorrondes is elke dag 15.00 uur. Per voorronde gaan de beste 2 bands door
naar de finale ronde.

Er is een heuse vakjury die o.a.
bestaat uit Katja Brooijmans, afgestudeerd aan het conservatorium
richting zang pedagogie. Peer de
Vreede, bassist en die jaren lang
in het professionele circuit heeft
gespeeld, nu nog te horen is in
De Herrie Davidson Band; Mano
van Venrooy regisseur bij tal van
producties zowel muzikaal als toneelmatig en als laatste Teun van
Zoggel wiens drumkwaliteiten en
ervaring inmiddels boekdelen spreken. Dus een jury die weet waarover ze praten en dus vakkundig
genoeg is om een goed oordeel
kunnen geven, ieder op zijn of haar
eigen vakgebied.
De vakjury beoordeelt de deelnemende bands op de volgende
punten:

•
•
•
•
•

Muzikaliteit - vocaal
Instrumentaal
Performance - uitstraling
Interactie met publiek
Originaliteit - zowel in cover als
in eigen werk

Daarnaast is het ook nog mogelijk
dat het publiek mee kan stemmen
via een speciale sms dienst zodat
niet alleen de punten van de jury
mee tellen maar ook van het aanwezig publiek. Het sms nr. en meer
info hierover wordt op de speelmiddag dagen pas bekend gemaakt.
Dus breng ook je eigen fans mee
zodat die op je kunnen stemmen
en mee kunnen genieten van deze
muzikale battle.
De presentatie van deze Band in
Battle 2012 is in handen van George
Blanken, zelf volop bezig in het muzikale circuit en die graag deze beginnende amateurbands bij een breder publiek bekendheid wil geven.
De organisatie verzorgt de complete
techniek. Er zal een complete backline aanwezig zijn, incl. drums en
stage belichting. Een professioneel
uitstraling dus, een naar de “Voice”
ogende uitstraling.

Voor inschrijvingen ga naar www.bandsinbattle.nl of
www.cafezaaljanvanerp.nl en schrijf je meteen in.
Er is nog plaats voor enkele bands.

Warme traditionele nieuwjaarsreceptie Waalboss bomenplantdag
HEESCH - Op 7 januari organiseerde Milieudefensie in samenwerking met het platform tegen Waalboss een plantdag om het protestbos
nieuw leven in te blazen. Iedereen was welkom om hun kerstboom met
kluit te planten.

heeswijk-dinther - De nieuwjaarsreceptie van Sint Willebrordus Gilde zorgt jaarlijks voor enkele bijzondere gebeurtenissen. De burgemeester van Bernheze heeft er een nieuwe
taak bij als Ere-hoofdman. Lilian van de Wijgert werd ingevendeld, want zij is samen met haar man Dré van de Wijgert
al jaren enthousiast en heel actief bij het gilde en heeft haar
strepen wel verdiend, volgens Hoofdman Jan Schakenraad.
Burgemeester Boelhouwer was
vereerd met de bijzondere titel en
de daarbij behorende taak om het
Gildewezen uit te dragen. Bij ‘De
Schuttershof’ vond de bijeenkomst
plaats en ook daar werd Jan Boel-

houwer ingevendeld door de vendelier Richard nadat hij de eed en
de belofte had afgelegd.
Behalve nieuwe leden, werd er ook
stilgestaan bij afscheid nemen.
Een herdenking in de vorm van

Het platform tegen Waalboss heeft
regelmatig acties georganiseerd
om uitvoering van dit besluit tegen te houden. Op 7 januari heeft
zij – in samenwerking met Milieudefensie – een oproep gedaan om
het protestbos nieuw leven in te
blazen. Iedereen was welkom om
hun kerstboom met kluit te komen
planten en zo het protestbos te
vergroten.
Een prachtig fotoboek voor de familie

Foto’s Gijs de Visser

een prachtig fotoboek was voor de
familie van Ant van Daal en Theo
Ellerman. Een warme traditionele
bijeenkomst waarvoor het Sint
Willebrordus Gilde garant staat.

Wij vroegen de mensen waarom zij
besloten hadden gevolg te geven
aan de oproep. Een enkeling vond
dit een kans om toch van zich te
laten horen. Men is van mening
dat Waalboss geen doorgang kan
vinden aangezien er immers nog
zoveel industrieterrein braak ligt
op bijv. de Vorstengrafdonk en er
weinig animo van ondernemers
is. Ook werd als reden opgegeven
dat in deze tijd van allerlei mili-

eumaatregelen het tegenstrijdig
is om kerstbomen te verbranden.
Hierbij komen namelijk ook schadelijke stoffen vrij voor het milieu.
Vooruitzichten voor 2012
Dit jaar staan er enkele zaken op
de planning voor Waalboss.
Theo van den Heuvel wil 3 protestborden bij het protestbos neerzetten van 9 meter hoog. Hiermee
wil hij aandacht trekken van zowel
mensen in de buurt, als mensen die
over de A59 rijden. “De toezegging voor de plaatsing van de borden heb ik al zwart op wit, nu moet
ik nog zorgen voor palen en dan
worden ze geplaatst” aldus Theo.
In het voorjaar wordt het voorontwerpbestemmingsplan bekend
gemaakt en zal er dus gekeken
worden of er een verdere voortgang mogelijk is en hoe deze dan
ingevuld moet gaan worden.
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Gelukkige vuurkoning in Nistelrode
NISTELRODE - Vele kinderen natuurlijk met ouders en opa’s en oma’s
hadden zich tegen 18:00 uur verzameld bij Eetcafé ‘t Pumpke in Nistelrode. Hier werden lampionnen uitgedeeld door Stichting Jeugdbelangen Nistelrode. Ook de Vuurkoning werd gekozen door de organisatie.
Gert Nieuwenhuizen, zoon van Nancy Timmers en Harold Nieuwenhuizen was uitgekozen om de vuurkoning van 2012 te worden.

