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Broekhoek 20, 5384 VR Heesch
Tel.: (0412) 45 17 84

Maandag t/m Vrijdag 13.00 - 18.00 uur
Zaterdag
09.00 - 13.00 uur

Openingstijden winterperiode
26 november t/m 23 februari

Zie PagiNa 15
Achterste Groes 11
5384 VG Heesch - 0412 451043
info@leeijen-electro.nl
www.leeijen-electro.nl

witgoed, reparatie en verkoop
• Huishoudtechniek

• •Electrotechniek
Electrotechniek
• Huishoudtechniek
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Lees verder op pagina 19
doet voor de tennisvereniging.
Voor de gemeenschap zijn vrijwilligers immers van groot belang.
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Het was een goed bewaard geheim. Johan Kaffener werd, met
zijn vrouw, door onze burgemeester lof toegezwaaid voor het vele
vrijwilligerswerk dat hij sedert 1986

Onderscheiding en bloemen van Burgemeester en gemeenteraad voor het
echtpaar Kaffener
Foto: Ad Ploegmakers
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HEEsCH – Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op TV De Hoef werd afscheid genomen van voorzitter Eric Bezemer die opgevolgd wordt door
Hannie Vlemmix. Maar dat was niet alles. Na een intermezzo door ‘André Hazes’ kwam onverwacht burgemeester Willibrord van Beek een
toespraak houden in het bijzijn van de familie Kaffener.

Lid in de Orde van Oranje Nassau bij TV De Hoef

Nieuwjaar met verrassingen
Foto: Wim Roefs

Schrijven heb ik altijd al gedaan.
Voor mezelf schreef ik vroeger
simpele verhaaltjes, eerst over
hondje Woefie die avonturen
beleefde, maar naarmate ik ouder
werd, schreef ik ook serieuze
stukken. Zo volgde ik op een ochtend
een vriend van me die ging duiken
en interviewde ik Joep Kok van de
Rabobank over de kredietcrisis.
Later heb ik me aangesloten bij
d’n HaDeejer en ben ik via een
snuffelstage tijdens mijn middelbare
schooltijd bij het Brabants Dagblad
terecht gekomen. Hiervoor schrijf ik
voetbalverslagen van onder andere
Prinses Irene. Sinds vier maanden
Foto Jacques Worms studeer ik journalistiek aan de
Fontys Hogeschool voor Journalistiek
in Tilburg. Mijn naam is Matthijs van Lierop, en ik ben de nieuwe
medewerker van DeMooiBernhezeKrant.
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ATThIJS VAn LIerOP

Voor meer informatie over het carnaval in Vorstenbosch zie
www.piereslikkers.nl of www.vorstenbosch-info.nl
In een volle en gezellige stuik in
Vorstenbosch werd door leden van
de Barbecueclub de nieuwe prins
onthuld nadat van de oude prins
afscheid was genomen. Prins Eric
d’n 1ste werd toegelaten tot het
college van oud prinsen.
Joran Bergmans, 30 jaar oud en
zoon van Willie en Francien Bergmans, woont met zijn vriendin
susan op de Oude Veghelsedijk in
Vorstenbosch. In het dagelijks leven is hij werkzaam bij autocenter
van de Aa in Uden.
Zijn hobby’s zijn motorrijden, formule 1 kijken in De Ketel en jeepen. Joran’s vader Willie was 22
jaar geleden prins van het Pieregat
en zoals hij zelf zegt was dat skôn

om als klein menneke mee te maken. Nu is aan Prins Joran d’n Urste
de eer om er een skônne carnaval
van te maken. Zijn motto is: ‘Ut
lupt gesmeerd’, duidelijk verwijzend naar zijn werk en hobby’s.
Voorzitter Dirk Timmers van de
carnavalsstichting wenste hem
veel succes toe en hij spelde Prins
Joran d’n Urste de onderscheiding
op als heerser van Broekkant tot
Bedaf. Carnaval 2013 kan in Vorstenbosch losbarsten. Komende
week start de kaartverkoop voor
de pronkzittingen. Op 18 januari
is de eerste zittingsavond van vier.
Komende week wordt ook het carnavalsboek in Vorstenbosch verspreid.

Prins Joran d’n Urste is met ‘Ut lupt gesmeerd’ op zaterdag 5 januari onthuld als 46ste prins van de
Piereslikkers. Op zondagmiddag was er een drukbezochte
prinsreceptie in de stuik.
VOrsTENBOsCH -

Prins Joran d’n urste
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Eten, drinken & uitgaan

mick kookt over

COLOFON

DeMooiBernhezeKrant

echt vlees...

Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

Website
www.demooibernhezekrant.nl
Redactie
Hoofdredactie Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams
Debby van Nistelrooy
Nina Mulder
Rob Aarts
Matthijs van Lierop
Acquisitie:
Rian van Schijndel
Lianne Geurts

Foto: Marcel vd Steen

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

Woensdag 9 januari 2013

Tegenwoordig eten we rundvlees erg
vers en het meeste ‘rijpt’ zonder bot in
de vacuümverpakking.
Voor een fantastische smaak moet het
vlees enkele weken ‘in het been’ rijpen.
Dit gebeurde vroeger bij de boer, tegenwoordig bij gespecialiseerde slagers
in speciale koelcellen, dry-ageing. Tijdens het rijpen verdampt tot wel dertig
procent van het vocht en de natuurlijke
enzymen breken het spierweefsel af.
Hierdoor krijgt het vlees een zeer malse structuur en intense smaak.
En dan het dilemma ... Vet is fout, toch? De meesten mensen vinden een biefstuk zonder een spoortje vet het ‘lekkerst’. En dierlijke
vetten zijn ‘slecht’. Dat ontken ik niet maar wil ik wel nuanceren.
Vet is meer dan een ongezonde dikmaker, het is ook een drager van
smaakstoffen. En het beschermt vlees tijdens de bereiding en houdt
het sappig en mals.

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

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.

- olijfolie of boter
- 2 gehakte uien
ook
- 2 fijngehakte tenen knofl
- 1/2 eetlepel tijm
- 1/2 eetlepel oregano
e rode peper
- 1 fijngesneden Spaans
in plakjes
- 2 stengels bleekselderij
gen
rin
e
- 1 kleine prei in dunn
- 1 liter tomaten uit blik
te peterselie
- 1 eetlepel verse, gehak
- 10 blaadjes basilicum
- zout, suiker
sto
- parmezaanse kaas, pe

De uien flink aanzetten in olijfolie (of boter) tot ze lichtbruin gekleurd
zijn. Dan de knoflook even meefruiten en vervolgens de bleekselderij,
prei, tijm, oregano en de rode peper in de pan gooien. Goed doorscheppen en de tomaten toevoegen. Laat het geheel 3-4 uur op een zacht
vuurtje pruttelen. Daarna de peterselie en basilicum toevoegen en de
soep pureren. Zout en een piepklein beetje suiker toevoegen.
Parmazaanse kaas en de pesto los in een schaaltje serveren zodat iedereen dit naar hoeveelheid zelf kan toevoegen.

Fotografie
Ad Ploegmakers
Marcel van der Steen
Rian van Schijndel

Bezorgklachten
office@demooibernhezekrant.nl
0412-795170

Voor 4 personen

Boodschappenlijstje

Bereiding

Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving

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

tomatensoep
Toscaanse

Eet Smakelijk

In de intensieve veehouderij, waar het meeste vlees helaas nog
steeds vandaan komt, wordt bijgevoerd met diermeel. Dat is gemaakt van slachtafval (Creutzfeldt-Jakob). Een varken is dan nog
een omnivoor, een koe is een herbivoor en geen kannibaal. En dan
hebben we het nog niet eens over antibiotica...
Wat blijkt, het vet van biologisch gehouden slachtvee bevat nog
steeds enkelvoudige verzadigde vetzuren (slecht voor hart en
bloedvaten), maar veel minder dan bij dieren uit de intensieve veehouderij.
Een mooi gemarmerde biefstuk afwijzen vanwege de calorieën of
gezondheid, maar wel chips of chocolade eten ... Lachwekkend, het
vlees op de foto bevat een fractie van het vet van de laatste twee,
de chips en chocolade, kijk maar op de verpakkingen.
Vetmarmering, zoals op de foto, smelt helemaal weg tijdens de bereiding. De vetrand niet, die hoort aan een entrecôte en die laat je
gewoon liggen. We hebben sinds kort ‘Dry aged’ entrecôte met
een klassieke bearnaise op de kaart. Kijk, daar word ik nou blij van!
Meer informatie en foto’s www.dekeuken.nl/echtvlees

Filmmiddag met ‘Altiplano’ en gastheer
Tjeu van den Berk
Heeswijk-Dinther - Op zondag 13 januari vindt er een spirituele filmmiddag plaats in de Abdij van Berne
te Heeswijk. Vanaf 14.00 uur wordt in de Norbertuszaal de film ‘Altiplano‘ vertoond. In de film komt het leven van twee vrouwen uit totaal verschillende werelden samen. Deze middag, die duurt tot 17.30 uur, wordt
begeleid door Tjeu van den Berk, bekend auteur, theoloog en filmdeskundige. Hij verzorgt deze middag een
inleiding op de film, kijktips en een uitleiding met discussie.
De filmmiddag met Tjeu van den
Berk bezoekt u voor € 10,00 inclusief koffie of thee in de pauze.
Kaarten zijn te reserveren via email:
berne-anders@abdijvanberne.nl
o.v.v. uw naam en het aantal kaarten dat u wenst. Er zijn ook kaarten
aan de dagkassa verkrijgbaar.
De film: Altiplano
‘Altiplano’ speelt in de magistrale
schoonheid van de hoogvlakte van
de Andes in Peru en is in zijn beeldvoering een film die als een moderne opera tot je komt. De gehele
enscenering is indrukwekkend met,

op diverse momenten, theatrale en
dramatisch aangezette effecten.
Een film van de regisseurs Peter
Brosens en Jessica Woodworth.
Het programma van de filmmiddag
begint om 14.00 uur met een korte
inleiding op de film door Tjeu van
den Berk. Daarna wordt de bijna
twee uur durende film Altiplano
vertoond. Na de koffie- en theepauze is er ruimte voor een uitleiding door Van den Berk van een
klein half uur.
Tot besluit is er een groepsgesprek.
Uiterlijk 17.30 uur zal deze filmmiddag worden afgerond.

Aantrekkelijke combinaties
elke week van Bon Fromage
en de Bakkers Lamers
de Prix d’amis!
Informeer naar de
aanbieding van
deze week in onze
winkels.
‘t Dorp 69 in Heesch
T. 0412 - 453759 en
bij de bakkers Lamers
in de Heihoek in Oss

Voor meer informatie

www.bonfromage.nl

Partycentrum ‘t maxend
Voor de 16e keer de enige echte

‘Nisseroise Kletsavond’
een avondvullend programma
vol lol en gein
Donderdag 10 januari 2013
aanvang 20.00 uur
zaal open vanaf 19.00 uur
entree € 11.00 inclusief ??
Spetterend programma mmv
Jan Strik
Berry Knapen
Ton Brekelmans
Rob van Elst
Andy Marcelissen
Harrie Hens
Onder begeleiding van
Nisseroise hofkapel
www.facebook.com t-Maxend-partycentrum
Maxend 22a, Nistelrode, 0412-611251 info@partycentrummaxend.nl
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Theatergroep PlayBack
16 januari: prikkelend theater voor ouders van pubers

zal ‘onder invloed raken’ van het
spel van PlayBack. De zaal wordt bij
de voorstelling betrokken en middels ‘terugspeeltheater’ wordt de
communicatie met de ouders in de
zaal en de ouders onderling gestimuleerd. Ouders krijgen zo inzicht
in actie/reactie en tips om mee naar
huis te nemen.
Cijfers liegen niet
Het aantal pubers dat zich te buiten gaat aan alcohol of drugs is in
Bernheze net als elders in N.O.-Brabant te hoog, blijkt uit onderzoek
door de GGD. Vanuit de gemeente
wordt al enkele jaren extra aan-

‘Er zijn goede
resultaten bereikt’

Theatergroep PlayBack speelt interactief toneel

Bernheze – Experimenteren is belangrijk om de aspecten van het leven te leren kennen. Dat geldt zeker in
de pubertijd. Soms loopt dat uit de hand. Onder invloed van vrienden of omstandigheden gaat dat experiment te ver. Pubers drinken dan meer dan ze willen of goed voor ze is. Datzelfde geldt voor drugsgebruik. U
als ouder kunt hierop grote invloed uitoefenen. Maar hoe helpt u het beste?
Hilarisch
PlayBack laat tijdens
‘Onder invloed’ op

een prikkelende en
hilarische
manier
zien hoe ouders ef-

fectief kunnen communiceren met hun
kind over alcohol-

en
drugsgebruik.
Zij schuwen daarbij
niet om de sfeer in

veel huisgezinnen
op de planken te
zetten. Ook De Pas

De familie Donkers trouw aan hun geboortegrond

Samen 800 jaar
Broers en zussen Donkers

Vorstenbosch – Toen Hannes en Drieka Donkers-v.d. Broek op 1 augustus 1923 in Vorstenbosch trouwden konden ze niet vermoeden wat de gevolgen zouden zijn. In 1924 werd dochter Nellie geboren en de
rest van de 14 kinderen volgde. Vier daarvan zijn jong overleden, maar de overige 10 kinderen; Nellie (88),
Sjaan (87), Harrie (84), Jo (82), Adriaan (81), Karel (80), Henk (78), Martien (75), Riek (74) en Jan (71) zijn
nu samen goed voor precies 800 jaar.
Die mijlpaal werd bereikt toen
Sjaan op 20 december 87 werd. En
allemaal wonen ze nog in de directe omgeving van hun geboortehuis
aan de Brakke. Binnenkort komt
de familie Donkers bijelkaar, om

dit heugelijke feit te vieren. Ook
alle neven en nichten, en dat zijn
er nogal wat, zullen die middag
aanwezig zijn om er een gezellige
reünie van te maken.
De broers en zussen hebben nu sa-

men 35 klein-, 77 achterklein- en
19 achterachterkleinkinderen.
Dat de familie Donkers trouw is
aan hun geboortegrond blijkt wel
uit het feit dat hun voorouders al
in 1600 in Vorstenbosch woonden.

dacht besteed aan dit probleem,
in samenwerking met GGD, scholen en andere instanties. Verder is
vier jaar geleden met 21 gemeenten in Noord-Oost Brabant, met
GGD, Hart voor Brabant en Novadic Kentron het project ‘Alcohol
16- geen goed begin’ gestart. Wethouder Ad Donkers zit in de Stuurgroep en beaamt dat hierdoor efficiënt en doelgerichter gewerkt kan
worden. Er zijn goede resultaten
bereikt en gelukkig wordt het project weer voor vier jaar doorgezet.
Succes
Ook deze interactieve theatervoorstelling in de Pas brengt het alco-

holgebruik onder jongeren onder
de aandacht; nu met ouders als
doelgroep. Vanuit hun verantwoordelijkheid kunnen ze veel betekenen, vindt wethouder Donkers. In
verschillende delen van Nederland
heeft PlayBack al met succes ‘Onder invloed’ gespeeld. Het terugspelen van situaties in gezinnen
thuis, de tips voor ouders via het
spel en van elkaar en het besef dat
ze meer invloed op hun kinderen
kunnen uitoefenen door een open
communicatie, zorgen voor succes. Ouders bevestigen, zoals na de
voorstelling op 3 december in het
Bernrode gebouw, dat tips en benaderingswijze goed bruikbaar zijn.
Van harte welkom
Ouders uit Bernheze of ouders met
kinderen in (groepen 1 t/m 3) van
het voortgezet onderwijs in Bernheze zijn van harte welkom in de
Pas, 16 januari 18.45 uur.

