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Vrolijk en veilig in het verkeer met
de dames ROOD eN GROeN

ren
Voor Bernhezena
ren
Door Bernhezena
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en Groen vroegen over weggedrag
van fietsers en beleefdheid in het
verkeer. Een totale andere aanpak

aL Fietsend oP de
‘LUChtFiets’ Leren
over het verkeer

Rood en Groen met de gevonden verkeersborden

Foto: Marcel van der Steen Tekst: Martha Daams

HEEScH – De dames Rood en Groen hielden op basisschool De Toermalijn een try-out van een voorstelling
om kinderen te leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Veilig Verkeer Nederland afdeling Maasland,
regio Oss heeft een nieuwe productie ontwikkeld, waarin de dames Rood en Groen kinderen spelenderwijs
meenemen in verkeersregels, waarschuwingen en veiligheidsaspecten.
De dames Rood en Groen speelden
drie voorstellingen op woensdag 8
januari. De allerkleinsten van groepen 1, 2 en 3 konden echt niet blijven zitten, maar dat was ook niet
de bedoeling. Zij fietsten op een
denkbeeldige fiets mee met mevrouw Rood die het fietsen nog
moest leren. Zo leerden zij al zingend en fietsend op hun ‘luchtfiets’
dat een zadel op heuphoogte moet
staan, en dat er verlichting voor
en achter op de fiets hoort te zitten. Ze leerden dat ze links, rechts
en weer links moeten kijken alvorens over te steken en dat ze niet

zomaar vanaf de oprit de weg op
moeten rijden. Heel veel interactie
zorgde voor plezier en aandacht.
Streepjournaal
Voor de groepen 4, 5 en 6 voerden
Rood en Groen een Streepjournaal
op, waarin Rood te laat kwam.
Reden? Ze werd op het zebrapad
overhoop gereden door een fietser.
Daarna bleek de fiets die ze thuis
gehaald had een kapotte lamp te
hebben en ze reed door rood licht.
Hoe gevaarlijk! De politie hield
haar aan en dat kostte tijd en geld,
wat ze beter had kunnen besteden

Skôn gevolg gekozen
voor jeugd Piererijk

aan de fietsenmaker. Gestolen en
weer gevonden verkeersborden
gaven de dames gelegenheid daarover te vertellen. En, dankzij de
vrolijke liedjes, zullen de tips over
veiligheid in het verkeer niet licht
vergeten worden.
De Quiz
De groepen 7 en 8 kregen rode en
groene stemkaarten en werden ondervraagd over hun kennis. Hoewel
het bandenprofiel even verward
werd met het ventiel, bleek dat de
leerlingen goed wisten hoe een veilige fiets eruit ziet. De dames Rood

Boomrooijerij

Nieuwe voorzitter SOB
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dan bij de jongere leerlingen. Maar
ook hier doorspekt met veel muziek, grappen en interactie.
De opbrengst van het benefietconcert van co-Incidental is goed
terecht gekomen, vindt Veilig Verkeer Nederland afdeling Maasland,
regio Oss. Mede dankzij de opbrengst van hun benefietconcert in
De Pas kon VVN deze succesvolle
voorstellingen maken.
Het prachtige decor van Jonneke Reclame Lith, maakte het
geheel compleet. De subsidie van
de gemeenten Oss, Bernheze en
Maasdonk, maken dat scholen
op verzoek, gratis de voorstellingen kunnen boeken. Meer foto’s
op www.mooiheesch.nl en op
www.vvn-maasland.nl.
Nadere informatie bij projectleider
Evi Schuurmans:
eschuurmans@vvn-maasland.nl

Sinds 1937 een begrip in Nederland!

Van Weert Rondhout B.V.
Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek

Kachelhout
gratis
bezorg
Houtsnippers
ing
Tuincompost
Bel of bestel online!