Woensdag 11 januari 2012

Het ging toch door!

door alle kinderen ingeleverd waren. Tijdens de kerstboomverbranding bleef het gelukkig zo goed als
droog.
De kinderen in Nistelrode hadden
goed hun best gedaan, ruim 460
kerstbomen waren er ingeleverd
hierdoor wat het een grote stapel.
Tijdens de vlammenzee werd er
warme chocomelk, erwtensoep en
glühwein uitgedeeld.
SJB Nistelrode bedankt, het was
wederom goed geregeld.
Het goede doel
Wim Gielis is een actie gestart voor
KWF. In juli gaat hij fietsen op de
Alpe D’Huez, gesteund door zijn
gezin en zijn omgeving. Door zijn
werk als verpleegkundige en zijn
liefde voor de wielersport heeft hij
zijn doel gesteld voor 2012: “Helpen jullie mij mee om dit doel te
realiseren, samen moet dat toch
lukken. Jullie komen over de brug
en ik ga verschillende keren over
de berg!”

VORSTENBOSCH - Aanvankelijk was het een teleurstelling voor

de vele kinderen en ouders die vrijdagavond onder begeleiding van de slagwerkgroep richting de Peelstraat in Vorstenbosch trokken voor de kerstboomverbranding.
Ambtenaren van de gemeente
vonden de situatie niet veilig
genoeg. De brand van donderdag aan de Broekkant zal zeker
aan deze eerste beslissing hebben
bijgedragen. Door tussenkomst
van de burgemeester en de brandweer kon wat later dan gepland

Gert mocht in een echt brandweerpak, met helm een kijkje nemen in
de brandweerauto. Hij was zo blij,
de glimlach was niet meer van zijn
gezicht vandaan te krijgen. Als
vuurkoning mocht hij ook meerijden in de brandweerauto inclusief
zwaailichten, gingen ze in de lange
stoet op weg met de lampionnen
naar de Hoogbroeksesteeg. Zodat
de brandweer kon starten met het
opstoken van de kerstbomen, die

en met minder kinderen en ouders
de kerstboomverbranding toch
doorgaan. Een aantal mensen was
jammer genoeg al naar huis gegaan. De organisatie was in Vorstenbosch in handen van Stichting
Jeugdbelangen.

Peperkoek en chocomel
in HDL

Kerstboomverbranding Heesch
HEESCH - Scouting Heesch heeft
een belangrijk aandeel in een jaarlijks terugkerend evenement kort
na driekoningen. Zij neemt het
initiatief om kerstbomen op een
veilige manier te verbranden.
Op zaterdag 7 januari was het weer
zover. Scouting Heesch mocht
ruim 1000 kerstbomen in ontvangst nemen. Op diverse punten
stonden vertegenwoordigers van
Scouting Heesch om tegen inlevering van kerstbomen een lotje voor
de loterij te overhandigen. Tijdens

HEESWIJK-DINTHER/
LOOSBROEK – Jong Nederland
organiseerde dit jaar in HDL wederom een kerstboomverbranding.

Opmerkelijk resultaat
Opmerkelijk was de score van 2
jongens die samen maar liefst 208
kerstbomen inleverden en dus ook
208 lotjes in ontvangst mochten
nemen. Daarmee vielen zij uiteraard in de prijzen. Maar gelukkig
waren er voldoende VVV-bonnen
zodat ook anderen prijzen in ontvangst mochten nemen.
de kerstboomverbranding konden
hiermee VVV-bonnen worden gewonnen.
De brandweer stak het vuur aan en
met behulp van een stevige wind
en het droge weer brandde de stapel kerstbomen snel en goed. De
“jeugdbrandweer” hield het vuur

met de beroepsbrandweer samen
goed in bedwang. Ondertussen
zorgde de scouting voor de inwendige mens met warme chocolademelk en peperkoek.
Altijd weer indrukwekkend zo’n
vuur, vooral voor de jonge toeschouwers die steun bij hun ouders
zochten.

De leden van Scouting Heesch (tot
18 jaar) verzorgen niet alleen dit
evenement meldt José Broeksteeg
onze redactie. Zij organiseren verschillende activiteiten door het jaar
heen. Zo zorgen zij voor de op- en
afbouw van de kerststal, organiseren zij de kindermiddag Koninginneplein op Koninginnedag.

Vele kerstbomen die in de laatste
weken van 2011 voor veel gezelligheid hebben gezorgd werden zaterdag overdag door alle kinderen
dan wel niet meegeholpen door
hun ouders naar het Retsel in HD
en het veldje aan de Schaapsdijk in
Loosbroek. Onder leiding van de
brandweer werden de kerstbomen

in brand gestoken en binnen een
mum van tijd brandde de stapel
kerstbomen flink. Dit zorgde voor
warmte en ‘een’ mooie vlammenzee. Alle kinderen die een kerstboom hadden ingeleverd kregen
per kerstboom een lotje en met dit
lotje kon mijn prijsjes winnen.
Vele kinderen kregen een leuke
prijs mee naar huis. Jong Nederland HDL had het weer goed geregeld incl. de peperkoek en de
warme chocomelk.
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Winnaars fotoactie
Het idee was goed, een uitnodiging aan alle lezers van de sites
voor mooie foto’s van de sfeervolle dagen of unieke momenten
tijdens de decembermaand. Enkele van de lezers zijn in de
verleiding gekomen en stuurde mooie verrassende foto’s. Het
blijkt echter wel dat de sneeuw een onlosmakelijk facet blijkt
voor de digitale hobbyisten. We kregen dan ook vele foto’s
minder toegestuurd dan vorig jaar. De winnaars zijn intussen
op de hoogte gesteld en zullen de foto ook ontvangen op een
vergroting van 60 x 90 cm.

foto HDL. Jos Nijsen.

foto vorstenbosch. Nancy Geldof.
Dit is Ties, de Bordeaux Dog. Op 21 december was hij 8 weken. Hij is klein,
schattig en heel speels. Op de foto is hij uitgeput van zijn activiteiten (je
kunt er dan alles mee doen!) 2011 was zijn eerste kerst.

foto nistelrode. Nelly van den Nieuwenhuizen.

foto Judith-Loes vd Velden.

foto Elly Hagens.

Trotse Oma geniet van haar kleinkind dat
poedersuiker op de oliebollen strooit! Je kan
toch aan het snoetjes zien dat hij geniet.

foto Rikie en Hans van Uden
foto Brenda Nielen.

foto Tamara van Krieken.

foto maarten van berkel.