Gratis entree
Hoewel u altijd welkom bent, is
het toch handig i.v.m. het aantal
beschikbare plaatsen om even aan
annetteverbeek@bernheze.org te
laten weten dat u komt.

Column
De Blieker
Broer en zus. Hij woont in een dorp en zij in de stad.
Ze schrijven wat ze zien en beleven in hun dagelijkse leven.
De Blieker zal om de week zijn visie geven op het leven in een
dorp.
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112

Woensdag 9 januari 2013

Mijn partner heeft autisme
BErNHEZE - MEE Noordoost Brabant biedt partners van mensen met autisme de mogelijkheid

mee te doen aan de gespreksgroep ‘Mijn partner heeft autisme’, die in februari 2013 start in
Oss. Deelname is kosteloos. Inschrijven kan tot 21 januari. MEE biedt ondersteuning, advies
en informatie aan mensen met een beperking en hun naasten. Een onderdeel daarvan is het
verzorgen van cursussen en gespreksgroepen.

Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed: 0412-455282
Dokter B. de Zwaan
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
Bernhoven ziekenhuis Veghel
Tel.: 0413-381848.
BerneZorg
Locaties Cunera, De Bongerd en
BerneZorg Thuis
zijlstraat 1, tel.: 0413-298100

LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.

Partner zijn van iemand met autisme is vaak niet gemakkelijk.
Mensen met autisme communiceren bijvoorbeeld op een andere
manier en vinden andere onderwerpen de moeite waard om over
te praten. Dit kan voor een part-

ner soms ingewikkeld zijn en tot
teleurstellingen leiden. Het delen
van gevoelens met uw partner is
niet vanzelfsprekend. Toch wilt u
samen verder. Maar hoe doet u
dat, samenleven met iemand met
autisme?

Het kan helpen er met anderen
over te praten en te leren van elkaars ervaringen. In deze gespreksgroep wisselt u ervaringen uit met
andere partners van mensen met
autisme. U bepaalt samen de onderwerpen die aan bod komen.
De groep komt zes keer bij elkaar,
eens per drie weken op donderdag
van 20.00 tot 22.00 uur in Oss.
Meer informatie over deze en andere groepen of cursussen leest u
op www.mee-nob.nl onder ‘cursussen’. Ook aanmelden kan via
deze website. Of neem contact op
met de coördinator groepswerk,
Inga Jacobs, telefoon 0413 33 47
33 of e-mail i.jacobs@mee-nob.nl.

vera
dranken

W O R L D

L E A D E R

I N

A L O E

V E R A

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

informatiebijeenkomst Wmo
BErNHEZE - Op vrijdag 18 januari 2013 om 14.00 uur komt Wmo-consulente loes Kuiper van de gemeente Bernheze in de Pas in Heesch om
u te informeren over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
U bent vanaf 13.30 uur van harte welkom.
Onderwerpen die aan de orde komen
• Wat is het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning?
• Uitgangspunten van de Wmo:
Denken in oplossingen, uitgaan
van eigen kracht, en compensatiebeginsel.
• Een Wmo-voorziening, kan dat
nog?
• Wat kan het Wmo-loket voor u

betekenen?
• Informatie over actuele ontwikkelingen in de Wmo/AWBZ en
nieuw Wmo-beleid sinds mei
2012.
• Andere onderwerpen waarover
het Wmo-loket u kan informeren, zoals: Minimabeleid en
bijzondere bijstand (Optimisd),
kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Natuurlijk is er ook gelegenheid
om vragen te stellen en zijn er informatiefolders om mee te nemen.
Uit privacyoverwegingen kunnen
we helaas geen persoonlijke aanvragen/situaties bespreken. Wilt u
persoonlijk advies? Neem dan contact op met het Wmo-loket.
Wmo-loket
Het Wmo-loket is open en telefonisch bereikbaar van maandag tot
en met vrijdag van 8.30 tot 12.30
uur en op woensdag van 8.30 tot
19.00 uur.

Mag ik mijn
medisch
dossier inzien?
U kunt uw medisch dossier inzien
als u 12 jaar of ouder bent. Als u
dat wilt, moet u dit mondeling of
schriftelijk vragen aan uw zorgverlener of de zorginstelling. U krijgt
alleen de gegevens te zien die over
uzelf gaan, zoals röntgenfoto’s en
operatieverslagen.
Bron: rijksvoorlichtingsdienst

‘ AMBASSADEURSACTIE ’
Sportmassage | Ontspanningsmassage | Triggerpointmassage | Brabantse Hammam

Schoolstraat 22, 5476 KK Vorstenbosch | Tel.: 06 - 20 48 02 77
Mail: info@brabantmassage.nl | Internet: www.brabantmassage.nl
Advertorial

Word je bij ons lid of breng je een nieuw lid aan verdien je als onze ambassadeur
een maand gratis sporten.Bovendien betaalt je introduce geen inschrijfkosten!
Een goede relatie is onze beste ambassadeur.
De actie loopt tot 01-07-2013 en geldt bij een contract vanaf 6 maanden.

“Dus pep je vrienden op en ga samen voor sportief voordeel”.
Zwemschool, Fitness & Groepslessen
De Beekgraaf 58 5388 CV Nistelrode 0412 617333 www.healthcenternistelrode.nl

Tijdloos Mooi

Column

Mag het ietsje meer zijn?

Foto: Jan Gabriëls

NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13
Tel.: 0412-611250
Spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek in Oss.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu

In balans
met aloë

Schoonheid is door de eeuwen heen
een belangrijk fenomeen geweest.
Schoonheid wordt door de geschiedenis
heen geassocieerd met het goede.
Onaantrekkelijk of lelijk stond symbool
voor het kwaad. Boosaardige heksen
bijvoorbeeld hadden onaantrekkelijke
fysieke kenmerken en onaangename
persoonlijkheden. Streven naar
schoonheid was dus ook streven naar
het goede en streven naar de algemeen
Medi Spa geldende norm in de samenleving. Dat
geldt tot op de dag van vandaag voor veel
mensen. Elke cultuur hield en houdt er zijn eigen schoonheidsidealen
op na, wat soms extreem ver kan gaan. De Paduang vinden bijvoorbeeld
een lange hals een teken van schoonheid, en ‘versieren’ de hals vanaf
2 jaar met halsringen om deze op te rekken. Vandaag de dag is steeds
meer maakbaar. Er zijn mogelijkheden ten over om een gezicht met
kleine aanpassingen een andere uitstraling te geven, maar of dat altijd
mooi is?
Marijke Helwegen heeft in Nederland wat tongen losgemaakt als
ambassadrice van de cosmetische industrie, en is een toonbeeld van
het maakbare lichaam. Zij laat zien dat je te ver kunt gaan, en dat je

een kloon van jezelf kunt worden, maar tegelijkertijd zie je ook de
mogelijkheden...
BOTOX EN FILLERS
Hoe dan ook, je kunt stellen dat ze baanbrekend werk heeft geleverd voor
de botox en filler industrie. Werd er in de jaren voor haar bekendheid
niet over gesproken, inmiddels is het alom geaccepteerd. In Amsterdam
zit er inmiddels op elke hoek van de straat een ‘injectable kliniek’. Hier in
Brabant begint er nu steeds meer vraag naar te komen. Je kunt stellen dat
het helemaal is ingeburgerd. Van het woord botox worden veel mensen
in eerste instantie panisch, omdat ze denken dat ze meteen het resultaat
hebben van enkele bekende Nederlanders die ook te ver zijn gegaan...
Dat daar wel meer dan enkele prikjes bij zijn komen kijken weten ze vaak
niet. Mijn inziens is de meerwaarde van botox of een filler om net dat
beetje vermoeidheid uit het gezicht te halen, onzichtbaar, maar dat het
lijkt alsof je heerlijk uitgerust bent na een vakantie. Dat geeft mensen
een fijn gevoel, en is onschuldig. Het nadeel daarvan is dat het vaak
verslavend werkt, dat wil zeggen dat mensen daarna toch weer focussen
op wat dan weer minder mooi is. En daar schuilt het gevaar. Blijf
realistich en overleg goed met de specialist in kwestie. Wil je hier meer
over weten, neem rustig contact op.
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FotoCluBBernheze

WIm roeFS

DE LEDEN STELLEN ZICH VOOR MET HUN BESTE FOTO’S. HUN
INSPIRATIE EN CREATIES VOOR DE INWONERS VAN BERNHEZE.
ik ben Wim roefs (53 jaar) beroepsfotograaf
uit loosbroek. ik ben mijn werkzame leven
als docent aardrijkskunde gestart op het
Jacob roland lyceum in boxtel. na 7 jaar
voor de klas, was het tijd voor een grote
switch in mijn leven. na 3 jaren academie
voor fotografie in Amsterdam ben ik in 1990
voorgoed de wereld van de fotografie in
gestapt.
waarom foto’s maken? Fascinatie, motivatie.
ik ben me door de jaren heen steeds meer
gaan toeleggen op ‘mensen-fotografie.’ het
is heerlijk om mensen te ontmoeten en even
in de keuken van een ander te mogen kijken.
een voorrecht voor de fotograaf. Je komt op
plekken die anders gesloten zouden zijn. elk
moment is anders en het is dan ook de kunst
dat ene moment te bevriezen. het tot een
tijdsdocument te maken. Techniek… mooi
licht zoeken. compositie bepalen en daarna
op de computer verder perfectioneren.
Foto’s…sociale portretreportage en mooie,
maar aparte studio foto’s hebben mijn
voorkeur.

Mari van de Ven. Nistelrode

Marinus van Erp. 100 jaar Loosbroek

Opdracht. Schaduw

Roodharendag. Breda

Hond en zijn baas

Gebr. van de Zanden. Loosbroek

Retromodel Andrea

Wielrenner Harrie Lunenburg

omdat zusjes van altijd zijn...
Elf was de Veghelse roos Franssen toen ze haar zusje Floor verloor door
een ongeluk met een speedboot op 28 juli 2005. Nu, 7 jaar later, heeft ze haar verwerkingsproces op een bijzondere manier vormgegeven in een prachtige bundel: ‘Als mijn hart
schommelt’, waar eigen gedichten en wijsheden van anderen met elkaar worden verbonden
door afbeeldingen van bijzondere schilderijen van kunstenares rina Hezemans uit HeeswijkDinther.

HEEsWIJK-DINTHEr -

Iedereen verwerkt verlies op een
eigen wijze. roos doet dat met
woorden, omdat ze een woordenmeisje is. Na gymnasium Bernrode
studeert ze nu journalistiek in Tilburg. “Ik ben puur voor mijzelf
gaan schrijven, dus niet met de
bedoeling om er een bundel van
te maken. Ik schreef gewoon alles van mij af. soms in gedichten.
soms in brieven naar Floor.
Ook verzamelde ik mooie teksten
van anderen, die pasten bij mijn
gevoel. Ton Claassen, huisvriend
en uitvaartondernemer, was bij ons
verlies nauw betrokken en toen ik
hem liet zien wat ik geschreven
had, zei hij: “roos, daar moet je
iets mee doen. Maak er een mooie
bundel van. Niet alleen voor jezelf
om het te bewaren, maar ook voor
andere mensen.
Dat heb ik gedaan in een vorm
die bij mij past. De combinatie
met rina’s schilderijen is krachtig;
woord en beeld laten mensen genoeg ruimte om eigen emoties te
herkennen.

Om deze op te schrijven heb ik achterin wat velletjes blanco gelaten.
Het hele proces is een bijzonder
traject geweest, waar drukkerij Bek
mij enorm bij heeft ondersteund.
Daarom heb ik het boekje ook ‘gedoopt’ half december,” vertelt ze.
Woord en beeld
roos kwam via anderen met het
werk van rina Hezemans en rina
zelf in aanraking. Het klikte meteen tussen het duo. rina: ”Het

roos heeft schilderijen uitgezocht
die bij haar woorden pasten en alles klopte. De bundel is helemaal
in harmonie qua kleur, lettertype,
beeld en woord.
Het oogt als een schriftje dat qua
vorm perfect past bij roos. Het
elastiek eromheen, maakt het
af. Alles bij elkaar zorgt voor een
prachtig eindresultaat, voor roos,
haar ouders en jongere broertje
Daan een waardevolle emotionele

‘De bundel is helemaal in harmonie’
mooie aan de bundel ‘Als mijn hart
schommelt’ vind ik dat het ruimte
laat voor de lezers om er een eigen
beleving aan te koppelen, zowel in
woord als in beeld. Zo is mijn werk
ook bedoeld: als je wilt kun je in
mijn schilderijen verdwalen. Vlakken en kleurgebruik nodigen de
kijker uit om zelf op reis te gaan
en te voelen wat het met je doet.

vastlegging van gemaakte stappen
in een verwerkingsproces en anderen (ook niet zusjes) ervaren het op
hun eigen manier.”
Als mijn hart schommelt is te koop
bij Paperpoint in Heeswijk-Dinther,
boekhandel Bek in Veghel en kinderkleding Fflinders Kids in Veghel
voor slechts € 9,95.

MEEr sCHILDErIJEN VAN rINA KUN JE BEKIJKEN OP WWW.rINAHEZEMANs.NL

Roos Franssen en Rina Hezemans hebben een klik

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
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Grenzeloos BerNheZe

Advertorial

eindelijk tijd voor een
armeens feest
Permanente verblijfsvergunning & 55 jaar getrouwd
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Michal van Bavel van Reisburo
de Wit uit Heesch wandelde met
leeuwen door Zuid-Afrika.

De mooiste vakanties ontdekt u
met Reisburo de Wit.
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indische sferen voor het goed doel

NIsTELrODE - De heer Karapetian wonen bijna 6 jaar in Nederland na
hun vlucht vanuit een levensbedreigende situatie in Armenië. De eerste
vier jaar verbleven ze in het AZC (Aziel Zoekers Centrum) in Borne,
sinds twee jaar wonen ze in Nistelrode aan het Weijen in een WMO
woning. Na vele zware jaren was het tijd voor een echt Armeens feest.
Waarom Nistelrode? Echtpaar
Ajwaz (82) en Zubeida (74) vertellen via de tolk, dat ze tijdens hun verblijf in het AZC met regelmaat naar
een Armeense kerk gingen en daar
troffen ze velen van hetzelfde geloof. Deze mensen werden nieuwe
familie van de familie Karapetian.
Een goede reden om in Nistelrode
een nieuw thuis te creëren.
Deze ‘familieleden’ konden ze
goed gebruiken, het waren spannende jaren, heel spannend. De
heer Ajwaz is hartpatiënt en de
angst, de nachtmerries en de
vraag of ze in Nederland mochten blijven, werkten niet mee aan
een voorspoedig herstel. De familie maar ook de warmte van de
nieuwe buren zijn echter een grote
krachtbron geweest voor herstel.