Kerstboomverbrandingen
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Inschrijfavond Trekkertrek
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Krant niet op
woensdag ontvangen?
Tel. 0412-795170 of 06-22222955

18 en 19 januari 2014

KOM
OUTLETSHOPPEN
IN HEESCH

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl
Goederen
zelf afleveren
voorste Groes 1a
Heesch

Goederen
laten opHalen
bel 0412 62 61 11

JeugdprinsTom, jeugdprinses Janne en jeugdadjudant Sjoerd

Lees verder op pagina 5

www.kringloopbernheze.nl
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Eten, drinken & uitgaan
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DeMooiBernhezeKrant
Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

Woensdag 15 januari 2014

Pyjamaparty voor peuters
Krokodillenavontuur
in bibliotheek

O

Stoverij van ‘Porc Plein Air’ varkensvlees

Administratie:
Heidi Verwijst
office@bernhezemedia.com
Wendy van Grunsven
Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving
Fotografie
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Rian van Schijndel

Nistelrode /Heeswijk-Dinther – In je pyjama op bezoek bij de bibliotheken. De jaarlijkse pyjamaparty staat op het programma, woensdag 22 januari, in de Bibliotheken van Heeswijk-Dinther en Nistelrode.
De pyama-party wordt georganiseerd tijdens de Nationale Voorleesdagen, die van 22 januari tot
en met 1 februari plaatsvindt.
Met het prentenboek van het jaar:
Krrr… okodil, een prentenboek
toptien en op de website www.
nationalevoorleesdagen.nl vindt u
allerlei voorleestips.
In Bernheze betekent dit voor de
peuters dat ze in de pyjama kunnen luisteren naar het verhaal
van het prentenboek van het jaar
‘Krrr....okodil’. Krokodil verveelt

zich. Hij wil spelen en spetteren
met water. Maar niemand in het
bos en bij het water wíl met hem
spelen. Niemand... ?
Tijdens een kopje koffie of thee
voor de ouders en een glaasje sap
voor de peuters, worden vragen
beantwoord en informatie gegeven over de bibliotheek, prentenboeken en voorlezen.
De pyjamaparty begint om 18.00
uur en duurt ongeveer 3 kwartier.
www.bibliotheekbernheze.nl

Aanlevertijden
Kopij/redactie/advertenties:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
verkoop@bernhezemedia.com

Eet smakelijk!
Riny van Esch
Als u onze slagerij-/poelierszaak bezoekt,
zijn mijn team en ik u graag van dienst.
Riny van Esch - ’t Dorp Heesch

lunch • diner
borrel• terras• feestje
www.bomenpark.nl

PEFC/30-31-421

Bereiding:
• Kruid de varkensvleesblokjes met de
stoofvleeskruiden en braad deze licht aan.
• Punt de sperzieboontjes, was en kook ze tot
ze beetgaar zijn.
• Stoof de uien tot ze geelbruin zien.
• Voeg de uien, de sperzieboontjes, het bier
en het water (houd ongeveer een halve liter
over om de sausbinder op te lossen) samen
in de pan bij de varkensvleesblokjes.
• Los de sausbinder op in het resterende
water. Breng dit al roerend even aan de
kook. Giet de saus bij het vlees, de uien en
de boontjes.
• Breng het gerecht op smaak met eventueel
mosterd en wat zout.
• Laat het geheel nog ongeveer 30-45 minuten
sudderen op een laag pitje.
Tip: serveer bij dit stoofgerecht aardappelpuree
of witte rijst.

Bezorgklachten
office@bernhezemedia.com
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg
besteed. Er kunnen echter geen
rechten aan worden ontleend. De
uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming van Bernheze Media.