Helaas hebben we van de kern Heesch geen foto ontvangen.
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
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Lezing: Ontwerp en aanleg van een Feelgoodgarden

Een tuin om van te genieten

NISTELRODE - Op zaterdag 14 januari 2012 om 10.30 uur vertelt
tuinontwerper Wim Lips over wat een energetische tuin voor de tuinbezitter kan betekenen. Ruim zeven jaar ontwerpt Wim Lips tuinen waar
goede sfeer en harmonie aanwezig zijn. Door de juiste vormgeving,
vormkracht en gedachtekracht toe te passen,kun je dit bereiken. Een tuin
in goede harmonie geeft rust, waardoor de mensen zich prettiger voelen.

krant

MooiBernheze

Harmonie kan gecreëerd worden
door de disharmonie op te heffen
door passende materialen te gebruiken. De natuur heeft hiervoor alles
in huis, zoals planten, natuursteen,
hout, bodemverbetering, waterelementen etc. Wim Lips streeft in idealistische zin naar het creëren van
zoveel mogelijk plekken waar mens,
dier en natuur in harmonie kunnen
zijn. Het werk van Wim Lips is onder de naam ‘energetische tuinen’
ontwikkeld, maar die naam heeft hij
verruilt voor FeelGoodGarden. Op
de Floriade 2012 zal een complete
FeelGood Garden te zien zijn. De
bezoekers kunnen daar ervaren wat
materialen en planten voor de mens
en dier kunnen doen.
De lezing duur ongeveer een uur
en is in de koffiehoek van Tuincentrum LipsGroen aan de Weijen 77
te Nistelrode. Graag aanmelden op
info@feelgoodgarden.nl
* Kunt u deze ochtend niet maar
wilt u een andere keer een lezing
bijwonen? Laat dan een berichtje
achter op info@feelgoodgarden.
nl dan houden we u op de hoogte
wanneer Wim een lezing geeft.

Advertorial

Nieuwe cursus: Digitale fotografie
en fotobewerking
loosbroek - 7 Februari 2012
start er in Loosbroek weer een
nieuwe basis cursus Digitale fotografie en fotobewerking. Wil je
meedoen, schrijf dan nu in.
Deze cursus is 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. De cursus
wordt gegeven op dinsdagavond
van 20.00 tot 22.00 uur, en maandagochtend van 9.30 tot 11.30
uur. In overleg kan er ook op an-

dere dagen les gegeven worden.
De cursus wordt gegeven in kleine
groepjes, waardoor er meer individuele aandacht gegeven kan worden.
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.

Diepvries & Versproducten

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

Woensdag 11 januari 2012

De Lachspiegel speelt in
januari haar 62-ste revue
met als titel “Spiegelreflex”

heeswijk - Zoals gebruikelijk zullen weer veel, vaak herkenbare, onderwerpen letterlijk de revue passeren.
De bezoekers zullen verrast worden door de ludieke kijk en komische
reacties op dagelijkse gebeurtenissen en situaties.
Wat zoal aan de orde komt?
Weet u wat BOA’s zijn? U maakt
kennis met hen en hun ervaringen.
De verwikkelingen ten gevolge
van onjuiste registratie en de al of
niet gunstige afloop daarvan.
Gewoon een gesprekje over minder goede ervaringen in het dagelijkse leven met instituten als gemeente, huisartsenpraktijk en kerk.
De kijk van de oudere generatie op
de welbekende “Coffeeshop”.
Spraakverwarring, omdat nog niet
iedereen een duur hoorapparaat
heeft aangeschaft.
Een kijkje in de gang van zaken
op een politiebureau, en, weet u
wat er tegenwoordig allemaal verzekerd kan worden? U zult u verbazen! En dat alles doorspekt en

verluchtigd met vrolijke zang en
muziek en toepasselijke teksten.
Onder de bezielende leiding van
regisseuse Betsie v.d. Cammen
hebben de spelers/sters en alle
andere medewerkers van de Lachspiegel er alles aan gedaan om er
een prachtige gevarieerde voorstelling van te maken.
Kortom, voor iedereen een heerlijk,
gezellig en vermakelijk avondje uit.
De voorstellingen worden gespeeld op: vrijdag 20, zaterdag 21
en zondag 22 januari.
Locatie: Willibrordus Centrum te
Heeswijk. Aanvang op alle dagen:
20.00 uur. Entree: € 7,50.
Reserveren: Jeanne van Grinsven,
Veldstraat 13B, 5473 AH Heeswijk-Dinther; tel: 0413-292593.

“Kletsavond”

Een avondvullend programma vol lol en gein !
Donderdag 19 jan. 2012
Aanvang 20.00 uur
Zaal open vanaf 19.00 uur
Entree € 11,00

Spetterend programma met mmv
Frans Bevers
Ad Vermeulen
Dirk Kouwenberg
Wichard de Benis
Jan Schellekens
Rob Scheepers
Onder begeleiding van hofkapel
De Durzakkers.
In Partycentrum „T Maxend
Maxend 22a in Nistelrode
www.partycentrummaxend.nl
Telefoon 0412-611251
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Super internationaal
toernooi voor DV Dancing Kids!

beugelen

boksen

dansen

LOMMEL - Op zaterdag 7 januari vond voor de Dancing Kids uit
Nistelrode het tweede I.T. in Lommel te België plaats. Acht optredens
zorgden voor prachtige resultaten.
Moniek van Heumen had een topdag, met de hoogste score van de
dag behaalde ze met haar solo 289
punten. Een eerste plaats dus in de
hoofdklasse, wat opgeteld met de
1ste plaats van Touch, Untouched
en Inspiration zorgde voor 4x hoogste plek op het ere podium voor
Moniek.
Lieke van der Ven liet als laatste van
de 16 solo’s junioren in haar categorie een hele mooie uitvoering van
haar dans zien. 270 punten - geturnen
volleybal
handbal
deelde 4e plaats!
Mars Untouched: op het vorige IT in
Duitsland telde nog niet alle moeilijkheid, nu wel maar helaas geen tegenstanders. 277 punten, 9 punten
meer als de vorige keer, was iedereen erg tevreden!
Cheyennehandboogschieten
Willemsen opende
de cawaterpolo
tafeltennis
tegorie. 268 punten 5e plaats.