Jan van den Heuvel uit Heesch van
Vluchtelingenwerk WOBB, Locatie
Bernheze heeft er uiteindelijk voor
kunnen zorgen dat ze na 4 jaar het
bericht kregen dat ze voor altijd in
Nederland mogen blijven. Dit en
het nog te vieren 55-jarig-huwelijksjubileum was reden voor een
feest. Allerlei Armeense heerlijkheden werden door het gastvrije
echtpaar aan de gasten voorgeschoteld.
Heeft De heer Karapetian altijd
prachtige huizen gebouwd, nu
bouwen ze aan een veilige toekomst samen. Met groot respect
voor de rust die ze hier krijgen, de
buurt en buren en de mogelijkheid
van een veilig leven. Ze vieren dan
ook met de nieuwe familie hun
nieuwe bestaan in Nistelrode.

HEEsCH – Net als vorig jaar zal Stichting Sulaweesjes dit jaar - voor de 3e keer - een benefietdiner organiseren. Op zondag 27 januari tussen 16.00 en 20.00 uur zorgt Nancy de Werd samen met familie en vrienden
dat er een heerlijk Indonesisch buffet klaar staat.
De Indische rijsttafel volgens traditionele recepten wordt vergezeld
van muziek en drankjes. Door uw
deelname aan dit diner krijgen de
kinderen van weeshuis Yayasan Titipan Kasih in sulawesi en van Basisschool Mutiara Indah in Tangerang kans op een betere toekomst.
U kunt deelnemen voor € 30,- per
persoon (kinderen t/m 12 jaar
€ 25,-).
“In 2012 heeft stichting sulaweesjes het ingezamelde geld gebruikt
om 220 m2 grond te kopen om een
school op te kunnen bouwen voor

schuiF aan En gEniEt van EEn avondJE in
gEhEEl indischE sFErEn
100–150 kinderen in Tangerang op
het eiland Java. Met de opbrengst
van het benefietdiner kunnen we
direct starten met bouwen.
Daarnaast loopt nog altijd het project van het weeshuis in Makassar
op het eiland sulawesi. Deze 115
kinderen worden gesponsord door
onze stichting om naar school te
kunnen. De eerste kinderen uit het

weeshuis studeren binnenkort al
af, dankzij de sponsoring. Daar zijn
we reuze trots op”, zeggen Nancy
en Carly.
U kunt zich opgeven via Carry@
ochelle.nl of kaartjes kopen bij de
O`chelle zaak in Heesch en Oss.
Meer informatie kunt u lezen op
www.sulaweesjes.nl.

Familie en vrienden van echtpaar Karapetian

Veelzijdige

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

en solide

communicatie
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Partycentrum ’t Maxend / De ‘Brouwershoeve’
20 Jaar kwaliteit en gezelligheid
Nistelrode – De Brabantse gezelligheid die de mensen uit Nistelrode en verre omgeving ken-

val de prinsenonthulling van de

facebook en blijf op de hoogte van

en rommelmarkt.

Voor verdere informatie:
www.partycentrummaxend.nl

den van de Brouwershoeve, vindt u tegenwoordig aan ’t Maxend. Al vanaf 1993 een tweede Hossende Wevers, boerenbruiloft, alle activiteiten en aanbiedingen.
en daarnaast het accordeonfestival
natuur voor Peter en Mirjam van den Akker en een feest van herkenning voor hun gasten.
hadden immers een goede samenwerking.
Samenwerking tussen ondernemers in de horeca is volgens Peter
een vereiste. Hoe beter de samenwerking en de saamhorigheid, hoe
meer dat van de gevels afstraalt.
Samen evenementen organiseren
en samen kijken waar oplossingen
te vinden zijn. Zo heeft partycen-

Festiviteiten
Vanwege het 20-jarig bestaan zullen dit jaar leuke acties plaatsvinden. Deze worden via DeMooiBernhezeKrant gecommuniceerd.
Like: ‘t Maxend partycentrum op

Partycentrum ’t Maxend
’t Maxend 22A - 5388TX Nistelrode - T 0412-611251

‘Samenwerken
is een
vereiste’
trum ’t Maxend ook al jaren een
goede relatie met Bavaria en Excellent catering.
Activiteiten
Partycentrum ’t Maxend is gespecialiseerd in catering (verhuur van
spullen en simpele schotels t/m
complete diners & feesten) en volledige verzorging van feesten en
partijen op locatie.

Samen werken aan succes
De formule die bij de Brouwershoeve op het plein zo succesvol
was, bleek op het nieuwe adres
ook aan te slaan. Niet meteen,
maar de verhalen over herkenning
van service en Brabantse gezelligheid werkten ook hier.

Ingenieursbureau Vikamco, Installatiebedrijf Kemkens en Vuurwerkgigant Cafferatta zijn vaste
klanten voor bedrijfscatering en
zelfs Excellent Catering weet de
vers bereide gerechten naar waarde te schatten. Ook aan ’t Maxend
zelf is het druk. Bruiloften, jubilea,
uitvaarten, gedenkmiddagen, en
groepsdiners zijn behoorlijk in trek.

Zelfs de gasten van zaal de Harmonie
wisten na de sluiting partycentrum
’t Maxend te vinden. De eigenaars

Bovendien organiseren Peter en
Mirjam heel veel avonden: de
Nisseroise kletsavond, voor carna-

Peter en Mirjam van den Akker 

Het was even zoeken naar een
nieuwe locatie na de brand, maar
Peter en Mirjam van den Akker
zijn niet voor één gat te vangen en
zochten hun heil tijdelijk elders om
hun gasten voor partijen en verenigingen de gebruikelijke service
te kunnen verlenen. Ondertussen
zochten ze naar een geschikte locatie om àlle activiteiten weer op
te starten. Die werd gevonden aan
’t Maxend 22A.

Foto: Fons Baerken

voor ’n goed gevulde dag
Smeuiig en goed gevuld zijn onze mueslibolletjes.
Met rozijnen, noten en cranberry’s. Heerlijk als ontbijt
maar ook lekker onderweg of mee in de lunchtrommel.
Koopt u 2 broden dan krijgt u 3 mueslibollen voor € 1,00.

Bij aankoop van
2 broden
naar keuze

3 mueslibollen

de bakkers Lamers

1,00

Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl
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10-12 personen, € 12,9

deze aanbiedingen gelden van 10-1 t/m 16-1-2013

Lekker veel nootjes, rozijnen en niet te vergeten cranberry’s… zo weten Harm en Bart hun dag weer te vullen!
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Opening Café De Snor

Advertorial

Donderdag 10 januari van 19.00 - 23.00 uur
NIsTELrODE - Met deze opening op 10 januari 2013 op het laar wordt
een bestaand horecapand als café in gebruik genomen. De uitbater van
Café De Snor zag een kans en benutte die om een café in Nistelrode te
beginnen. Volgens Dennis Nelissen is er nog wel vraag naar een extra
café in het dorp. Vooral in het weekend. Het weekend begint bij ‘De
Snor’ op donderdag. Vanaf donderdag t/m zondag zal het café vanaf
19.00 uur geopend zijn.
BEKEND GEZICHT
Met de drankhandel en slijterij Nelissen is Dennis al vele jaren ondernemer, hij nam het bedrijf over van
zijn vader Jan.

‘hoE mEEr ziElEn
hoE mEEr vrEugd’
Jan Nelissen droeg altijd al de bijnaam ‘De snor’. Nu heeft Dennis
als uitbreiding van zijn bedrijf op
Delst, het café op het Laar. Een uitdaging waar hij al een tijdje naar
op zoek was. Er is veel werk verzet om van het mooie, maar voormalige restaurant, een gezellige
kroeg te maken, die wat later op
de avond bij gelegenheden dienst
kan doen als feestcafé!

‘Kom gezellig
een pilske vatten’

Met de beamer die er komt hangen voor live-wedstrijden, de
ruime rookruimte, een goede muziekinstallatie en een gastvrij team
aan medewerkers heeft deze horecagelegenheid alles wat een ‘goeie
kroeg’ nodig heeft.
OPENINGSAVOND
Onder het motto ‘Hoe meer zielen
hoe meer vreugd’ heeft de gastvrije kastelein voor iedereen de
deur open staan bij deze openingsavond. Wil jij de sfeer proeven van
de ‘De snor’-gezelligheid?
Kom een keer binnenlopen en geniet, want jullie zijn allen van harte
welkom bij Café De snor!
Openingsavond 10 januari van
19.00 tot 23.00 uur.

Foto’s Ad Ploegmakers

Kom outletshoppen in heesch
Zaterdag 12 en zondag 13 januari
HEEScH– Op zaterdag 12 en zondag 13 januari is het weer koopjes scoren in Heesch. De Pas wordt omgetoverd tot een waar shopping-walhalla. Meer dan 40 winkeliers verkopen voorraden tegen bodemprijzen.
Op de Outletbeurs zijn er voor iedereen koopjes. Jong en oud en
voor iedere kledingstij. Zo zijn er
11 stands bomvol kinderkleding
met merken als Name it, Vingino,
retour, Le Chic enz., 16 stands met
dames- en herenmode met merken
als Only, Jack & Jones, Diesel, replay, 6 stands met schoenen met
alle bekende merken, 2 stands met
grote maten mode, 5 stands met
sieraden. Maar ook ondermode
en speelgoed zijn te vinden op de
Outletbeurs.
Dit jaar zijn er in de Pas extra veel

standplaatsen gecreëerd. De Outletbeurs was nog nooit zo divers.
Er was nog nooit zo veel aanbod
en als klap op de vuurpijl hebben
de meeste winkeliers voor de zondag nieuwe voorraden. Het loont
dus zeker de moeite om op zaterdag en zondag langs te komen.
Er is extra aandacht aan de gezelligheid op de beurs gegeven. Naast
koopjes scoren is er ook ruimte
voor een praatje, een kopje koffie
of een lekker biertje of wijntje. In
het Grand Café van de Pas zijn ze

er helemaal klaar voor. Uiteraard
behoort ook een lekkere lunch tot
de mogelijkheden. Bovendien hebben we dit jaar voor de kleintjes
entertainment.
Kom shoppen! Er zijn meer dan
350 merken te vinden en de kortingen lopen op tot wel 85%!
Tot ziens op de Outletbeurs.
Open van 10.00 tot 17.00 uur –
Entree: € 2,50 – Kinderen tot en
met 12 jaar gratis – Parkeren gratis
(blauwe zone).

Softshelljas
Prijs:

€ 35,-

www.outdoorkledingoutlet.nl
Standnr. outletbeurs: 44

De Pas Heesch
De Misse 4, 5384 BZ Heesch
Bezoek ons op internet:
www.outlet-beurs.nl
Facebook: Outletbeurs

12 en 13 januari 2013

Locatie: De Pas in Heesch - Open: van 10u tot 17u - Entree: 2,50 euro
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op de markt
mooi & op de markt

HEESCH - Woensdag 13.00 - 16.30 uur
HEESWIJK-DINTHER - Vrijdag 08.30 - 12.00 uur
VORSTENBOSCH - Woensdag 08.30 - 12.00 uur

internationale prijzen voor de KaasKoning

HEEsWIJK-DINTHEr - Tijdens

de Global Cheese Awards en de
World Cheese Awards in Engeland zijn de overjarige en
de oude Cono kaas, die bij de KaasKoning bekend zijn als
Oude Kaas no. 6 en Overjarige kaas no. 7, met een award
bekroond.

De KaasKoning Oude Kaas no. 6
won een zilveren Global Cheese
Award in de categorie Beste
Goudse kaas 2012, terwijl de
Overjarige kaas no. 7 de gouden
Global Cheese Award pakte voor
Beste Nederlandse kaas 2012
én de super Gold World Cheese
Award in de categorie Oude kazen. Anne Marie van Kaathoven
van de KaasKoning op de markt
in Heeswijk-Dinther, waar de winnende kazen worden verkocht, is

NISTELRODE - Vrijdag 08.30 - 12.00 uur

erg blij met de prijzen: “De KaasKoning staat voor topkwaliteit
Hollandse kaas, hier doen wij
geen concessies aan. Cono kaas
garandeert een unieke smaak en
smedigheid. De kaas wordt bereid
uit de beste Hollandse melk van
koeien met 100% weidegarantie. Het winnen van deze prijzen
is een geweldige waardering voor
onze assortimentskeuze!”.
De Global Cheese Awards kennen een historie van 150 jaar. Er

zijn dit jaar ruim 1000 kazen ingestuurd in 170 verschillende kaascategorieën. Deze zijn beoordeeld
door een deskundige jury van
kaaskeurders. De World Cheese

smaak vraagt
tijd En dat is tE
proEvEn
Awards in Birmingham is de grootste internationale kaaswedstrijd
ter wereld. De bekroonde kazen
behoren daarmee tot de beste van
de wereld.
De winnende kazen worden geroemd om hun rijke smaak. Beide
kazen worden nog traditioneel
gerijpt in een kaaspakhuis op

is te proeven bij De KaasKoning!
Iedereen die benieuwd is naar de
smaak van deze winnende kazen,
kan vers van het mes komen proeven bij De KaasKoning op de markt
in Berlicum en Heeswijk-Dinther.
Iedere woensdag en vrijdag van
8.00 tot 13.00 uur. Graag tot ziens!
beukenhouten planken. De Oude
Kaas no. 6 krijgt hier minstens
een jaar de tijd om op smaak te
komen en de Overjarige kaas no.
7 ligt hier wel 18 maanden onder
toeziend oog van de kaasmeester. Een uniek ambacht in een tijd
waarin veel oude kazen hun leeftijd verkrijgen door op hoge temperatuur versneld oud te worden
gemaakt. smaak vraagt tijd en dat

MARKT HEESWIJK-DINTHER

COLOFON

mooi & in de streek
• Eetcafé ‘t Pumpke
• De Kriekeput
• Los door het bos
• Heische Tip

mooi & op de markt
• Vishandel Venrooy
• Kaas van Van den Herik
• Van der Wijst, kleinvak
• De Kaaskoning

mooi & in bedrijf
• Van der Heijden
Dakkappellen
• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• Rainbow center
• Rivez Assurantiën &
Risicobeheer BV
• WVE Schilderwerk
• Van Uden Bouwservice
• Meubel en Ambacht
Frans vd Heijden
• V.O.F. van Berloo
• compufix
• Axzent haarmode
• M. Geurts grondwerken

MARKT HEESCH

RITS STUK?