Ingrediënten, voldoende voor 5 personen:
• 1 kg varkensvleesblokjes procereur van het ‘Porc Plein Air’
varken
• 1,5 liter water
• 0,5 liter bruin bier
• 200-250 gram (bruine) sausbinder, bij Riny van Esch
verkrijgbaar!
• 20 gram stoofvleeskruiden, bij Riny van Esch verkrijgbaar!
• 1 kg biologische uienringen
• 750 gram biologische sperzieboontjes
• Mosterd naar smaak
• Evt. zout naar smaak

column

Website
www.demooibernhezekrant.nl

Acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Linder

wist u dat...

ns varkensvlees van het ‘Porc Plein Air’ varken uit de
Belgische Ardennen is scharrelvlees dat ik graag aan u wil
presenteren. Heerlijk en eerlijk varkensvlees, zoals bijv.
procereur, wat zich uitstekend leent voor een stoverij.

Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl

Redactie
Hoofdredactie Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams
Debby van Nistelrooy
Nina Mulder
Rob Aarts
Matthijs van Lierop

Advertorial

Vorsselweg 3, 5384 RW Heesch | T: 0412 473074 | info@bomenpark.nl
open ma t/m zo van 10.00 tot 23.00 uur

Advertorial

Diepvries
& Versproducten
Diepvries& Versproducten
Verse worst 500 gram slechts € 2,10
Diverse soorten vlees uitzoeken á € 3,75 kilo
of ( 3 kilo slechts € 10,- )
10 gehaktballen Bouwman + 1 liter jus € 5,95

Bamirol 4 stuks € 2,00
Erwtensoep 1 liter Huismerk € 3,25
Balkenbrij 500 gram slechts € 2,99

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

Stichting

Kloosterkapel Vorstenbosch

culturele
en educatieve
ontmoetingsplaats
De Kloosterkapel bruist ook de komende week
weer
van activiteiten

Het gevangeniswezen wordt belicht in de lezing ‘Je zal er maar zitten’ op donderdag 16 januari door
Joep Adank, plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de penitentiaire inrichting Vught. Aanvang 20.00
uur. Entree € 5,-.
In de Workshop ‘Vitaal in en na de
overgang’ o.l.v. Gerry Rooijakkers
en Lea van den Bergh op zaterdag
18 januari van 10.00 tot 12.00 uur,
komen oefeningen aan bod die
heilzaam kunnen zijn voor vrouwen
in en na de overgang. Kosten € 15,.

Tijdens het bijzondere en verrassende concert van Stanza op zondag 19 januari word je getrakteerd
op liederen van Bram Vermeulen.
Het concert is van 15.00 tot 17.00
uur. Entree € 5,-. De groep STANZA bestaat uit 4 personen. Jos van
Oorschot, zang en gitaar; Erik van
Dijck, zang en toetsen; Kees de Wit,
zang, fluit, saxofoon en percussie;
Ruud Sempel, bas. Het programma
met Liederen van Bram Vermeulen
is een hommage aan de in 2004
overleden zanger, schilder en programmamaker Bram Vermeulen.

Stanza heeft Bram’s mooiste liederen opnieuw bewerkt en met respect geïnterpreteerd. Als het vrolijk
is spat het plezier er vanaf, als het
ernstig is ontroert het.
Voor de natuurliefhebbers houdt
Bart Ebbinge een lezing over ‘Rotganzen’, waarbij zowel de Zwartbuik Rotgans als de problematiek
rondom de massale aanwezigheid
van ganzen in Nederland centruaal
staan. De lezing is donderdag 23
januari, aanvang 20.00 uur. Entree
€ 5,-.

Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

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

OPEN

vanaf 12.00 uu
r

LUNCH – BORREL
HIGH TEA
Vanaf 17.00 uur

DINER

Voor meer info: www.ouderaadhuisheesch.nl
Brasserie ’t oude Raadhuis | ’t Dorp 61 | 5384 MB Heesch
0412 - 473079 | info@ouderaadhuisheesch.nl
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Veertigste toneeluitvoering van de
Oudere Garde ‘De Rose Pyjama’

Column
d’n bLieker
Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse
belevenissen.