dansen
wielrennen

skien

darten

snowboarden

Sharona Willemsen danste erg goed
en helaas maakte ze bijna op het
eind een fout. 274 punten en een
prachtige 3e plaats!
Moniek van Heumen als laatste van
de 9 solo’s in de hoofdklasse won de
categorie met 289 punten!
Garde Touch ging veel beter dan
op het vorige IT. 285 punten 1ste
plaats. De nummer twee en drie

Toernooi Gendt

golf

kano

GENDT- Guusje van Thiel danste
hier vandaag voor het eerst haar
solo in de categorie solo junioren
vrije klasse. Met 247 punten ein-

kaarten/bridgen

motorcross

zaten met 282 en 280 punten wel
dichtbij. Dit blijft dus een spannende categorie! Twister 269 punten
eindigde zij op een 3e plaats in de
jeugdklasse. Inspiration danste zich
in de hoofdklasse naar een mooie 1e
plaats - 278 punten. Op 4 februari
gaan de leden van DV Dancing Kids
weer dansen op het 3e Internationale Toernooi in België.

digde ze op een 6e plaats. Vera
Oomen startte als 12de van de 13
deelneemsters in dezelfde categorie; zij werd 2e met 251 punten!

In de categorie solo junioren sportklasse eindigde Lieke van der Ven
met 275 punten op een mooie 2e
plaats. Garde Miracle danste als 2e
van de 7 groepen in de categorie
garde junioren vrije klasse. Met 252
punten wonnen zij deze categorie!
In het middagprogramma waren er
vandaag maar twee optredens van
Dancing Kids, de andere groepen
en solo’s hadden de dag ervoor in
België al gedanst. Garde Diamonds
moest als eerste van de 6 deelnemende gardes het podium op. Met
271 punten eindigden zij op een
mooie 1e plaats! Tot slot modern
Straight. In de categorie show modern jeugd sportklasse; als laatste
deelnemer van de 6 moderne groepen zetten zij 270 punten neer, wat
goed was voor nog een 1e plaats!

badminton

zwemmen

Bernheze sportief
waterpolo

handboogschieten

17

tafeltennis

korfbal

Altior 1 blijft winnen!
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

achter kregen wel wat kansen
Stormvogels 1 - Altior 1
We begonnen scherp aan de wed- maar maakte ze niet af. De tweede
strijd want Stormvogels is voor Al- aanval liep beter en sneller en we
tior een ploeg waar we het altijd kwamen op 1-1. Na rust waren
biljarten tegen
duivensport
judo duurde vissen
snowboarden
we feller skien
en wisten
nog 3 keerkanote
lastig
hebben. Het
niet lang voordat de 0-3 in ons scoren en Celeritas niet. Goed tevoordeel werd gescoord. Na dit ruggekomen meiden en weer stof
doelpunt zakte we wat in. Met genoeg om mee te trainen deze
nog een paar minuten te spelen week.
was het 5-5, maar we herpakten
ons en de ruststand was 5-7. Na BMC E1 - Altior E2
schaken
kaarten/bridgen
Joa de score en wist
rust
de 5-8 en Al snel opende
dammenscoorde we gelijk
hun gelijk de 6-8. De voorsprong Joni V. een mooie doorloopbal te
gaven we niet meer uit handen en maken. Dit was een prachtig begin, daarna werd het minder en
de eindstand was 8-13.
werd er rommelig gekorfbald. Ge1cm b
lukkig scoorde Joni V. in de tweede
Rosolo 3 - Altior 2
helft nog een keer en kregen we
Uitslag: 12-8
1,2 cm b Irene 2
slechts 1 doelpunt tegen. Ga zo
Altior 4 - Prinses
door dames, Kristel, Lotte en Isa
Uitslag: 7-9
bedankt voor het meedoen.
Altior 6 - Corridor 5
b
Na de grote 1,4cm
nederlaag
vorige keer Blauw Wit E1 - Altior E3
waren we erop gebrand tot een De eerste aanval ging erg vlot, bingoed resultaat. De schade bleef nen 10 minuten stonden we voor
autosport tot 3-4 in de rust.
karten
De verdediging plukte
beperkt
Na rust met 0-2.motorsport
namen we het heft in handen en alle ballen eruit. In de tweede helft
kwamen zelfs met twee doelpun- wilde het allemaal niet meer. Een
ten voor te staan. De laatste minu- mama van de tegenstander was
ten waren ontzettend spannend, al blij dat het 0-2 was gebleven
we kregen veel kansen, maar de bij deze goede tegenstanders.Nou
dames uit Son en Breugel wisten dames, steek deze maar in je zak.
de stand gelijk te trekken 9-9.
SCMH E1 - Altior E4
Uitslag: 8-2
Altior B1 - BMC B1
Avanti F2 - Altior F1
Uitslag: 6-7
Uitslag: 9-0 Strafworpen: 3-0
Boskant B1 - Altior B2
Uitslag: 15-7
Korloo W2 - Altior W1
Swift C1 - Altior C1
In het begin van de wedstrijd bleef
Uitslag: 13-5
de bal zo’n beetje in de buurt van
De Korfrakkers C2 - Altior C2
de korf van Korloo. Ze kregen wel
Uitslag: 6-3
wat kansen maar wij verdedigden
Nijnsel C2 - Altior C3
goed. Steeds als wij bijna bij de
Uitslag: 2-5
korf waren, raakte we de bal kwijt.
Altior D1 - NDZW D1
We kregen een goede kans en
Uitslag: 6-1
Senna gooide de bal naar Mirte en
die schoot raak 0-1. Net voor rust
Celeritas E1 - Altior E1
Opdracht vandaag is feller zijn.... scoorde Floor 0-2. Het werd 1-2
GRRR. De eerste helft lukte dit be- maar Floor scoorde voor de tweeter in het ene vak dan in het an- de keer 1-3. Net voor tijd scoorde
dere vak, de eerste aanval was te Iris 1-4. Ook de strafworpen wonlief en te traag. We kwamen 1-0 nen we 4-5.

Indoor motorcross

NISTELRODE - Een drukte van belang op ‘t Kantje op weg naar de hallen van Stal Het Kantje. Voor het vierde jaar organiseerde MC Nistelrode de Indoor Cross waar Nederlandse en Belgische crossers hun opwachting maakte.