• Loopt de rits open, is het ‘runnertje’
stuk? In vele gevallen maken wij de rits
terwijl u wacht.
• Een jas, tas, broek of laars, het maakt
niet uit.
• Drukknopen en broekhaken,
wij maken deze ter plekke.
Voor de prijs hoeft u het niet te laten.
• Is de rits niet met een nieuw runnertje
te maken, dan kunt u bij ons ook een
nieuwe rits laten plaatsen, uitsluitend
kleding.

mooi & online

Wij geven garantie op de reparatie en werken
met het merk YYK

Van der Wijst Kleinvak,
een begrip op de markt!

WWW.VANDERWIJSTKLEINVAK.NL
MARKT HEESWIJK-DINTHER

MARKT NISTElRODE, HEESCH EN HEESWIJK-DINTHER
Iedere vrijdag van
7.30 uur tot
12.30 uur in
Heeswijk-Dinther

Bij aankoop van

KAAS

EEN POTJE

MOSTERD DILLE kado
JONGE BELEGEN ROMIGE KAAS OUD ZWART
1 kilo 0 6,99
heerlijk pittig van smaak, 1 kilo 0 9,98
DIVERSE OVERHEERLIJKE KRUIDENKAZEN
500 gram 0 4,99

Let op: het is er weer:
gerookte worst, balkenbrij, zult en
bloedworst.

famILIePaKKet

Familiebak kibbeling
+ 4 hollandse nieuwe
samen € 11,gratis saus

• BBQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Haardtotaalmarkt.nl
• zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaalmarkt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl
Wilt u ook elke week vermeld worden in de
Mooi & colofon en ééns per 4 weken uw
advertentie gepubliceerd hebben in één van de
Mooi & rubrieken neem dan contact met ons
op via advertentie@demooibernhezekrant.nl of
bel met 0412-795170 / 06-22222955.
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Informatie
voor de
KERNEN
Column
Recht
dichtbij….
Moeten we al ophouden over crisis te praten? De beelden zijn verdeeld
geloof ik. Maar zoals iemand eens tegen mij zei, als het goed is én als
het niet goed is denken wij altijd dat het nooit voorbij gaat. Geen van
beide is echter waar. Mooie wijsheden.
Mijn cliënt had daar even niet zoveel aan: het bedrijf waar hij werkt
was door de crisis vol geraakt, volgens de directie. En dus was er
voor hem een ontslagvergunning aangevraagd bij het UWV, op
economische gronden, zoals dat heet.
Voor de werkgever is dat de handigste en goedkoopste weg. Als
het UWV, na een beperkte toets op de noodzaak van het ontslag,
toestemming geeft hoeft er geen ontslagvergoeding te worden betaald.
Na een bepaalde termijn wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd.
Als werknemer kun je overigens dat ontslag met vergunning nog wel
aan de kantonrechter voorleggen. Je zegt dan dat het ontslag toch
‘kennelijk onredelijk’ is.
Als de kantonrechter dat met je eens is, kan het worden teruggedraaid
of kan er alsnog een vergoeding volgen. De kantonrechter gebruikt bij
zijn oordeel een veel bredere afweging dan het UWV doet en kan dus
inderdaad tot een ander oordeel over de noodzaak en redelijkheid van
het ontslag komen.
De werkgever kan ook direct naar de kantonrechter gaan voor de
ontbinding van een arbeidsovereenkomst. Dan moet hij vrijwel zeker
een ontslagvergoeding betalen, tenzij de werknemer zich ernstig heeft
misdragen of absoluut -en blijvend- onvoldoende heeft gepresteerd.
Bij zo’n vergoeding wordt de zgn. kantonrechtersformule meestal
toegepast. Daarbij worden dienstjaren, salaris en ontslaggrond met
elkaar gewogen om tot een bepaald bedrag te komen. Vuistregel is
eigenlijk: een maandsalaris per gewerkt jaar. Het komt een enkele keer
voor dat de werknemer om ontbinding vraagt. Dat is eigenlijk vooral
als de werkgever zich ernstig heeft misdragen.
Tenslotte: partijen kunnen ook in onderling overleg tot ontbinding
komen, al of niet met vergoeding. Let u daarbij even op bijzondere
omstandigheden als ziekte. Uw WW of ziektewet uitkering via het
UWV kan daarvan afhankelijk zijn.
Overleg met uw advocaat als ontslag dreigt. Ook als werkgever: bij de
keuze van de weg naar ontslag kunt u beter even vooraf advies vragen.
rhaakmeester@liebrandruijsadvocaten.nl

uitslag kerstpuzzel
Orangerie, Nistelrode € 25,00
Life & Garden Heesch € 25,00
Prinsess Gourmetstel
(Strijbosch, Nistelrode)
D. van Houtum
Marskramer, Heeswijk € 25,00
Cun Wijnen 	Spotless (Strijbosch)
Harrie van Dinther 	Strijkijzer (Strijbosch, Nistelrode)
electrische peper en zoutmolen
Cherdine van Niftrik
(Strijbosch, Nistelrode)
Marijke Hanenberg
Frans van den Broek
Rianne van Griensven

Bernheze Solidair: Solidariteit

crisistijd

in

Gerard van Dijk, Fractievoorzitter Bernheze Solidair
bernheze - Toenemende werkeloosheid, verhoging van AOW-leeftijd, stijgende kosten van de gezinshuishouding, hogere kosten van kinderopvang, een op
slot zittende woningmarkt zijn de belangrijkste items, waar wij in deze crisistijd
mee kunnen worden geconfronteerd. Voor degene, die het treft en daardoor echt
in de problemen komt, probeert de gemeente Bernheze een vangnet te vormen.
Dat is ook de invulling van solidariteit zoals wij die ons als Bernheze Solidair voorstellen. Voor ons
betekent dit dat de inwoners van
Bernheze met elkaar nastreven dat
iedere inwoner van Bernheze volledig mee kan doen en bereid is om
daarvoor zelf iets in te leveren. En
dat betekent in onze visie dat degene, die het kan dragen ook niet
direct moet klagen als hij met een

verhoging van kosten wordt geconfronteerd. Zo stoorde ik me aan
het artikel in het Brabants Dagblad
van een lid van Winning Mood over
het gebruik van het dorpshuis. Zouden die leden, die ik ook wel eens in
de horeca tegenkom, nu echt geen
euro kunnen betalen voor een kopje
koffie of € 1,20 voor een borreltje?
Het zou van onderlinge solidariteit
getuigen als die leden van Winning

Mood, die dat wel kunnen, zouden
betalen voor hen die dat niet kunnen. Ik zou het bestuur van Nesterle
willen voorstellen om die inwoners
van Bernheze, die op grond van
hun inkomen en vermogenspositie
die prijzen echt niet kunnen betalen, de koffie en de borrel gratis te
verstrekken. En daarvoor dan subsidie bij de gemeente te vragen, dan
komt het geld waar het hoort.

Bernheze investeert fors in voorschoolse educatie

SP: Belang

voorschoolse
educatie in Bernheze

Jan Prinsen SP Commissielid Maatschappelijke Zaken
bernheze - Voor kinderen is het belangrijk dat ze zich goed kunnen ontwikkelen. De periode voorafgaand
aan de basisschool speelt daarbij een belangrijke rol. We spreken dan van voorschoolse educatie. In het spelen van het kind zit deze educatie opgesloten. Spelend leren zeg maar. Deze kinderen moeten nog niet met
‘lessen’ worden belast. Bij professionele instellingen kunnen vorderingen in beeld gebracht worden. Bernheze
investeert fors in voorschoolse educatie.
De gemeente heeft de plicht om
eventuele onderwijsachterstanden
in de voorschoolse periode aan te
pakken. Bernheze ontvangt over
de periode 2011 tot en met 2014
jaarlijks een specifieke uitkering
voor achterstandenbeleid. Bij het
opstellen van het beleidsplan zijn
de volgende partijen betrokken:
primair onderwijs, peuterspeelzalen en houders van kindercentra.

Deze partijen zijn nodig om de juiste keuzes te maken en om het beleidsplan uit te voeren. In overleg
met de betrokken partijen worden
prioriteiten voor de besteding van
de middelen bepaald. De SP Bernheze hecht vooral aan dit overleg.
Op die manier bepalen de professionals in het veld hoe de middelen ingezet worden. Werken van
onderop heet dat. Later kan dan

de opgedane kennis en knowhow
vanuit de kinderopvang doorgegeven worden aan de basisscholen.
In onderwijsland spreken we dan
van een warme overdracht. De lijn
die is ingezet met kinderen die een
achterstand hebben, kan zo worden doorgetrokken.
Op die manier komen kennis en
deskundigheid op de juiste manier
samen.

Progressief Bernheze: Verder

op weg

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze
bernheze - Het veranderen van je gedrag gaat stapje voor stapje. Het afleren
van gewoontes is niet gemakkelijk. Daarom is het geweldig om signalen te
ontvangen dat mensen er in slagen veranderingen door te voeren. De vleesconsumptie neemt af, consumenten kopen meer biologische producten, kleinere
auto’s zijn populairder dan grote, het aantal fietskilometers neemt toe. Het gaat
de goede kant op. In 2013 gaat dit verder.
Verandering
De economische crisis doet mij
beseffen dat een aantal zaken veranderen. De bouw van het aantal
huizen en kantoren neemt spectaculair af. Pijnlijk voor bouwvakkers
en de gemeentekas maar gunstig
voor de groene ruimte. Bouwbedrijven en overheden moeten zich
gaan richten op herontwikkeling
van bebouwde gebieden en renovatie. Een nieuwe markt dient

zich aan. Verandering is iets van
alle tijden en schudt de mensheid
wakker. De geschiedenis leert dat
volken een verandering binnen de
kortste keren als kans benutten. Zo
zal het ook deze keer weer gaan.
Delen
Ik daag iedereen uit om mee te
doen. Wachten tot de portemonnee je dwingt of je bedrijf het niet
meer redt is niet meer van deze

tijd. Werken aan de toekomst. Ik
doe dat niet alleen. Met het delen van kennis en ervaring gaat
het stukken sneller. Samenwerken
brengt mij verder vooruit. Laten
we kijken naar andere landen.
Duitsland heeft jaren terug besloten tot een Energiewende. Ze lopen nu ver voor op andere landen
en verdienen aan de kennis die
ze hier mee hebben opgebouwd.
Doet u mee?

Informatie voor de kernen
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Nieuwjaarsbijeenkomst inwoners
Heeswijk-Dinther grijpt de kans om een oude traditie in ere te herstellen
Heeswijk-Dinther - Op 17 januari zal vanaf 19.30 uur in CC Servaes
alle inwoners de gelegenheid geboden worden elkaar te ontmoeten.
Daarbij zal een afwisselend programma aangeboden worden met korte
bijdragen over dorpsnieuws en werkgroepen, een optreden en de huldiging van de ‘Actieve HaDeejer’ van het jaar 2012.
Een gevarieerd programma waarbij
entertainment, informatie en een
gezellig samenzijn hand in hand
gaan. Ook kunt u op deze avond
uw mening/idee geven over allerlei
zaken die in ons dorp spelen en die
kort de revue zullen passeren. Op
deze manier geven we met zijn allen een impuls aan onze gezamen-

lijke betrokkenheid bij dit levendige
en prachtige dorp. De presentatie
van de avond is in handen van
Gertjan Arts. Deze bijeenkomst
wordt georganiseerd door twee
plaatselijke stichtingen: De stichting dorpsnieuws, die onder meer
verantwoordelijk is voor d’n HaDeejer en het digitale www.hadee-

jer.nl. En de stichting Actief Burgerschap Heeswijk-Dinther (voorheen
IDOP) die op dit moment namens
een groot aantal burgers actief is in
drie werkgroepen, ‘centrum HD’,
‘verkeer HD’ en ‘accommodaties/
vrijwilligers’. Behalve alle inwoners
van Heeswijk-Dinther zijn ook het
gemeentelijk college en de raadsleden uitgenodigd en ook vertegenwoordigers van alle verenigingen,
bedrijven en instellingen die in ons
dorp actief zijn. Graag tot deze
donderdagavond 17 januari in CC
Servaes.

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

DUS
Het is rustig in politiek Bernheze zo rond de
jaarwisseling. Komkommertijd in de winter.
De krant weet nog wel een groot artikel te
plaatsen over drukte rondom koffieprijzen
in Nistelrodes nieuwe accommodatie. Laat
ze eens in de Pas of Stuik een kop koffie
of biertje bestellen. Oké, veranderen is
bedreigend en achteraf hoor je er niemand
meer over. Nee, de echte discussie in
Nistelrode over gebruik, exploitatie en
verkeersoverlast komt nog wel.

12 januari: kerstboomverbrandingen
Heesch. Aan de Schoonstraat,
grond Verstegen, nabij Binnenweg
organiseert Scouting Heesch om
19.00 uur de kerstboomverbranding. U kunt uw kerstboom op die
dag inleveren op het Narcislaanveld
of op de hoek van de Verdilaan-Leharstraat. Kinderen ontvangen tegen inlevering van een kerstboom
een lotnummer, waarmee ze VVVwaardebonnen kunnen winnen. Er
is voor de jeugd gratis chocolademelk en peperkoek.
Nistelrode. Stichting Jeugdbelangen organiseert ook dit jaar de
kerstboomverbranding, in samenwerking met eetcafé ’t Pumpke. De
kerstbomen kunnen van 13.30 tot

16.30 uur ingeleverd worden op
de Hoogbroeksesteeg. Kinderen
die bomen inleveren kunnen vuurkoning worden en maken kans op
prijsjes in de loterij. Hoe meer bomen je inlevert, hoe meer kans je
maakt op de grotere prijzen. Om
17.45 uur worden lampionnen uitgedeeld en de vuurkoning bekend
gemaakt bij eetcafé ‘t Pumpke.
Daarna wordt om 18.00 uur in een
optocht met lampionnen naar de
Hoogbroekseweg vertrokken. De
kerstboomverbranding start om
18.30 uur.
Heeswijk-Dinther
en Loosbroek. Dit jaar verzorgt
Jong Nederland HDL de jaarlijkse

verbranding van kerstbomen. In
Heeswijk-Dinther worden de kerstbomen verbrand om 19.00 uur op
het terrein aan de Retselseweg. De
kerstbomen kunnen diezelfde dag
worden ingeleverd tussen 12.00
en 18.00 uur op het terrein bij
het Retsel of op het veldje aan de
Schaapsdijk te Loosbroek. In Loosbroek kunnen de bomen tot 16.00
uur worden ingeleverd, waarna ze
richting Heeswijk-Dinther worden
gebracht. Tegen inlevering van
een kerstboom wordt een lotnummer uitgedeeld waarmee leuke
prijsjes zijn te winnen tijdens de
spetterende loterij! Ook is er voor
iedereen warme chocolademelk en
peperkoek.