PuBerFuiF
Ik ben voor het eerst in mijn leven uitgenodigd voor een puberfuif als
volwassene. Deze keer ga ik niet bijna dood van onzekerheid als ik de
feestzaal binnen stap. Deze keer ben ik niet al weken zenuwachtig als
ik aan dit feestje denk. Ik heb me vanavond niet heel druk gemaakt of
ik wel volgens de laatste mode gekleed was. Deze keer ben ik niet de
puber, maar de gast van de puberouders. Wat een verademing als ik
naar het schouwspel van de jongens en de meisjes kijk.
De jongens kijken zo stoer mogelijk de feestzaal in. Ze hebben de
perfecte plek aan de bar weten te bemachtigen. Ze zitten dichtbij de
tap die ze vanavond gaat voorzien van heel veel moed. Moed om alle
meisjes die drankjes bestellen te trakteren op een echte Justin Bieber
look. Dan hebben al die uren voor de spiegel in de badkamer ook
tenminste nut gehad.
De meisjes hebben overuren gemaakt om zo hip en sexy mogelijk op
het feestje te verschijnen. Wat onwennig op hun hoge hakken, wagen
ze al wat danspasjes op de dansvloer. Voortdurend kijken ze naar de
bar waar de stoere jongens zich bevinden. Ze hebben dorst, maar al
te dicht bij de jongens komen is wat al te veel gevraagd. Bovendien
proberen die knulletjes echt allemaal op Justin Bieber te lijken. Gaat ze
nooit lukken, die boerenpummels.
De spelers van de Oudere Garde

Tekst: Matthijs van Lierop Foto: Michel Roefs

HEESWIjK-DINTHER – De nieuwe voorstelling De Rose Pyjama van toneelvereniging de Oudere Garde uit
Heeswijk-Dinther moet het publiek aan het lachen krijgen. ‘‘We staan erom bekend voor een lollige avond
te zorgen’’, aldus toneelspeler Govert Juyn.
‘‘De Oudere Garde is een toneelgroep van mensen boven de 60
jaar. Dat zeg ik heel royaal. Gerard
Barten is de oudste’’, aldus Juyn.
Zijn woorden mogen duidelijk zijn.
Voor de toneelspelers op leeftijd is
het een hele klus om de tekst van
buiten te leren.

tevens humoristische manier speelt
de Oudere Garde een toneelstuk
waarin Bramzaaier uit de problemen probeert te komen.

“Niemand staat er bij stil, maar dat
is een knappe prestatie. Vroeger
ging het leren van de tekst gemakkelijker’’. Voordeel van de bejaarde
toneelspelers is hun ervaring. ‘‘Als
we de tekst vergeten zijn, hebben
wij voldoende ervaring om dat tijdens de voorstelling te corrigeren.’’

Voor de toneelspelers op leeftĳd is het een
hele klus de tekst van buiten te leren

De Rose Pyjama gaat over een roze
kledingstuk dat in verband wordt
gebracht met het vreemdgaan van
Joost Bramzaaier (Juyn). Als twee
personen hem ook nog eens chanteren, zakt Bramzaaier nog dieper
in de puree. Op een spannende en

Het verhaal was niet zomaar gevonden. ‘‘Veel verenigingen heb-

ben jonge mensen en kunnen
daardoor alle voorstellingen spelen. Hoeveel stukken zijn er wel
niet waar een jong echtpaar in
voorkomt? Zo’n stuk kunnen wij
niet gebruiken. Het is moeilijk om
toneelstukken te vinden, omdat
wij gebonden zijn aan onze leeftijd.’’
De Rose Pyjama is al de veertigste
toneeluitvoering, maar de toneel-

spelers denken niet aan stoppen.
De Oudere Garde hoopt dat er in
2015 ook een voorstelling komt.
‘‘Iedereen die ooit toneel gespeeld
heeft, blijft doorgaan tot de dood.
Toneelspelen is gewoon ontzettend leuk.’’