Pitbikes
1. Roel van Oort
2. Dave Xhofleer
3. Jasper Ruijs
65cc
1. Stef Karssemakers
2. Jeroen Bussink
3. Dion Goossens

motorsport

Mariëlle de Mol en Vanity van der Tak in gevecht om de eerste plaats.
[fotograaf: Jan van Gogh]

De Indoor Cross leverde weer
veel mooie foto’s op. Jan van
Gogh stond drie dagen tussen
de ronkende motoren en maakte
prachtige shots van de crossende
sporters. Meer foto’s te zien op

MooiNisseroi.nl
Hieronder de uitslagen van het 4e
Indoor Cross evenement van MC
Nistelrode. Meer info over het evenement op www.mcnistelrode.nl

85cc kleine wielen
1. Remco Ketels
2. Demi Verploegh
3. Jeremy Quirijnen

Roel van Oort[1], Jasper Ruijs[3] en Tom de Graaf [5], alledrie deelnemers
in de PitBikes-klasse. Roel van Oort, Nederlands kampioen MX2-jeugdklasse
2011 werd na vier manches ook hier eerste. [fotograaf: Jan van Gogh]

85cc grote wielen
1. Jim Kanters
2. Sem van Ewijk
3. Mike van den Hout

Supermoto
1. Devon Vermeulen
2. Michel Gregoire
3. Marcel van Drunen

Damesklasse
1. Mariëlle de Mol
2. Vanity van der Tak
3. Lianne Muilwijk

Mx2 hobby A
1. Fransje van Bladel
2. Jeffrey Pennings
3. Martijn Gierkink

Mx1 hobby
1. William Schuurman
2. Geert vd Lee
3. Jurrien van Drunen

Jeugd en cup mx2
1. Jessy Neeleman
2. Robin van de Brink
3. Nino Dekker

Mx2 hobby B
1. Bart van Dulmen
2. Axel de Klerk
3. Sauro Delau

Junioren en senioren open
1. Vinnie van de Tak
2. Sanny van Lee
3. Mitch Thielen

Nationalen en inters open
1. Devon Vermeulen
2. Roel van Oort
3. Arnoud Wouters
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Clinic voor VV Heeswijk

vogelsport
oefeningen die voor de dames
nieuw zijn maar zeker nuttig. Kirsten geeft ze veel tips en wat elke
keer terugkomt is op de voorvoeten gaan staan, niet op je hakken.

Het team met Kirsten van de Ven

HEESWIJK-DINTHER - Beter
laat dan nooit..... al is het al
ruim een half jaar geleden, de
dames van Voetbalvereniging
Heeswijk hadden nog iets tegoed. Dit om de reden dat ze
kampioen zijn geworden in seizoen 2010-2011.

De planning was dat profvoetbalster Kirsten van de Ven bij de huldiging van het kampioenschap,
door burgemeester Jos Heijmans
en wethouder Rien Wijdeven in
juni 2011 aanwezig zou zijn maar
helaas vanwege verkeersproblemen in België haalde Kirsten dat
niet. Daarom kwam ze woensdag
4 januari naar sportpark de Balledonk voor het geven van een voetbalclinic aan dames 1.
De 26e-jarige Kirsten van de Ven

geboren in Heesch en tot haar 18e
gevoetbald bij HVCH is na verschillende clubs in Amerika en Willem II
sinds maart 2010 speelster van het
Zweedse Tyresö FF dat uitkomt in
de Damallsvenskan.
De meiden van dames 1 hebben er
zin en komen Kirsten halen. Voor
de warming-up worden net zoals
bij de normale training 2 rondjes om het veld gelopen en nog
wat korte rek en strekoefeningen.
Hierna begint Kirsten met andere

Einde jaar vergadering bij
“Ons Genoegen”
handboogschieten

NISTELRODE - Op dinsdag 15 november werd bij Handboogschutterij
“Ons Genoegen” weer de einde jaar vergadering gehouden, nagenoeg
alle leden waren aanwezig en na het gebruikelijke kopje koffie werd de
vergadering geopend door aftredend voorzitter Tiny van Bakel.

Tiny is 6 jaar voorzitter geweest en
vond nu dat de tijd gekomen was
om het stokje over te dragen aan
andere, volgens zijn beredenering
liefst jongere mensen die met veel
enthousiasme de club dan weer
nieuwe impulsen zouden kunnen
geven.
In zijn slot toespraak memoreerde
Tiny zich gelukkig te prijzen dat hij
zo lang voorzitter heeft mogen zijn
van de oudste club van Nistelrode.
Ook dankte hij alle leden voor het
vertrouwen en voor het vele werk
wat door al de jaren heen gedaan
was, veel is er al bereikt maar nu is
het tijd om dat vast te houden en
zo mogelijk uit te breiden.
In de lange historie van de club
“Ons Genoegen” is opgericht in
het jaar 1864, heeft het ledenaantal altijd geschommeld zo tussen
de 30 – 40 wat dat aangaat is een

oud gezegde maar al te waar “vele
zijn geroepen maar weinige uitverkoren”
Immers iedereen weet, die ooit met
deze sport in aanraking is geweest
dat schieten een eeuwige strijd is
tussen lichaam en geest, sommige
kunnen daar mee omgaan, andere weer minder of niet, en haken
daardoor al weer vroegtijdig af.
Daarom zal deze club altijd haar
beste beentje voor moeten blijven
zetten en bijtijds aandacht moeten
vragen voor verjonging om deze
club dat bestaansrecht te geven
waar het recht op heeft
Dat het daar een gezellige club is
mag blijken uit het fijt dat de vereniging heel wat al oudere leden
telt. Een van de leden de Hr. Ben
van Tilborg viert in Januarie zijn
40-jarig Lidmaatschap Ben is een
van de gewaardeerde leden die al