Platform tegen Waalbos
Heesch - Het protestbos aan de Weerscheut Vinkel tegen industrieterrein Heesch-West (Waalboss) is wederom uitgebreid met een aantal kerstbomen. Het Platform tegen Waalboss organiseerde 5 januari voor de
tweede keer een kerstbomenplantdag. Wederom een succesvol protest tegen de toekomstige aanleg van een
onnodig, overbodig, ongewenst en onrendabel bedrijventerrein.
Diverse inwoners van Heesch,
Gef-fen en Vinkel gaven gehoor
aan de oproep om hun kerstboom

in Waalboss te planten. Zij vrezen
ook de categorie 5 bedrijven (zoals ChemiePack) uit Den Bosch.

* Variabele rente per 17 september 2012. Rentewijzigingen voorbehouden.

Het kan weer!
Zilvervloot Sparen
2,4%e*le
variabte
ren

Van Van
Grunsven
& Haerkens RivezVan
Assurantiën
Heck Assurantiën
Grunsven &
& Risicobeheer
Haerkens
Hoofdstraat
100-A
Laar 16
Hoofdstraat 100-A
‘t Dorp 124
54735384
AT Heeswijk-Dinther
5388
HE
Nistelrode
MD Heesch
5473 AT Heeswijk-Dinther
0413T- 0412
29 19- 45
80 20 03
088 - T8000
0413900
- 29 19 80
info@vangrunsvenhaerkens.nl
info@rivez.nl
E info@vanheckassurantien.nl
E info@vangrunsvenhaerkens.nl
www.vangrunsvenhaerkens.nl
www.rivez.nl
I www.vanheckassurantien.nl
I www.vangrunsvenhaerkens.nl

10%
premi
voor 1 e
0
sparenjaar

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

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

Dit landelijke gebied mag daar niet
aan opgeofferd worden was de teneur. Verder maakt milieudefensie
Uden Heesch zich zorgen over de
aanpassing van de opritten bij de
Cereslaan in Heesch. Hier komen
dure verkeerslichten om de toekomstige ontsluiting van HeeschWest te realiseren.
De gemeente Bernheze mag daarvoor nog eens € 400.000,- extra
op tafel leggen.
Dat geld staat niet in de begroting
voor 2013! Weer wordt Bernheze
verder het Waalbossmoeras ingetrokken.
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Komende week begint weer een nieuwe ronde commissievergaderingen voor de raadsvergadering van 31 januari. Bijzondere
punten staan er niet op de agenda, maar er zit vast wat tussen dat
toch enige discussie zal ontlokken. Neem eens de moeite om te gaan
luisteren. De raadsvergaderingen kunt u thuis achter de computer of
tablet volgen. De commissievergaderingen moet u live volgen in de
raadszaal. Ook bij de raadsvergadering kunt u zelf aanwezig zijn. O ja,
u krijgt er hier een gratis kopje koffie bij!
Bij het volgen van de raadsvergadering achter de computer moet
u niet denken aan een leuke film. Nee, een geautomatiseerde
camerasturing laat de raadsleden aan het woord zien. Wie de
microfoon aan heeft, is in beeld.
Geen verdere toelichting, geen achtergrondcommentaar, geen
introductie van de onderwerpen, geen leuke beelden van de publieke
tribune of raadsleden die met wat anders bezig zijn. Dat was destijds
met vader Leo en zoon Stijn wel leuker. Zij wisten met toegevoegde
interviews er nog een interessante uitzending van te maken.
Maar u kunt de raadsvergadering ook zelf interessant maken. Dat kan
door een burgerinitiatief in te dienen over iets waar u niet tevreden
over bent. Met steun van 25 andere inwoners kunt u de raad oproepen
om in te grijpen of actie te ondernemen. U mag dan ook zelf het woord
voeren in de vergadering. Komende dinsdag staat de behandeling van
een burgerinitiatief over speelplekken in Dinther op de agenda. Voor
de raad ditmaal een makkie want het college gaat gewoon doen wat
ze moeten doen. Daar was geen burgerinitiatief voor nodig maar het
levert wel weer wat interessante agendavulling op.
Ja, de raadsvergaderingen doen misschien denken aan Zaai, het VPRO
tv programma van weleer. Het gaat nergens over, maar het heeft ook
wel wat, dus.
Met groet, Ad.

Verandering dienstregeling
157 Oss – Uden v.v.
Uden-Zuid en Ziekenhuis Bernhoven beter bereikbaar
Vanaf 6 januari 2013 rijden de
bussen van Arriva en Veolia
Transport in Brabant volgens een
nieuwe dienstregeling. De belangrijkste wijzigingen voor lijn
157 zijn:
Lijn 157 volgt de route, komende
vanaf Veghel via de Lippstadtsingel, de Velmolenweg en de Kastanjeweg. Lijn 157 rijdt niet meer
langs de haltes Burenstraat en
Wilhelminastraat.
Aan de Velmolenweg komt bij
de Maasstraat een nieuwe halte,
‘Uden, Velmolenweg’.
Op maandag t/m vrijdag (m.u.v.
de vakanties) rijden tussen Oss
– Veghel extra bussen naar het
nieuwe ziekenhuis Bernhoven
in Uden, dat in het voorjaar zijn
deuren opent. Tussen ca. 14.30
en 20.30 uur rijden er twee keer

zoveel bussen dan de rest van de
dag. Ter hoogte van Van Tilburg
Mode te Nistelrode komt een
nieuwe halte.
Actuele reisinformatie 9292.nl
of bel 0900 - 92 92 (70ct p/m)
of kijk op goedbezigbus.nl
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wie
is deze Bernhezenaar?

rommelmarkt gilde
VOrsTENBOsCH - Op zondag 3
februari wordt de jaarlijkse rommelmarkt van het gilde sint Antonius abt uit Vorstenbosch georganiseerd. Eerder kwamen op
deze markt al ruim 800 bezoekers
snuffelen. Het is een markt vol met

curiosa, speelgoed, kleding en allerlei leuke snuisterijen. De rommelmarkt is van 10.00 - 16.00 uur
op ‘t Gildebergske (Nistelrodesedijk 2) te Vorstenbosch. Wil je een
kraam huren, schrijf je dan in via:
www.gildevorstenbosch.nl.

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

5x 1/5 staatsloten

n
le
e
e

ZoeKt u eeN WerKster?
slechts € 12,95 per uur,
zie www.hulpstudent.nl,
bel 06-1482 6000 of
mail y.kroef@hulpstudent.nl.
BreNg uW oud iJZer
Naar vaN tuyl
MetaalrecycliNg
Wij zijn te vinden in
Heesch op de
Nieuwstraat 5a
www.oudijzerbrengen.nl
06-46326467
trouWeN oF ZWaNger
Gaat u trouwen, of bent u
zwanger? Vraag nu het gratis
pakket aan bij
www.felicitatiedienst.eu
Pakket van de plaatselijke
ondernemers met vele leuke
aanbiedingen!

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
robert Geurts
uit Heeswijk-Dinther

mooIBernHeZertJe

Winnaar:
Monique sanders
kan de
staatsloten ophalen
bij Paperpoint

MeuBelsPuiteriJ
Bent u uitgekeken op de kleur
van uw keuken/meubel,
maar de rest is nog in goede
staat. Bel spuiterij sIIs
073-5470128 of info@siis.nl
voor een vrijblijvende offerte.

Gezinsleden of werknemers worden
uitgesloten van deelname.

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

reminder Fotowedstrijd

WiNte

r

BErNHEZE – In de uitgave van 19 december 2012 hebben we een fotowedstrijd gepubliceerd. Hierbij voor u nog even een reminder. U kunt uw foto’s nog insturen t/m
13 januari. Het onderwerp ‘winter’ is ook niet echt van toepassing sinds 19 december,
maar enkele sleutelwoorden waar u ook aan kunt denken zijn: Kerst, Oud & Nieuw,
gezelligheid, lange winteravonden, familie & vrienden, eten & drinken, vrije dagen.
De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden (In JPG formaat,
resolutie 300 dpi of tenminste
1MB groot). stuur geen archiefopnamen in. Bedenk ook dat foto’s
vaak pas mooi worden als er men-

sen (of mensjes) op staan! Iedere
deelnemer mag maximaal 3 foto’s
inzenden naar info@demooibernhezekrant o.v.v. fotowedstrijd.
Vergeet in de email niet duidelijk je naam, adres en telefoon-

Fo
Wedsto
triJd

nummer te vermelden. De foto’s
worden beoordeeld door een jury
die bestaat uit de fotografen van
DeMooiBernhezeKrant, bijgestaan
door fotograaf Wim roefs uit
Loosbroek.

de te WiNNeN PriJZeN ZiJN:
1E PRIJS cadeaubon van de HEMA van € 50,00
2E PRIJS cadeaubon van de HEMA van € 25,00
3E PRIJS cadeaubon van de HEMA van € 12,50
De winnende foto’s worden bekend gemaakt en gepubliceerd in
DeMooiBernhezeKrant van week 4. Dit is de krant die op 23 januari 2013 verschijnt. De ingezonden foto’s worden bovendien op de
websites:
www.mooiheesch.nl, www.mooinisseroi.nl, www.mooihdl.nl en
www.vorstenbosch-info.nl gepubliceerd.
Knip ze!

(Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd!)

KBo heesch

KBO Bernheze
Maak mensen blij
HEEsCH - Wij zijn een groep vrijwilligers die iedere donderdagavond 2
uur helpen om het voor de hulpbehoevende bewoners van Z.C. Heelwijk mogelijk te maken de eucharistieviering bij te wonen. Daarvoor
brengen wij de beschikbare ruimte
in het restaurant in gereedheid en
halen de hulpbehoevende bewoners op van hun kamer. Voor veel
mensen is dit een moment van afwisseling en ontmoeting.
Na onze oproep van juli 2012 via
de KBO-INFO hebben zich vijf personen aangemeld om te helpen.
Wij zijn hier erg blij mee. Maar,
omdat met name in de vrijwilligersgroep van de PG-afdeling momenteel nog maar één dame over
is, plaatsen wij wederom een oproep. Juist voor deze bewoners is
het van belang dat zij vertrouwde
gezichten zien die hen komen ophalen en weer ‘thuis’ brengen. We
willen ons team graag uitbreiden

met minimaal 4 à 5 mensen zodat
iedereen slechts 1 x per maand 2
uur op donderdagavond van 18.00
tot 20.00 uur aanwezig hoeft te
zijn. Onze oproep is niet alleen bestemd voor KBO-leden maar voor
alle inwoners van Heesch, zowel
dames als heren zijn welkom.
Voor informatie en/of opgave:
Henk Geven 06-20442818
hgeven@home.nl.
Wil de Jong 0412- 451943
wadejong@kpnmail.nl

actueel & positief
HEEsCH - KBO-Heesch wenst alle
Heeschenaren en hun familie een
gezond en gelukkig 2013 toe.
Wij hopen dat we, samen met u,
een positief jaar mogen beleven.
Een jaar met activiteiten waarbij
‘elkaar ontmoeten’ een belangrijke
plaats inneemt. Elkaar ontmoeten
behoort immers tot een van de
doelstellingen van onze KBO.
Eind november hebben wij ons

Wij doen een beroep op Heeschenaren om voor een
bepaalde periode toe te treden tot het KBO bestuur
voorgenomen meerjarenbeleidsplan bij de leden thuis bezorgd. De
reacties tijdens onze presentatie en
daarna geven ons als bestuur een
goed gevoel. Dit betekent wel dat
wij aan de hand van het beleidsplan een aantal zaken gaan aanpakken. Met de uitvoering van het
plan proberen we in januari 2013
een stukje verder te komen. Vorig jaar schreven we dat er geen
sprake was van ‘alle hens aan dek’.
Maar door de hoeveelheid aan activiteiten en statutair aftredende
bestuursleden is er nu wel dringend versterking nodig voor het
bestuur.
Wij doen daarom een beroep op
enkele Heeschenaren om voor een
bepaalde periode toe te treden tot
het KBO bestuur. Deelnemen aan
het bestuur geeft u de gelegenheid gebruik te maken van uw talenten en deze in dienst te stellen
van het maatschappelijk gebeuren
in Heesch. Bovendien draagt u
mede de verantwoording voor de
Heesche KBO. Wilt u meer weten?
Neemt u dan contact op met een

van onze bestuursleden via
www.kbo-heesch.nl

computerhoeken
in Nistelrode
NIsTELrODE - Op de locaties
laarstede en De Wevershof geven
KBO-instructeurs
computerles
aan 55-plussers. Elke deelnemer
wordt individueel begeleid. De
lessen worden gegeven voor: Office, E-mail, internet, Skype, telebankieren, fotoverwerking. Ook
computerles aan huis is mogelijk,
inclusief het gebruik van de iPad.
U kunt zich aanmelden voor beginnersinstructie en vervolglessen,
die starten in januari 2013. Aanmelden: Frans van der Lee , tel.
617254, e-mail fmvdlee@kpnplanet.nl.

samen uit eten
NIsTELrODE - Elke laatste donderdag van de maand staan de tafels

in Party Centrum ’t Maxend voor u
gedekt. Voor de prijs van € 13,50
per persoon wordt een driegangen
diner geserveerd. Aanmelden tot
uiterlijk de voorafgaande zondag
bij Ans Geurts, tel.0412- 611461.
Ook niet-leden zijn welkom.

eropuit met de
duo-fiets
NIsTELrODE - We beschikken
over twee duo-fietsen met elektromotor Deze zijn speciaal bedoeld voor ouderen en mensen
met een beperking, die niet meer
zelfstandig kunnen fietsen.
Onze vrijwilligers willen met u een
tochtje maken in en rond Nistelrode. U wordt thuis opgehaald en
ook weer teruggebracht.
Wilt u het eens proberen? Neem
dan contact op met Wim Timmers,
tel. 403639.
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Schaapskooi Vorstenbosch bestaat vijf jaar
Tijd voor een feestje
vorstenbosch - Vijf

jaar geleden namen Frank en Jeanette De Schaapskooi in Vorstenbosch over van de vorige eigenaren. “We wilden het zo graag, we
zijn er gewoon ingesprongen”, aldus Frank en Jeanette. Hun harde werken en wilskracht zijn in deze vijf jaar goed beloond. Naast de oudere generatie
vaste klanten, weten tegenwoordig ook de jongeren in Vorstenbosch de kroeg te vinden. Om het vijfjarig bestaan niet zomaar voorbij te laten gaan zullen
er dit jaar verschillende acties volgen in de cafetaria en de zaal én is iedereen van harte welkom om op 11 januari dit jubileum samen met het team van
De Schaapskooi en zanger Danny Robben te komen vieren.
Ondanks dat Frank en Jeanette
weinig ervaring hadden in de horeca, wisten ze vijf jaar geleden
precies wat ze wilden behouden
en wat er veranderd moest worden

hebben veel naar hen geluisterd en
het is heel fijn dat we altijd op ze
kunnen rekenen.”
Ben jij een van deze vaste klanten of ben je benieuwd naar De

‘Dit was ons echter nooit gelukt
zonder hulp van ons geweldig team en
de betrokken klanten’

De Schaapskooi. Bovenste rij v.l.n.r.: Tom, Francis, Marleen, Rene en Frank. Middelste rij v.l.n.r.:Thea, Jeannette, Diny,
Rieky, Thea en Mien. Onderste rij v.l.n.r.: Lisa, Daymi en Linda

aan het café, de cafetaria en de
zaal. Zo is de cafetaria verbouwd
en is de uitstraling van het café hetzelfde gebleven. De biljartavonden
op donderdag zijn gebleven, op
vrijdag mag de volumeknop wat
omhoog voor de jongeren en zo nu
en dan wordt er het een en ander
georganiseerd voor een extra gezellige avond. Wat betreft de sfeer
en uitstraling zijn Frank en Jeanette zeer tevreden. “Helemaal klaar
ben je in zo’n groot bedrijf natuurlijk nooit, maar het is ons aardig
gelukt om er echt ons ding van te
maken”, vertelt Jeanette. “Dit was
echter nooit gelukt zonder de hulp
van ons geweldige team en de betrokken klanten”, zegt Frank. “We

Schaapskooi? Kom dan op 11 januari gezellig naar het café om het
vijfjarig bestaan te vieren!