Dan zie ik mezelf staan, iets minder dan twintig jaar terug. Ik kijk naar
een jongen die wat verscholen achter de echt stoere binken aan zijn
biertje nipt. Echt lekker lijkt hij zijn biertje niet te vinden, maar het is
meer een noodzakelijk kwaad. Ze zeggen dat alcohol er voor zorgt dat
je wel iets tegen meisjes durft te zeggen, maar waarom hebben ze het
dan in zo´n bitter drankje gedaan, lijkt hij zich af te vragen.
Ik kan de drang net onderdrukken naar hem toe te lopen. Ik wil niet
die oude man zijn die zegt dat het later allemaal beter en makkelijker
wordt. Dat je gaat wennen aan je onzekere gevoelens en dat meisjes
echt helemaal niet zo eng zijn. Ik realiseer me dat ook aan mijn
onzekerheid nooit een einde is gekomen toen ik net door de zaal liep.
Ik zweer dat ik die meisjes achter me hoorde fluisteren: ‘wat doet die
oude man hier?’

De Rose Pyjama is te zien op zaterdag 25 januari en zondag 26 januari in het cultureel centrum Servaes
in Dinther.
Kaarten kunnen telefonisch gereserveerd worden bij Tiny van de
Brand via 0413-291783.
Beide dagen begint De Rose Pyjama om 20.00 uur.

Gratis apfelstrüdel

*

Muziekinstrumenten
Pro-Audio - Accessoires
Reparatie - Onderdelen

bij aankoop van koffie of thee

Openingstijden:

*Geldig tegen
inlevering van de
advertentie bij
Intratuin Veghel
t/m vrijdag
31 januari 2014.
Maximaal 1 per klant.

Maandag: Gesloten
Donderdag: 13:00 - 20:00
Dinsdag: 13:00 - 17:00
Vrijdag: 13:00 - 17:00
Woensdag: 13:00 - 17:00
Zaterdag 13:00 - 16:00

Spoorlaan 30 Schijndel
www.muziekserviceschijndel.nl
073-7370177

ons abc: Accuraat - betrouwbaar - Cruciaal

D e L a S a L L eS t ra at 8 5 3 8 4 N K H e e S C H
TELEFOON 0412 624 855
w w w. C o N N e C t- a C C o u N ta N t S . N L

Intratuin Veghel Heuvel 11, 0413-350816
Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl
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Health, Beauty, Care

ZORG EN HULP

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

Woensdag 15 januari 2014

Dementie of vergeetachtigheid
Voorlichtingsbijeenkomsten in alle kernen

trAining
EiGEnwiJs CREAtiEF,

iets voor JoU?

HEESWIJK-DINTHER – De training
Eigenwijs Creatief is gericht op
persoonlijke groei en het ontwikkelen
van creativiteit. Creativiteit is het
vermogen om iets nieuws te creëren,
ideeën en oplossingen te bedenken.

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

Om een indruk te krijgen van de
training en kennis te maken met
de coach kun je deelnemen aan
een Introductie Workshop. Deze is
vrijblijvend en er zijn geen kosten aan
verbonden.

THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
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 Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
Zorg thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13
Tel.: 0412-611250
Spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek in Oss.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.

Advertorial

Marie-José Winants van Win in Werk verzorgt de Introductie
Workshop over de training Eigenwijs Creatief in Heeswijk-Dinther op
zaterdag 18 januari en woensdag 22 januari van 10.00 tot
11.30 uur. Op zaterdag 25 januari van 10.00 tot 11.30 uur is er
een Introductie Workshop in De Schaapshoeve in Langenboom.
Meer informatie
www.eigenwijscreatief.nl
of via www.wininwerk.nl.
Heb je vragen of ideeën laat het mij
weten. Graag vooraf aanmelden per
e-mail info@wininwerk.nl.
Tot ziens,
Raadhuisstraat 16 - Heeswijk-Dinther - 06-18174224

Scheiden doe
doe je
Scheiden
je samen
samen
BERNHEZE – In samenwerking met de gemeente Bernheze houden de
gezamenlijke ouderenbonden en andere organisaties voorlichtingsbijeenkomsten over dementie en vergeetachtigheid in alle dorpskernen.