jaren met hart en ziel verknocht
zijn aan de club en twee vaak drie
keer per week hun pijltje komen
schieten in een gezellige ongedwongen sfeer.
Het merendeel van de leden zijn
echte recreatie schutters, maar de
mensen die meer willen kunnen
daar ook terecht zij schieten in
competitie verband hun wedstrijden in de regio.
De accommodatie van de schietbaan mag met recht een van de
mooiste uit de verre omgeving
genoemd worden. Warm, licht, en
huiselijk. Dat zijn dan ook de gebruikelijke termen die bij het betreden door mensen van buitenaf
altijd weer gehoord worden.
Daarom ook eens te meer doet het
bestuur een oproep aan elke man
of vrouw die kennis wil maken met
deze mooie sport. Kom gerust eens
binnen lopen en als u dat wil dan
kan er ook altijd wel een pijltje mee
geschoten worden.
Heeft u daarna werkelijke interesse
dan staan gediplomeerde mensen
klaar om u wegwijs te maken in
deze mooie sport.
Er wordt u ook de mogelijkheid
geboden om een probeerkaart te
kopen kost u € 10,- daarmee kan
u 10 keer komen schieten op dinsdag, donderdag, vanaf 20.00 uur
of op zondagmorgen vanaf 10.00
uur, en dan nog maakt u zelf uit of
het voor u leuk en of haalbaar is.
De club heeft daarvoor speciale
oefenbogen die voor u beschikbaar zijn totdat u het schieten zo
ver onder de knie heeft dat u eigen
materiaal kan aanschaffen.
Mocht u nog verder geïnformeerd
willen worden kan u op de website
kijken daar treft u telefoon nummers aan secretariaat@hbs-og.nl

Willy van Schaijk en Sjors Snelders,
de huidige trainer/leider kijken
vanaf de zijlijn toe hoe Kirsten de
meiden aan het werk zet. Willy en
Sjors hebben aangegeven einde
van dit seizoen te stoppen. André
Langenhuijsen is dit jaar als extra
trainer mee ingesprongen. Er is
nog wel een openstaande vacature voor trainer van het dames 1
van VV Heeswijk waar het bestuur
mee bezig is om die in te vullen,
aldus voorzitter Peer Verkuijlen. Bij
VV Heeswijk spelen in de Dames 1,
19 meiden en in totaal bij de club
hebben ze ruim 70 meiden die lid
zijn.

Vogelvreugd
In de prijzen

NISTELRODE - Op de “Bondskampioen 2012” te Zutphen hebben
leden van vogelvereniging Vogelvreugd uit Nistelrode mooie resultaten behaald.

Cees Verwijst met zijn kanaries

Op de Nederlandse kampioenschappen van de Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders die
Het was een leuke avond die na in De Hanzehal te Zutphen gehoude clinic nog verder ging in de den zijn werden door Nistelrodense
kantine waar de meiden nog een vogelliefhebbers 3 keer een 1e prijs
film kregen te zien van verschil- en 2 keer een 2e prijs in de wacht
lende hoogtepunten van Kirstens gesleept.mCees Verwijst wist met
voetbalcarrière. En natuurlijk het een stel rood intensieve kanaries,
gezellig samen zijn onder elkaar in een moeilijke klasse met 38 voom ervaringen over en weer uit te gels, een eerste prijs te behalen.
wisselen. Van de voorzitter ontving Zo ook Jan van Lith welke met een
Kirsten als dank bloemen en een stel zwart rood intensieve kanaries
presentje.
vogels 187 punten wist te behalen
en daardoor de eerste prijs in de
wacht sleepte. Mevr. Jo Verhoeven
werd eerste met een bruin pastel
wit dominante kanarie. Bart van
Al uw sport en
Dijk was succesvol met zijn tropische vogels, hij werd tweede met
ws
ieu
sn
vereniging
een stam en tweede met een enaatst. basketbalkele roodband
atis gepltennis
bandvink.Voor
de
wordt grhockey
voetbal
turnen
volleybal
handbal
Nistelrodese vogelliefhebbers was
dit de laatste vogeltentoonstelling
krant.nl
info@demooibernheze
van een succesvol seizoen. Op de
jaarlijkse feestavond welke binnenkort gehouden wordt worden
de “Kampioenen”
opnieuw intafeltennis
het
beugelen
boksen
badminton
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
zonnetje gezet.

korloo 1
verliest van koploper
korfbal

korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

HEESWIJK-DINTHER - Op zon- ontstond ongeveer hetzelfde speldag 8 januari 2012 werd het bin- beeld als in de eerste helft. De doelnenseizoen hervat met een thuis- punten aan onze kant bleven uit
wedstrijd tegen Prinses Irene uit waardoor de verdediging erg onder
biljarten
duivensport
judo
vissen
skien te staan.
snowboarden
kano
Nistelrode.
druk kwam
Het continue
Ondanks dat wij op een voorsprong blijven dichthouden wordt dan lasvan 1-0 kwamen, heeft Prinses tig. Een punt waarop we onszelf
Irene de rest van de wedstrijd het wel sterk hebben verbeterd ten opvoortouw genomen. Vooral in de zichte van vorige wedstrijden is het
afronding stak deze ploeg boven uitbrengen van de bal. Hierbij werd
ons uit. Verdedigende fouten wer- veel minder balverlies geleden dan
schaken
kaarten/bridgen
den
In in de eerdere
wedstrijden het geval
dammendoor hen goed afgestraft.
onze aanvallen was het zaak dat was. De wedstrijd eindigde in 6-14.
we de juiste kansen zagen. Er werd Doelpunten: Anne-Lieke van Hooft
vaak door de verkeerde personen (3), Marieke de Wit, Carmi Mulgeschoten, waar
ders en Josine van Santvoort.
1cm b bij kwam dat we
pech hadden in de afronding, en Volgende week zondag spelen we
we de ballen vervolgens te snel uit tegen Diosa uit Balgoij. Deze
cm b een 4-7 achterkwijt waren.1,2Met
wedstrijd vindt plaats in sporthal
stand gingen we de rust in. Na rust Arcus te Wijchen om 13.15 uur.
1,4cm b

autosport

karten

motorsport

Tel. 06-30074272 - Niels van den Heuvel
www.podotherapievandenheuvel.nl
Lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.
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28e editie Rabobank
Schoolhandbaltoernooi
handbal