Wil je meer weten over de zaal,
catering (op locatie), frietkar of de
cafetaria? Mail dan gerust naar deschaapskooivorstenbosch@gmail.
com of bel 0413-363120.
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BerNheZe

B O UW T
JAN

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

uW BouWPeriKeleN iN BerNheZe BouWt?
iNFo@deMooiBerNheZeKraNt.Nl

Een rondje in de bouw…

TIE
C
A
I
UAR

KUNSTSTOFKOZIJNEN
voor nieuwbouw
of renovatie

nu met ding
in
ekverb
houtho

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

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

HEESWIJK-DINTHER

HEESCH

Column
onno
iNVLOed OP eeN
beSteMMiNGSPLAN?
Er is een vaste procedure
voor de totstandkoming van
bestemmingsplannen. U kunt op
verschillende momenten invloed
uitoefenen.
ONNO TRUSCHEL is
Het maken van een bestemmingsplan
zelfstandig adviseur op het
begint met het bepalen van het
gebied van ruimtelijke
plangebied en het doen van onderzoek.
ordening en eigenaar van
Zo worden alle belangrijke aspecten
RO Connect in Heesch.
die een plaats in het plan moeten
krijgen in kaart gebracht. In bepaalde gevallen wordt eerst een
voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Op dit plan kan iedereen
inspraakreacties indienen.
Na het voorontwerpbestemmingsplan wordt het plan aangepast
tot een ontwerpbestemmingsplan. In de gevallen waarin niet eerst
een voorontwerpbestemmingsplan wordt opgesteld, wordt meteen
gestart met het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan. Het
ontwerpbestemmingsplan is te bekijken op de website van de gemeente
en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op dit moment kunt u een zienswijze
indienen op het plan. Daarna krijgt de gemeenteraad het plan
voorgelegd. De gemeenteraad bekijkt het ontwerpbestemmingsplan en
alle zienswijzen die zijn ingediend. Gaat de gemeenteraad akkoord met
het bestemmingsplan dan wordt het plan (gewijzigd) vastgesteld.
Vervolgens is nog beroep mogelijk bij de Raad van State. Dit kan alleen
als u een zienswijze kenbaar hebt gemaakt. Het bestemmingsplan treedt
na afloop van de beroepstermijn in werking: het beroep heeft dus geen
schorsende werking.
Wilt u voorkomen dat er al gebouwd wordt, dan kunt u ook nog een
verzoek om een voorlopige voorziening indienen. De inwerkingtreding
van het bestemmingsplan wordt dan opgeschort tot een beslissing is
genomen over het verzoek.
Als de beroepstermijn is verstreken en/of indien beroep is ingesteld er
uitspraak is gedaan door de Raad van State, dan is er geen mogelijkheid
meer om invloed uit te oefenen. Het plan is dan onherroepelijk.

Het voormalig terrein Ter Weer
dat geduldig ligt te wachten
op een mooi bouwplan.
Wethouder v.d. Pas kon het
volgende over de actuele status
vertellen: “Het terrein is van
Bernezorg en ook Kleine Meierij
heeft nog een klein aandeel,
maar deze eigenaren hebben
aangegeven niet te willen
bouwen, maar het te verkopen.
Tot nu toe is dat niet gelukt
hebben wij begrepen en nu
is aan de gemeente gevraagd
om het te kopen. Maar ook de
gemeente zal het gebied weer
door een marktpartij moeten
laten ontwikkelen.
Een lastige situatie dus, waarbij
er hopelijk snel een bod komt
te liggen dat voor alle partijen
acceptabel is.”

De Lidl is nu tot 20 februari dicht. Het winkelende
publiek kreeg de laatste dagen een flyer mee met
daarin de adressen van Lidl-winkels in de buurt met
speciale aanbiedingen. Op 20 februari gaat de winkel
aan de Schoonstraat weer open.

U hebt dus verschillende momenten om invloed uit te oefenen op de
inhoud van een bestemmingsplan. Laat u goed adviseren!
onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl

Van Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!

v. Schijndel
Tegelhandel
Natuursteen

Altijd
te
de scherps
en.
aanbieding

topkwaliteit
Italiaanse en Spaanse
voor Chinese prijzen!

Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

Oostwijk 11, 5406 XT Uden
Industrieterrein Vluchtoord
Tel.: 0413 - 270 110

Vanaf 15 2
m
GRATIS
thuisbezor
gd!

zen
Extra voordelige prij
reekse
door onze rechtst
.
riek
fab
import af

De koffi
es
altijd kl taat
aa
er is vo r en
GRATIS ldoende
parkeerp
lek!

Wij laten u weer genieten...

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden
n

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

van
den

Bersselaar

schilderwerken

06 52688134
Leharstraat 32
5384 Cs heesCh

Allround en veelzijdig in elektro / Agro / Industrie / Utiliteit / Woningbouw
Heeswijk-Dinther
/ Tin0413
29/ 29
/ www.vanzutphenelektro.nl
Allround en veelzijdig
elektro
Agro05/ Industrie
/ Utiliteit / Woningbouw
Heeswijk-Dinther / T 0413 29 29 05 / www.vanzutphenelektro.nl
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‘Advies van een vakman
en scherp geprijsd’

Leeijen Electro
Verder dan de voordeur

én alle inbouwapparatuur voor
keukens. TV’s vindt u niet in de
showroom, wèl in het assortiment
dat u vindt op www.leeijen-electro.nl. Maar Willie Leeijen komt
ook graag langs voor advies over
een TV. Maten, bediening en gebruiksgemak worden in zijn advies
meegenomen. Bovendien zorgt
hij bij alle apparaten voor een
- gratis - veilige en vakkundige installatie/plaatsing.
Voor consument en bedrijf
Leeijen Electro beperkt zich niet tot
de verkoop, installatie en reparatie
van huishoudelijke apparatuur. Alle
elektrotechnische installaties in en
rond woningen en bedrijfspanden
verzorgt hij; voor nieuwbouw en
verbouw.
Of dat nu gaat om elektrische
leidingen en bekabeling van het
pand, beveiligingsinstallaties voor
brand en inbraak (CCTV) of datanetwerken. Bovendien kunt u bij
Leeijen terecht voor inspecties van
uw bestaande installaties.
Willie en Maria Leeijen in hun showroom 

Foto: Marcel van der Steen

Heesch - Het vertrouwen dat Willie en Maria Leeijen uitstralen, leveren ze ook. Als we hen aan een vragenvuur onderwerpen blijkt de liefde voor het vak en de klant. Niet voor niets hebben zij een trouwe vaste
klantenkring in Bernheze en omstreken. Willie vertelt: “Natuurlijk ga ik niet ’s nachts op pad om een storing
aan een wasmachine te verhelpen, maar voor een noodgeval ga ik heel ver.”
Consumentenservice
In de showroom van Leeijen Electro aan de Achterste Groes vindt u
wasmachines, drogers, koelkasten,
vriezers, noem maar op. Bovendien vindt u er vakkundig advies.

Handig als u houdt van flexibiliteit
in gebruik van apparaten.
Wasmachines met automatische
waterafstemming op de hoeveelheid was, kennen we wel. Maar er
zijn ook wasmachines met auto-

matische zeepdispensers. Slimme
apparaten in verschillende prijsklassen van: Miele, AEG, Bosch,
Liebherr, Electrolux, Itho, Zanussi,
Samsung, Philips; voor huishoudelijk gebruik, professioneel gebruik

Energiezuinig
Ook voor energiezuinige oplossingen staat Leeijen zijn mannetje.
Het leggen van zonnepanelen op
woningen en bedrijfspanden heeft
voor Willie Leeijen geen geheimen.
Zijn vaktechnische kennis heeft een
grondige basis. Leergierig als hij is,
zorgt hij voor continue bijscholing
en vernieuwing van zijn kennis.
Daarom kunt u via hem energiebesparende oplossingen vinden in
huishoudelijke apparaten naast levering, installatie en aankoppeling
van zonnepanelen. En zelfs montage en aansluiting van oplaadpalen
voor elektrische auto’s.
Waarom Leeijen Electro
Bij Leeijen geen levering tot aan de
voordeur, maar plaatsing, veilige
installatie en controle. Compleet
gebruiksklaar en met gebruiksinstructies. Snelle reparaties. Alle
gangbare onderdelen op voorraad.
Altijd de nieuwste modellen met
de nieuwste snufjes. Supersnel leverbaar. Advies van een vakman
en scherp geprijsd.

leeijen electro
• Electrotechniek
• Huishoudtechniek
Maak gerust een afspraak:
Leeijen Electro
Achterste Groes 11 - 5384 VG Heesch
0412 451043 - www.leeijen-electro.nl

TOP PRESTATIE TEAM HURKMANS
KIA TOP DEALER 2013

WIJ BEDANKEN HARTELIJK ONZE KLANTEN EN RELATIES VOOR DEZE PRIJS!
AUTOBEDRIJF ALBERT HURKMANS
HEUVELPLEIN 1, 5463 XG VEGHEL
TEL. (0413) 363 435, WWW.KIA-VEGHEL.NL
AUTOBEDRIJF HURKMANS FIND US ON FACEBOOK

AUTOBEDRIJF HURKMANS DINTHER
DEN DOLVERT 1, 5473 GP HEESWIJK DINTHER
TEL. (0413) 291 272, WWW.KIA-HEESWIJKDINTHER.NL
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For Mineur: ‘Wijzer door de tijd’
heesch – Traditiegetrouw stond
For Mineur op de planken bij De
Pas om terug te kijken naar het
afgelopen jaar in ‘Wijzer door de
tijd’.
Plannen voor ’t Dorp werden bekritiseerd, net als de gemeentelijke bezuinigingen en natuurlijk
werden de Hisse Plusser (Raymon
van der Biezen) en de Hisse Misser (Mooiland Maasland) bekend
gemaakt. FOR, dat begon op de
platte kar bij de opening van de
Nieuwe Rijksweg bestaat in 2013
al 40 jaar.
Zie ook: www.mooiheesch.nl

Boeken Proeven

Verkoop Snevelbokkenkrant

Leestips van bibliothecaressen

Heeswijk-Dinther - Samen met Stichting Jeugd Carnaval en de Kreuge zal in
januari Stichting Carnaval HDL in de kernen Heeswijk, Dinther en Loosbroek met
de carnavalskrant langskomen.

Bernheze - Désirée de Rooij, Mieke School en Yvonne de Groot, bibliothecaressen, nemen op donderdag 24 januari de bezoekers van de
Bibliotheek Heesch mee op een reis langs het boekenaanbod van 2012
tijdens de avond ‘Boeken Proeven’.

Lezing
Toegangskaarten voor de presentatie Boeken Proeven, die om
20.00 uur begint in de Bibliotheek

leeijen electro

Deze krant is natuurlijk geweldig
om in te kijken en te lezen. Maar
niet onbelangrijk is dat u, wanneer
u de krant koopt voor €5,-, u ook
bijdraagt aan een sociaal carnaval.
Uw bijdrage wordt gebruikt om
vele activiteiten mogelijk te maken
zoals o.a. scholenbezoek, ziekenbezoek, pronkzittingen, dansmariekes, (jeugd)optocht, 11-straten
tocht.

in Heesch zijn verkrijgbaar via de
website www.nobb.nl en in alle
vestigingen van de bibliotheken in
Bernheze. Kaarten kosten € 2,50
voor bibliotheekleden en € 5,voor niet-leden.

Nieuw dit jaar is een initiatief voor
de verkoop van een mooie vlag
met het logo van Snevel-bokkenland (H-D-L). Deze vlag zal voor
een klein extrabedrag worden
aangeboden. De bedoeling achter dit initiatief is meer kleur in de
straten te brengen in aanloop naar

‘Opvoeden doe je
samen;... toch?’

• Electrotechniek
• Huishoudtechniek

5,€
5,-

Van je hobby je werk maken blijft
voor velen slechts een mooie gedachte. Niet voor Yvonne, Désirée
en Mieke. Van jongs af aan hebben zij graag gelezen en dan is het
prettig om daarmee beroepsmatig
bezig te kunnen zijn.
Mieke werkt meer dan 30 jaar parttime in de Bibliotheek Oss én in de

mediatheek van Het Hooghuis,
locatie Titus Brandsma Lyceum.
Yvonne werkt als vestigingshoofd
en bibliothecaris in de bibliotheken
van Nistelrode en Lith en Désirée is
al ruim tien jaar het gezicht van de
Bibliotheek Heesch. Zij is degene
die de collectie voor de bibliotheken in Bernheze aanschaft en daardoor is zij bijzonder goed op de
hoogte van de nieuwste boeken.
Op hun weblog staat een overzicht
van boeken die zij lazen: www.
boekenproeven.blogspot.com.

’t is W i r reld s

€

Tijdens een presentatie praten zij
onder het motto ‘Boeken proeven’
de bezoekers bij over de meest bijzondere boeken van het afgelopen
jaar. Aan de hand van verschillende
boekenlijstjes vertellen zij kort iets
over de inhoud van boeken, lezen
korte typerende passages voor en
laten diverse sites en filmpjes zien.

Snevelbokkenkrant

Carnaval 2013

www.snevelbokkenland.nl
De carnavalskrant HDL is gemaakt in opdracht van Stichting Carnaval Heeswijk-Dinther, Loosbroek

en tijdens de carnaval. De prijs is
bewust laag gehouden (€2,-) om u
over te halen mee te doen aan dit
initiatief en de vlag zichtbaar op te
hangen. We nodigen u uit hieraan
mee te doen en zo uw steun te geven aan een kleurrijk carnaval.

Zangers gezocht
carnavalsmis
Krullendonk
Heesch - Op zaterdag 9 februari
a.s. zal voor de 9e keer de carnavalsmis worden gehouden in de
Petrus-Emmauskerk in Heesch.