voetbal

Bennie Heesakkers verenigingsman 2012
HEESCH - Volgens traditie wordt
op de Nieuwjaarsbijeenkomst van
HVCH de nieuwe verenigingsman- /of vrouw gehuldigd.
De winnaar of winnares van deze
prijs wordt gekozen door het bestuur, al dan niet op voordracht
van anderen. Deze titel gaat altijd
naar personen die zich zeer verdienstelijk maken voor HVCH en
veel tijd steken in de club. Een prijs
die dus alleen is weggelegd voor
de
ìechte HVCH-kanjersî.
blad Halve
Goal en
sinds kort
zet
voetbal
hockey
tennis
basketbal
turnen
volleybal
handbal
Dit jaar viel de eer te beurt aan hij ook als materiaalman zijn beste
Bennie Heesakkers. Het meest is beentje voor.
hij bekend als trainer van de jeugd- Bennie ontving uit handen van
teams. Daarnaast is hij een zeer de verenigingsman van vorig jaar,
trouwe supporter van ons eerste Rudo Romijnders, het bijbehorenelftal.
hij ons clubde beeldje.
beugelen Ook bezorgd
boksen
badminton
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

korfbal

Korfbalsters
Prinses Irene blijven ongeslagen
korfbal

hardlopen

biljarten

duivensport

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

vissen

skien

judo

schaken

dammen

darten

snowboarden

golf

kano

heesch – Na een periode van voorbereiding was het dinsdag 3 januari 2012 dan eindelijk zover, het Rabobank Schoolhandbaltoernooi,
georganiseerd door handbalvereniging Dos’80. Dit jaar alweer de 28e
editie!! Ook dit jaar was sporthal ‘t Vijfeiken weer het decor.
In de ochtend kwamen de groepen 7 en 8 van alle basisscholen uit
Heesch aan bod. De kinderen stonden om 09:00 uur te trappelen om te
beginnen. De wedstrijdleiding had haar zaken goed voor elkaar, want
de scheidsrechter van de eerste wedstrijd kon om klokslag 09:00 uur
het eerste beginsignaal van de dag laten klinken.
Teams van de Emmaus, de Kiem,
Delta en de Toermalijn waren allen
vertegenwoordigd. Het was leuk
om te zien hoe enthousiast alle
deelnemers waren, maar dit gold
zeker ook voor alle coaches.
De wedstrijden werden in twee
poules afgewerkt waarbij de eerste
tot 11:00uur duurde en vervolgens
de tweede tot 13:15uur. Hierna
werd begonnen aan de kruisfinales die uiteindelijk de winnaar bekend zou gaan maken. Hierbij was
met name de wedstrijd tussen de
Emmaus en de Toermalijn bijzon-

4e Emmaus 1
Na de bovenbouw was het de
beurt aan de groepen 3-4 en 5-6.
In liefst 4 poules werd er door
beide groepen gestreden om het
eremetaal. Door het slechte weer
van deze dag waren veel kinderen gebracht en maakten ouders
er een middagje uit van. De tribunes stonden dan ook overvol met
aanmoedigende papa’s, mama’s,
broers, zussen, enz. Dit gaf weer
een bijzonder mooie sfeer voor de
deelnemers.
Net als in de ochtend ging het er

der spannend. De Emmaus moest
winnen om door te gaan, terwijl
de Toermalijn genoeg had aan een
gelijkspel om de finale te bereiken.
De wedstrijd werd uiteindelijk pas
in de laatste paar seconden van de
speeltijd beslist. Nadat de Emmaus
halverwege op een 1-0 voorsprong
was gekomen wist de Toermalijn
vlak voor tijd gelijk te maken. Hierdoor werd de deur naar de finale
geopend. Deze finale was dit jaar
een onderonsje tussen de beide
teams van de Toermalijn. De wedstrijd om plaats 3 en 4 ging tussen
de beide teams van de Emmaus.
De uiteindelijke prijswinnaars
waren:
1e Toermalijn 1
2e Toermalijn 2
3e Emmaus 4

ook in de middag fanatiek aan toe.
Zeker naarmate de kruisfinales in
beeld kwamen. Ook nu lieten de
coaches zich weer horen door met
enige regelmaat langs het wedstrijdsecretariaat te lopen. Vragen
over de huidige rangschikking,
doelsaldo en behaalde punten
waren nog maar een paar van de
vele vragen die men te verwerken
kreeg.
Het was leuk om te zien hoe sommige deelnemers heel gefocust
waren op de bal, terwijl anderen de
ambiance in de hal ook bijzonder
indrukwekkend vonden en naar
de volle tribunes stonden te kijken.
Niet iedere bal bereikte daardoor
ook zijn doel.
Rond de klok van 17.00 uur begonnen de kruisfinales. Hierbij

Fotograaf: Rene van Beuningen

moest uiteraard een winnaar uit
de bus komen om het vervolg te
kunnen bepalen. Bij de meeste
wedstrijden gebeurde dit automatisch doordat het ene team net
wat sterker was dan het andere
team. Maar bij de grote finale in
de categorie groep 5-6 waren penalty’s nodig om de uiteindelijke
winnaar bekend te maken. Hierbij
was er een hoofdrol weggelegd
voor beide keepers. Ze wisten nagenoeg alle inzetten te keren met
katachtige reflexen. Het team van
de Emmaus 4 trok uiteindelijk aan
het langste eind door 1x te scoren.
De uiteindelijke prijswinnaars van
de beide categorieën was als volgt:
Groep 5-6
1e Emmaus 4
2e Toermalijn 9
3e Emmaus 5

kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

Ook Korloo lukte het niet om de
1,4cm b
ongeslagen status
van Prinses Irene in de zaalcompetitie te doorbreken. In een goed gevulde sporthal
autosport
“De
Zaert” won Prinseskarten
Irene na
een rustand van 4-7, met duidelijke cijfers; 6-14.

Griensven, Kristel van Heumen en
Linda van Tilburg. Het meeste balbezit was dan ook voor de Nistelrodese equipe, die ook geduldig was
motorsport
en pas schoot
als er sprake was van
een goede kans. Na een 2-6 tussenstand ging de rust in met 4-7.

Dianne v.d. Burgt lijkt steeds meer
gewend te raken aan het dameskorfbal, ze speelde voorheen gemengd, ze was deze middag zelfs
topscoorder met vier rake worpen.
Ella v.d. Graaf en Linda v. Tilburg
maakten een doelpuntje minder
dan de Udense. Door puntverlies
van de achtervolgers deed Prinses
Irene goede zaken zo bij het begin
van het nieuwe jaar.
Nadat Korloo het eerste doelpunt
maakte, pakte Prinses Irene het initiatief en stond dat het hele duel niet
meer af. Annelies Thijssen scoorde
van afstand de gelijkmaker, Van de
Burgt vanaf de stip en Van de Graaf
zorgden voor een 1-3 tussenstand.
Korloo had ook een paar keer pech
dat de bal, na een mooi schot en na
een prachtige combinatie door het
hart van de verdediging, uit de gele
korf draaide.
Verdedigend is Korloo sterk dat
was bekend bij Prinses Irene, daartegenover laat het scorend vermogen van de paarse formatie te
wensen over. Dat is bij Prinses Irene
een stuk beter verzorgd, maar ook
verdedigend was het deze middag
bijzonder goed. Onder de korf waren de meeste ballen voor Lieke van

Na rust was er nog even hoop bij
de Loosbroekse aanhang toen het
5-7 werd. Daarna was Prinses Irene
op alle fronten oppermachtig en
liep via Lotte Wilbers, Linda van
Tilburg en Van de Graaf uit naar
5-10. Korloo spartelde nog even
tegen met een doelpuntje, maar
het verschil was al lang gemaakt.
Dat werd uiteindelijk nog groter
dan de werkelijke krachtsverschillen waren. Dit mede omdat Korloo
ook nog strafworpen ging missen.
Een goede overwinning zo na de
kerstdiners en de oliebollen. De
nummer drie Svoc ’01 verloor verrassend van runner up Diosa. BMC,
de enige tegenstander die ‘n puntje
van Prinses Irene wist af te snoepen, speelde gelijk bij Olympia,
waardoor de voorsprong op de
Berlicumse vrouwen drie punten
is. Korloo lijkt, nu de helft van de
competitie is gespeeld, uitgeschakeld in de kampioensrace.
Opstelling en scores:
Ella v.d. Graaf (3x), Dianne v.d
Burgt (4x), Marina v. Venrooij (1x),
Kristel v. Heumen, Lieke v. Griensven, Linda v. Tilburg ( 3x), Lotte
Wilbers (2x), Annelies Thijssen (1x)

Groep 3-4
1e Emmaus 1
2e Toermalijn 4
3e Toermalijn 2
4e Toermalijn 3
5e Emmaus 2
6e Toermalijn 1
7e Kiem 1
8e Kiem 3
Bij de jongste categorie, groep
3-4, was er voor alle deelnemende
teams een prijs. Bij de overige categorien vielen enkel de nummers
1 t/m 3 in de prijzen.
Wel was er voor elke deelnemer
een snoepzak en een waardebon
voor 3 gratis trainingen.
Dus mocht je na het toernooi denken, ik wil ook gaan handballen,
kom zeker een keer meetrainen!
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EVENEMENTEN
BERNHEZE
17 JANUARI
“Opnieuw geleerd, oud
gedaan” Alzheimercafé
De blauwe Kei, Veghel

29 JANUARI
Jeugdzitting 2012
Sporthal de Overbeek
29 JANUARI
Midwinterconcert van
Fanfare St. Lambertus
Sporthal de Overbeek

20 JANUARI
Koffie-informatiemiddag
30 JANUARI
“Mantelzorg”
Emmertjes actie
cc de Pas in heesch
CS de Wevers
27 JANUARI
Huldiging
HEESCH
sportkampioenen
van het jaar 2011
12 januari
cc Servaes in
In gebruikname:
heeswijk-Dinther
Electrische Rolfietsen
heelwijk, Mozartlaan 2
29 JANUARI
Politiek Café Brug
12 JANUARI
cc de Pas in heesch
Luider & van Donselaar
cc de Pas
29 JANUARI
Huldiging Jeugd
13-14-20-21 JANUARI
sportkampioenen
Pronkzitting Rooie
van het jaar 2011
Tesneuzik
Lunenburg in Loosbroek
café zaal ´t Tunneke

NISTELRODE
12 JANUARI
Zonneochtend
Paviljoen “De Wevershof”
12 JANUARI
Voorverkoop:
CS De Wevers de
Weverszittingen
rainbowcentre

14 - 15 JANUARI
Outletbeurs
CC de Pas
pagina 2
18 JANUARI
Liederentafel
cc de Pas
18 JANUARI
Avond over Dementie
cc de Pas

13 JANUARI
Bobz disco
Dorpshuis nistelrode

20 JANUARI
Publieksavond
Sterrenwacht Halley
halleyweg 1

14 JANUARI
Lezing: Ontwerp en
aanleg FeelGood Garden 20 JANUARI
Voorstelling Enge Buren
Tuincentrum LipsGroen
cc de Pass
pagina 16
21 JANUARI
Jörgen Raymann
cc de Pas

19 JANUARI
De Ontmoeting:
Optreden Koor
Cantabile
Gasterij Laarstede
28 JANUARI
Eerste Weverszitting
2012
Sporthal de Overbeek

22 JANUARI
Ernst en Bobbie show
cc de Pas

27 JANUARI
Prijsuitreiking van de
Hisse Kwis 2011
cc de Pas
28 - 29 JANUARI
Gouwe Kreuge Bal
CC de Pas
pagina 6

HEESWIJKDINTHER
12 JANUARI
Onderonsje in Dinther
over acupunctuur
cc Servaes
12 JANUARI
Boeiende gesprekken in
Onderonsje Heeswijk
cc bernrode

VORSTENBOSCH
17 JANUARI
75-jarig bestaan KVO
De Stuik
17-24-31 JANUARI
Vraagbak
De Stuik
25 JANUARI
Opening Dagwinkel
27 JANUARI
Pronkzitting
De Stuik
28 JANUARI
Pronkzitting
De Stuik

13 JANUARI
Mega Après Ski Party
café zaal de Toren
15 JANUARI
Matineeconcert
Wapenzaal Kasteel heeswijk
15, 22 EN 29 JANUARI
Bands in the battle
café Jan van erp
pagina 13
20 - 22 JANUARI
Lachspiegel speelt
“Spiegel - Reflex”
Willibrodus centrum
pagina 16
20 - 21 JANUARI
Hometrainer
wielertweedaags Battle
café Jan van erp
pagina 7
25 JANUARI
Pyjamaparty
bibliotheek

LOOSBROEK
12 JANUARI
Paddestoelen in
Onderonsje Loosbroek
D’n hoek

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