Actie
Aeg lavamat 88489
- 1400 Toeren
- 8 kg
- groot lcd scherm
- weegschaal
- stoomfunctie
- 10 jaar garantie
op de motor
- A+++

€ 949,kijk voor meer AEG acties op
www.leeijen-electro.nl

nu € 874,-

witgoed, reparatie en verkoop
Achterste Groes 11 • 5384 VG Heesch • 0412 451043
info@leeijen-electro.nl • www.leeijen-electro.nl

heeswijk-dinther – De Basisscholen De Bolderik, Het Mozaïek en
’t Palet uit Heeswijk-Dinther nodigen alle opvoeders uit voor een gezamenlijke bijeenkomst rondom ‘opvoeden’. De avond wordt gehouden
op dinsdag 15 januari. Gastspreker is onderwijsspecialist Marcel van
Herpen uit Heeswijk-Dinther.
Voor de derde keer organiseren de
scholen deze gezamenlijke avond
voor ouders en leerkrachten. Naar
aanleiding van het voetbalincident
in Almere waarbij grensrechter en
ouder Richard Nieuwenhuizen de
dood vond, worden op 15 januari ook andere opvoeders uitgenodigd. De leefwerelden van kinderen spelen zich af binnen & buiten
onze scholen. Ze raken elkaar tijdens schooltijd maar ook in de
vrije tijd. Daarom willen de scholen
trainers van sportclubs, begeleiders
van de muziekschool, hobbyclubs,

etc. betrekken om gezamenlijk op
te trekken bij het opvoeden van
onze kinderen. Waar de scholen
voor willen gaan is: ‘It takes a village to raise a child’. Wij zijn immers samen verantwoordelijk om
kinderen groot te brengen en op te
voeden.
De avond begint om 19.30 uur in
de zaal van gymnasium Bernrode
aan de Zijlstraat en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Het belooft een
inspirerende avond te worden.
Opvoeders mogen dit niet missen!

We hebben al jaren een geweldig
gelegenheidskoor dat de viering
ondersteunt! Voorgaande jaren
zongen 40 tot 50 enthousiaste
zangers mee. Ook dit jaar willen
we iedereen de gelegenheid geven om mee te zingen. Dus zing
je graag en heb je iets met kerk of
carnaval: DOE DAN MEE!
De repetities zijn op zondagavond
20 en 27 januari en 3 februari,
steeds van 19.00 tot 20.30 uur. Als
je mee wilt doen of meer informatie wilt, neem dan contact op!
Anke Kappert (avanherpen@mail.
com)
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Start inschrijving
workshop muziek

Druk bezochte open dag van Meersports

Heesch – Afgelopen zondag was het druk bij Sport & Healthclub Meer Sports aan het Vijfeiken in Heesch.
Vele geïnteresseerden kwamen kijken wat er allemaal mogelijk is bij het sportcentrum van Heesch.

Heesch - Eind januari start Aurora weer met de workshops muziek/blazen voor kinderen van 6 tot 8/9 jaar. De workshops bestaan uit ±10 wekelijkse workshops van 30 minuten. Spelenderwijs komen alle facetten
van muziek maken aan bod: melodie, ritme, samenspel, notenschrift
en instrumentenkennis. Naast algemene muziekkennis en kennis over
verschillende instrumenten, worden er op de blokfluit enkele liedjes
ingestudeerd. Maar gezelligheid staat voorop.
De workshops worden gegeven
door Willeke Steegs. Zij is enthousiast en muzikaal onderlegd.
Na een van deze workshops heb
je een goede indruk wat de mogelijkheden zijn en kun je een
verantwoorde keuze maken of je
misschien verder wilt gaan met
het bespelen van een instrument.
De workshops worden in een klein
groepsverband gegeven De kosten voor 10 wekelijkse lessen van
30 minuten bedragen € 30,-, excl.
blokfluit van € 10,-.
Aanmelden kan via: wilmavande-

ven20@hotmail.com
Aurora jeugd is onderdeel van de
fanfare en heeft als doel alle kinderen in Heesch kennis te laten maken met muziek. Aurora doet dit
op verschillende manieren.
Naast de workshops kunnen kinderen zich aanmelden voor het
volgen van instrumentale lessen.
Hiervoor zal op 20-04-2013 een
open dag gehouden worden in samenwerking met muziekschool de
Muzelinck.
Vraag naar meer informatie via:
06-41744174.

Er werden demonstraties gegeven door huidige leden zoals o.a.
sh’bam, xco, zumba, bodypump,
kick-fun en nog veel meer. Meer
Sports heeft ook verschillende lessen waar kinderen zich voor op
kunnen geven. Neem jumping-

vogelsport

kids, zumba-kids, dancing-kids,
streetdance, kicking kids en de
fit-club. Voor alle leeftijden heeft
Meer Sports iets in het assortiment.
Het juiujitsu-team van Instituut
Sterk was ook aanwezig om verschillende demonstraties te geven.

Jan van Lith grote winnaar

Vogelvereniging Vogelvreugd in Zutphen
Nistelrode - Op de Bondskampioenschap van de Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders in ‘De Hanzehal’ te Zutphen hebben afgelopen
weekeinde zo’n 60 vogels van de Nistelrodese vogelvereniging Vogelvreugd meegedongen naar de kampioenschappen in diverse klassen.

Stichting HAFA
Opleiding start workshop ‘Slagwerkfeest’

De medewerkers van Meer Sports
zelf waren aanwezig om iedereen
te woord te staan, vragen te beantwoorden of een rondleiding te
geven. Tot en met 31 januari is er
een nieuwjaarsactie, kijk hiervoor
op www.meersports.nl

Jan van Lith kwam als grote winnaar van vogelvereniging Vogelvreugd voor de dag met maar
liefst 4 prijzen. Zijn groene kardi-

naal behaalde 94 punten en werd
daarmee eerste in zijn klasse. Met
een bruine zanglijster, beoordeeld
met 91 punten, wist hij eveneens

een eerste prijs in de wacht te slepen. Met een boomklever, met 92
punten, werd hij tweede en derde
met een stel gele schimmelvogels
met 185 punten.
Bart van Dijk liet zich met zijn exoten evenals in de voorgaande jaren
opnieuw van zijn goede kant zien
door twee eerste prijzen te behalen. Hij werd eerste met een stel
roodkopamandines
beoordeeld
met 197 punten en wist met een
roodband bandvink 93 punten te
behalen. Voor de Nistelrodese vogelliefhebbers was dit de afsluiting
van een succesvol tentoonstellingsseizoen en nu worden voorbereidingen getroffen voor de
kweekperiode die voor de deur
staat. Binnenkort worden op de
feestavond alle kampioenen nogmaals in het zonnetje gezet.

badminton

Badmintonnend het nieuwe jaar in!
Heesch - De beste & snelste manier om goede voornemens in 2013
te laten uitkomen is door het badminton te komen uitproberen bij de
Heesche Badminton Vereniging: sportiviteit, snelheid & gezelligheid,
allemaal in één sport.

Nistelrode - Ontdek je muzikale talent en schrijf je zoon/dochter of
jezelf in voor de workshop ‘Slagwerkfeest’. Een geschikte leeftijd om
deel te nemen is vanaf 8 jaar. De workshop bestaat uit 15 wekelijkse
lessen van 45 minuten en de kosten bedragen 40 euro.
Er wordt rekening gehouden met
schooltijden. Na afloop van de
workshop bestaat de mogelijkheid
verder te gaan met les op diverse
slagwerkinstrumenten.
De workshop gaat 20 februari
2013 van start. Het ‘Slagwerk-

feest’ is onderdeel van fanfare St.
Lambertus Nistelrode.
Voor meer informatie en inschrijving kunt u contact opnemen
met Peter Timmers 06-23129748
of Monique van Leuken 0412613286 / 06-57831503.

Daarom organiseert de Heesche
Badminton Vereniging op donderdag 17 januari 2013 van 20.30 tot
22.00 het Badminton Introductietoernooi in Sporthal ‘t Vijfeiken in
Heesch. Iedereen (18+) die kennis
wil maken met het badminton en
de vereniging is tijdens deze avond
van harte welkom om in toernooivorm kennis te komen maken. De hele avond wordt er met
en tegen badmintonners met wat
meer ervaring gespeeld, die u tijdens het spelen wegwijs maken in
de beginselen van de sport. Voor
de introducé die aan het einde
van de avond het meeste punten
heeft weten binnen te slepen ligt
er een half jaar gratis lidmaatschap
van H.B.V. (en een gezellige derde
helft) klaar. Inschrijven is niet nodig, gewoon binnen komen wandelen! Meer informatie is te vinden
op www.hbv-heesch.nl
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altior c1 pakt belangrijke winst
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HEEsWIJK-DINTHEr - NeCa C2 – Altior C1 We gingen afgelopen zaterdag naar Hapert om de inhaalwedstrijd tegen NeCa te spelen. Die
was belangrijk want bij winst konden we de 3e plaats in de competitie
scherper stellen en kunnen we de 2e helft van de zaalcompetitie met vol
vertrouwen tegemoet gaan zien.
biljarten

duivensport

judo

vissen

schaken

dammen

skien

snowboarden

kano

kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

autosport

wandelen
karten
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We begonnen wat slapjes aan de
wedstrijd en je kon merken dat we
geen wedstrijdritme hadden na al
die vrije dagen. Toch kwamen we
op 0-1 door een doelpunt van
Anne Z. Kort daarop wist NeCa ook
te scoren 1-1. Gelukkig kwamen
we voor rust nog voor door een
doelpunt van sanne. Na rust werden we steeds sterker en gaven we
de tegenstandsters niet veel kansen
meer, maar zelf wisten we van de
vele kansen er veel te weinig te benutten. We kwamen door Anne W,
die een sterke wedstrijd speelde, op
1-3. Daarna was het, zoals ze dat
zeggen, prijsschieten en kregen we
de ene na de andere kans, maar ze
gingen er niet in. Door een strafworp, die werd benut door Mijke
werd de eindstand 1-4.
Altior 6 - Geko 5. Uitslag 6-7
Blauw Wit r1 - Altior r1
Uitslag 3-6

heesche Winterwandeling
motorsport

HEEsCH – Op zondag 13 januari
vindt de 8e editie plaats van de
Heesche Winterwandeling. Voor
deze succesvolle wandeltocht is de
start vanaf 9.00 uur in de kantine
van voetbalvereniging HVCH, Binnenweg 1 te Heesch.
Wandelen is een gezonde manier
van sporten en bijna voor iedereen
te doen. Daarom zijn er wederom
drie afstanden uitgezet, namelijk
7,5, 15 en 25 km. Voor de kortste
twee afstanden mag gestart worden
tot 12.00 uur en de starttijd voor de
langste afstand sluit om 11.00 uur.
De wandelingen gaan voor een
groot deel door het mooie gebied
aan de westzijde van Heesch. Bij
alle afstanden wordt er op de pauzeplaats erwtensoep, chocomel,
thee en koffie geserveerd.

Wandelen is een gezonde manier van sporten

bridgen

Meer ruimte
voor de heesche Bridge club
HEEsCH - De Heesche Bridge Club telt momenteel 148 leden. Onze
leden kunnen zowel op maandagavond als op dinsdagavond terecht
in De Pas. Aan de competitie op maandagavond nemen 84 bridgers
deel en op de dinsdagavond zijn er 76 deelnemers. De speelzaal is op
maandagavond met 21 tafels maximaal bezet; op dinsdagavond kan er
hooguit nog één tafel bij.

De Heesche Bridge Club wil haar
ledental op peil houden en verwelkomt dus graag nieuwe leden. Om
dit te kunnen blijven doen komt
er met ingang van 10 januari één
speelmogelijkheid bij, namelijk op
donderdagmiddag van 13.00 tot
uiterlijk 17.00 uur. Deze middag is
overigens zeker niet alleen bedoeld
om nieuwe leden te verwelkomen.
Van een aantal leden kregen wij
al eerder het signaal dat het voor
hen plezierig zou zijn als zij naast
de bridge competitie-avonden ook
’s middags in competitieverband

VOrsTENBOsCH - Afgelopen weekend werd voor de 4e keer bij het gilde het Buurtschappen jeu de boules
toernooi gespeeld. 32 Teams van 3 personen uit 13 verschillende buurtschappen speelden op donderdag- en
vrijdagavond hun 3 voorrondenwedstrijden. Daarna werd de balans opgemaakt welke 16 teams op zaterdagavond naar de grote hoofdronde gingen. De rest ging naar de verliezersronde.

U kunt zich als paar bij de zaal
aanmelden van 13.00 tot 13.15
uur. Tijdens de aanloopfase meldt
u zich steeds aan per middag en u
verbindt zich verder tot niets. De
bijdrage in de kosten tijdens de
aanloopfase is € 1,- per persoon
per speelmiddag. U bent van harte
welkom
Meer informatie:
heeschebridgeclub@gmail.com
0412-452083 of 0486-464222

handbal

Wederom
geslaagd rabobank scholentoernooi
HEEsCH - Woensdag 2 januari stond bij DOS’80 weer in het licht voor
het 29e Rabobank scholentoernooi. Maar liefst 27 teams van de Heesche basisscholen hadden zich opgegeven. De voormiddag was gereserveerd voor de groepen 7 en 8. Vanaf de eerste wedstrijd werd er op
een sportieve en fanatieke manier gestreden voor de prijzen.
fanatiek om de prijzen gestreden.
Ook hier na afloop voor elke deelnemer een snoepzak en waardecheque. Na afloop reikte voorzitter
Cor van Erp de prijzen uit.
Hij bedankte ook de vele vrijwilligers van DOs’80 die ervoor zorgden dat deze dag weer zo succesvol had kunnen verlopen.

jeu de boules

geslaagde Buurtschappen
Jeu de Boules toernooi

kunnen bridgen. De aanloopfase
voor deze derde bridgemogelijkheid begint dus op donderdagmiddag 10 januari 2013, van 13.00 tot
17.00 uur. Zoals altijd in De Pas.
Iedereen die van bridgen houdt is
welkom.

In een spannende finale wist het
team van Emmaus 5 met 1 doelpunt verschil te winnen van het
team Toermalijn 3. Na afloop was
er voor alle teams een snoepzak en
een waardecheque waarmee zij 3x
gratis kunnen komen meetrainen.

De uitslagen bij groep 7/8
* 1e Emmaus 5
* 2e Toermalijn 3
* 3e Toermalijn 2
* 4e Toermalijn 1
Groep 5/6
* 1e Emmaus 4
* 2e Toermalijn 7
* 3e Toermalijn 5
* 4e Emmaus 6

Hierna werd de zaal in gereedheid
gebracht voor de leerlingen van
groep 3 t/m 6. Onder luide aan- Groep ¾
moedigingen van broertjes, zusjes *1e Toermalijn 1
vaders,
moeders
en oma’s
*2e Emmaus
voetbal
hockeyen opa’s
tennis
basketbal
turnen 2
werd er nu op 3 veldjes gehand- *3e Toermalijn 3
bald. Van klein tot groot werd er *4e Emmaus 1

Op de laatste avond gingen om
18.30 uur de eerste wedstrijden
van start en het was vanaf het begin erg spannend want verliezen
betekende uitschakeling.
Uiteindelijk konden omstreeks
22.00 uur de finalewedstrijden gespeeld worden. In de finale van de
verliezersronde won het team van
buurtschap De Helling met Jan van

Foto: Jo vd Berg

Dijk, Maarten van de Pas en Harrie
Geenen met 13-7 van het team uit
buurtschap Kerkstraat-Heuvel met
Harrie van Dommelen, André Huberts en Ad van Grunsven.

In de hoofdronde werden 3 prijzen
uitgereikt
De 3e plaats werd gewonnen door
het team van Buurtschap De Hel-

ling met Bert Hoefs, Theo rooijakkers en Hans Dekkers die met
13-7 wonnen van het Buurtschap
Hazelberg met Martien Ketelaars,
Jo Ketelaars en sjaak van Zoggel.
De grote finale werd met 13-7 gewonnen door Buurtschap De Leygraaf met Frans Geenen, Theo van
der Heijden en Hans Timmers, die
te sterk waren voor Buurtschap Het
Derpt met Antoon van roosmalen,
Leo Timmers en Cor Geenen.
Mede dankzij de sponsors, die de
prijzen gesponsord hebben, en Ad
somers, die voor het geluid zorgde, kunnen we weer spreken van
zeer geslaagde avonden. Daarvoor
hartelijk dank.
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Prinses irene
blijft rode streep zien
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

NIsTELrODE - De belangrijke in- spiksplinternieuwe sporthal in sinthaalwedstrijd Concordia/Boskant Oedenrode ontbraken de opzetleverde een nederlaag op voor stukken die de paal en de korf in
Prinses Irene dat zich daardoor het gareel moeten houden. Prinses
biljartenuit degradatiegevaar
duivensport
judo wist te vissen
skien goed aan
snowboarden
kano
niet
Irene begon
de wedstrijd,
spelen.
maar halverwege de 2e helft gingen de vrouwen uit de gemeente
De wedstrijd begon pas om 20.00 sint Oedenrode erop en erover.
uur door materiaalpech. In de Einduitslag 10-7.
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voetbal

Sportman van
het jaar 2012 Jeroen Bekkers
Nistelrode - Tijdens de nieuwjaarsreceptie van RKSV Prinses
Irene is 1e elftalspeler Jeroen Bekkers gekozen tot sportman van het
jaar 2012. Bekkers (25) ontving
uit handen van de ouders van
Melanie van der Pas, de ‘Melanie
van der Pas Award’. Jeroen liet
de voetbalster van het jaar; Truus
Leenman en de korfbalster van het
jaar, Linda van Tilburg achter zich.

voetbal

Nieuwjaarsreceptie RKSV Avesteyn
Heeswijk-Dinther - Op 1 januari 2012 heeft de nieuwjaarsreceptie
van de Dintherse voetbalclub plaats gevonden. Er waren weer een behoorlijk aantal belangstellenden naar de kantine gekomen die dan ook
gezellig druk bezet was. Na een korte terugblik op 2012 door de voorzitter Joep Adank, was het tijd om vooruit te kijken. In dat kader werd
door het bestuur bekend gemaakt dat de samenwerking met Antwan
van Rijn, sinds dit seizoen de nieuwe hoofdtrainer, in ieder geval verlengd wordt tot eind seizoen 2013 – 2014. Dit vanwege wederzijdse
tevredenheid.

Jeroen bedankte de mensen die
op hem hadden gestemd en ook
zijn medespelers en daarbij speciaal zijn maatje aan de rechterkant
Amandus Ikanubun. De familie
Van der Pas bedankte Prinses Irene
voor de wijze waarop de afgelopen
5 jaar de gedachtenis aan Melanie
levend is gehouden door de naar
haar vernoemde Award.

Jeroen Bekkers

voetbal

Kanjer van de Hoef
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Jubilarissen Avesteyn 1 januari 2013

Vervolgens werden 8 jubilarissen
gehuldigd. Een drietal leden, Ton
van Gerwen, Marco Gooyaerts
en Theo verhoeven werden vanwege hun 40-jarig lidmaatschap in
het zonnetje gezet, en vervolgens
Ties van der Heijden, Roy Wijlaars,
Twan Wonders, Anton van Gemert
en Hans van de Wetering voor hun
25-jarig lidmaatschap. Helaas kon
Twan Wonders niet aanwezig zijn.
Met en over de jubilarissen werd
gesproken over hun verrichtingen
en ervaringen als voetballer maar
werd er ook stilgestaan bij het feit
dat zij nagenoeg allemaal ook nog
andere taken uitvoeren binnen de
vereniging. Dit is een bijzonder feit
en geeft maar weer eens hun betrokkenheid bij de vereniging aan.
Aansluitend werden de jubilarissen
de bijbehorende verenigingsspeld
opgespeld en bloemen uitgereikt.
Toen was er de gelegenheid voor
de overige aanwezigen om de jubilarissen te feliciteren. Zoals afgelopen jaren was er weer sprake van
een stemmige en gezellige nieuwjaarsreceptie.

voetbal

Frank Gloudemans vereningsman 2013 HVCH
Heesch - Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van HVCH worden traditiegetrouw de jubilarissen gehuldigd en
de nieuwe verenigingsman/-vrouw wordt bekend gemaakt. Om voor deze eretitel in aanmerking te komen,
moet je van goede huize komen! 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 ‘echte HVCH-kanjers’.

Eli van Beekveld & Jan de Wit

Loosbroek - Jan de Wit heeft de
eerste Kanjer van de Hoef ontvangen tijdens de nieuwjaarsreceptie
van WHV. De Kanjer werd voor de
eerste keer uitgereikt aan een lid
van WHV die het afgelopen jaar
een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de voetbalvereniging
uit Loosbroek.
Jan de Wit is een gedreven organisator gebleken van diverse
evenementen zoals het 50-jarig
jubileum, de meerkampdag, het

voetbal

Bavaria Summer Breeze volleybaltoernooi en het jeugdkamp. Daarnaast is hij elke week op het veld
aanwezig als trainer/leider voor de
jeugd en houdt hij zich bezig met
het jeugdplan en het coachen van
jeugdtrainers.
Het bestuur feliciteerde hem van
harte met zijn bijzondere staat van
dienst en hoopt nog lang te kunnen genieten van zijn enthousiasme.
Jan nam onder luid applaus de oorkonde en de cadeaus in ontvangst.

Dit jaar was het voor het algemeen bestuur van de club niet
moeilijk om hun keuze te bepalen
en eensgezind werd gekozen voor
Frank Gloudemans. Frank is momenteel hoofdleider op zaterdag
bij de jeugd en één trainingsavond
in de week vervult hij de functie
van materiaalman, samen met zijn
vrouw Wilma. Samen zijn ze altijd
bereid om iets te betekenen voor
de club als er een beroep op hun
gedaan wordt. Dit alles ondanks
zijn fysieke ongemakken. Frank is
een zeer betrokken supporter van
het eerste elftal en zal geen uitof thuiswedstrijd missen, tenzij hij
echt niet anders kan. De muzikaliteit van Frank is wijd en zijd bekend. Op vele plaatsen heeft hij
opgetreden en treedt hij nog op.
Voor HVCH heeft hij een schit-

Nico van Doorn krijgt eretitel
Pluim van de Club 2012
Heeswijk-Dinther - De Pluim van de Club van Voetbalvereniging
Heeswijk is voor het jaar 2012 toegekend aan Nico van Doorn. Het
is de jaarlijkse eretitel voor personen die zich bijzonder verdienstelijk
maken. Nico was tot november 2007 voorzitter van Heeswijk. Vanwege
zijn enorme inzet en grote verdienste voor de club is tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst de oorkonde met een beeldje aan Nico uitgereikt.

Nico van Doorn

Nico kreeg de Pluim zondagmiddag
in het bijzijn van zijn familie uitgereikt door voorzitter Peer Verkuijlen. Volgens de voorzitter is Nico
iemand die veel tijd bij de club doorbrengt en een belangrijke bijdrage
blijft leveren aan de vereniging op
tal van onderdelen. Bij de thuiswedstrijden is hij de omroeper, dat doet
hij ook bij de jaarlijkse loopwedstrijd en bij de Dorpszeskamp. Hij is

bezig het hele archief mee op orde
te brengen en te digitaliseren. Ook
in Sinterklaastijd heeft hij zo zijn rol.
“Kortom de oud-voorzitter is actief
en niet alleen als trouwe supporter
bij de diverse wedstrijden”, aldus
de voorzitter.
De toekenning van de Pluim werd
ook met groot enthousiasme en instemming door de vele aanwezigen
ontvangen.

Frank en Wilma Gloudemans

terend clublied gemaakt bij het
75-jarig bestaan van HVCH; een
levend document. Uit handen van

de verenigingsman van 2012, Bennie Heesakkers, ontving Frank het
bijbehorende beeldje.

Vervolg voorpagina

Nieuwjaar met verrassingen
Bijzonder actief
Johan Kaffener werd in 1986 lid
van de jeugdcommissie tot hij in
1989 coördinator van de clubhuiscommissie werd en tot het
bestuur toetrad. Mede dankzij
zijn inzet, vasthoudendheid en
handelsgeest werd in 1993 het
clubhuis gerealiseerd en in 2011
gerenoveerd. Niet zo verwonderlijk dat het clubhuis werd omgedoopt tot ‘Johan Kaffener Plaza’.
Ondertussen werd Johan ook
nog coördinator algemene zaken
en competitieleider. Bijna teveel
voor één mens. Als aanspreekpunt en adviseur onmisbaar en

als spin in ’t web een verenigingsman in hart en nieren.
Jeugd
De jeugd heeft een bijzondere
plaats bij Johan. Niet in de laatste
plaats zijn twee zoons Bram en
Joost, die al vroeg leerden tennissen. De onderscheiding als Lid in
de Orde van Oranje Nassau was
bijzonder op zijn plek.
De bloemen voor zijn vrouw Elly
ook. Zij heeft ongetwijfeld vele
uren zonder echtgenoot doorgebracht. Van de clubleden kreeg
Johan een prachtige buste, gemaakt van boutjes.
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EVENEMENTEN
10 JANUARI

Presentatieviering Vormsel
Locatie: St. Lambertuskerk
Nistelrode

Start donderdagmiddagbridge
Locatie: de Pas Heesch

Outletbeurs
Locatie: de Pas Heesch
Zie pagina 8

iPad workshop
Locatie: Bibiotheek Heesch

Mark van de Veerdonk
Locatie: de Pas Heesch
Workshop mandalatekenen
Locatie: Palmenweg Nistelrode
Opening Café de Snor
Locatie: Laar 24 Nistelrode
Zie pagina 8
Nisseroise Kletsavond
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend
Nistelrode
Zie pagina 2
Workshop aromatherapie
Locatie: Past. Lathouwersstraat 18
Heeswijk-Dinther

Kerstboomverbranding HDL
Locatie: ‘t Retsel Heeswijk-Dinther
Zie pagina 11
Lezing De Kosmic
5 elementen
Locatie: Past. Lathouwersstraat 18
Heeswijk-Dinther
Kerstbomen inleveren
Locatie: Schaapsdijk Loosbroek
Zie pagina 11
Jeugdprinsonthulling
Locatie: de Stuik Vorstenbosch
Rooie Tesneuzik
Locatie: ‘t Tunneke Heesch

Oude tijden herleven in
onderonsje
Locatie: Steunpunt d’n Hoek
Loosbroek

Expositie Chris Hendriks
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch

11 JANUARI

13 JANUARI

Rooie Tesneuzik
Locatie: ‘t Tunneke Heesch

Heesche Winterwandeling
Locatie: Kantine HVcH Heesch
Zie pagina 18

C.V. De Hossende Wevers:
Installatiebal
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend
Nistelrode

Outletbeurs
Locatie: de Pas Heesch
Zie pagina 8

Jubileum De Schaapskooi
Locatie: Vorstenbosch
Zie pagina 13

60-jarig jubileum
EHBO vereniging
Locatie: ‘t Dorpshuis Nistelrode

12 JANUARI

Expositie Chris Hendriks
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch

Uitslag Nisseroise Kwis
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend
Nistelrode
Kerstboomverbranding
Locatie: ‘t Pumpke en
Hoogbroeksesteeg Nistelrode
Zie pagina 11

Kienen
Locatie: café zaal Elsie
Heeswijk-Dinther
Filmmiddag
Locatie: Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
Zie pagina 2

15 JANUARI

Lezing Rietje van Hooft
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch

Bijeenkomst rondom
‘opvoeden’
Locatie: Gymnasium Bernrode
Heeswijk-Dinther
Zie pagina 16

Pronkzitting
Locatie: de Stuik Vorstenbosch

Avondsoos KBO
Locatie: de Pas Heesch

Vraagbaak
Locatie: de Stuik Vorstenbosch

16 JANUARI

Ouderavond Onder Invloed
Locatie: de Pas Heesch
Zie pagina 3

17 JANUARI

Cabaretpoel
Locatie: de Pas Heesch
Badminton
Introductietoernooi
Locatie: Sporthal ‘t Vijfeiken
Heesch
Zie pagina 17
Handwerkcáfe
Locatie: De Wis Loosbroek
Workshop huidverzorging
Locatie: Past. Lathouwersstraat 18
Heeswijk-Dinther
Nieuwjaarsbijeenkomst
Locatie: cc Servaes
Heeswijk-Dinther
Zie pagina 11

18 JANUARI

Muzikale cabaretvoorstelling
met Vrouw Holland
Locatie: de Pas Heesch
Informatieavond WMO
Locatie: de Pas Heesch
Zie pagina 4
Alvita
Locatie: café zaal de Toren
Heeswijk-Dinther
Rooie Tesneuzik
Locatie: ‘t Tunneke Heesch

T/M 19 JANUARI

Vrije verkoop Weverszittingen
Locatie: Nelissen Dranken
Nistelrode

19 JANUARI

Jeugddisco Remix
Locatie: de Pas Heesch
Rooie Tesneuzik
Locatie: ‘t Tunneke Heesch
Weverszittingen
Locatie: Sporthal de Overbeek
Nistelrode
Dansworkshop Nell Creemers
Locatie: Kloosterkapel Vorstenbosch
Pronkzitting
Locatie: de Stuik Vorstenbosch

20 JANUARI

Jeugdzitting met onthulling
nieuwe Jeugdprins(es)
Locatie: Sporthal de Overbeek
Nistelrode
Opening Enjoy2Move &
Health Centre Nistelrode
Locatie: Akkerstraat 34, Nuland
Kienen
Locatie: café zaal Elsie
Heeswijk-Dinther
Concert
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch

21 JANUARI

CS De Wevers:
Emmertjes actie
Locatie: Nistelrode
Rijbewijskeuring
Locatie: de Pas Heesch

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

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.vorstenbosch-info.nl