Scheiden doe je samen
Astrid
Astrid Larue
Larue

Tel.
539
Tel. 06
06 Larue
539 72
72 748
748
Astrid
larue@scheidingshuys.nl
larue@scheidingshuys.nl
Tel. 06 539 72 748
www.scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
larue@scheidingshuys.nl

Deze bijeenkomsten worden op de volgende plaatsen gehouden:

DINTHER - cc Servaes op woensdag 22 januari om 14.00 uur.
NISTELRODE - cc Nesterlé op 27 januari om 14.00 uur.
VORSTENBOSCH - De Stuik op 29 januari om 14.00 uur.
HEESCH - De Pas op 30 januari om 14.00 en 20.00 uur.
HEESWIJK - Bernrode op 4 februari om 14.00 uur.
LOOSBROEK - De Wis op 5 februari om 14.00 uur.
De zaal is een half uur van tevoren open. Toegang en koffie zijn gratis.
Let wel:
Er is ook nog een avondbijeenkomst op 30 januari in gemeenschapshuis
De Pas te Heesch. Aanvang 20.00 uur.
Dementie is ook onze zorg
Op een dag merkt u ineens dat er
iets mis is met uw geheugen. U
kunt zich iets niet meer herinneren,
u bent de naam van iemand of van
iets kwijt of u weet niet meer waar
u iets hebt neergelegd. Misschien
vraagt u zich bezorgd af: “Ik word
toch niet dement?” Meestal is dat
niet zo en hoort het vergeten gewoon bij het ouder worden.
Maar wat te doen als er zich wel
symptomen voordoen die wijzen

PrivaZorg
Den Bosch-Oss
en omstreken

www.scheidingshuys.nl
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Denk je dat je een facelift nodig hebt?

Probeer het eens met een glimlach

op mogelijke dementie?
Daar gaan we op die middag en
avond uitvoerig aandacht aan besteden.
Er is een presentatie over het onderwerp dementie (vergeetachtigheid), er wordt een videofilm vertoond en er is volop gelegenheid
om vragen te stellen.
Weer zo’n belangrijke bijeenkomst
die u niet mag missen. Wij rekenen
op u.

Dé thuiszo
rg
u zich thu waarbij
is voelt!

Eindexamenstress?
Je studeert goed en toch klap je dicht bij toetsen.
Je hebt last van piekeren over je examen dat nadert.
Wil je beter leren omgaan met je angst?
Wil je betere resultaten halen?
Met mijn leservaring van ruim 30 jaar,
professionele coachopleidingen en
40-jarige training in mindfulness kan ik je helpen.
Na vier tot zes sessies kan je zelfstandig verder.

Tel: 0412 - 63 01 09
www.privazorgdenbosch-oss.nl

• Client staat centraal
• Kleine teams
• Gemotiveerde professionals

Joke Wolters 06-51076739 www.conspiritocoaching.nl
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Nelly van Oorschot Actieve HaDeejer 2013 Tom, Janne en Sjoerd nieuwe
Vervolg van voorpagina

jeugdheersers Piereslikkers

VORSTENBOScH – Terwijl Prins Hans d’n 2e aan zijn nieuwe taak
went, stond het Piererijk afgelopen week in het teken van de onthulling van de jeugdprins, -prinses en -adjudant. Met als hoogtepunt op
zaterdag 11 januari de onthulling door de gitaarclub van Prins Tom,
Prinses Janne en jeugdadjudant Sjoerd als nieuwe jeugdheersers van
de Piereslikkers.
In het Vorstenbossche Piererijk
stond het kiezen en het onthullen
van de jeugdprins, -prinses en -adjudant centraal. Op vrijdagmiddag
hebben alle kinderen uit groep 7
van basisschool Op Weg gestemd
op degenen die zij graag als jeugdprins, -prinses en -adjudant voor
2014 zouden zien.
Op zaterdagavond 11 januari
kreeg de gitaarclub, onder leiding
van Ely Dominicus, de muzikale eer
om in gemeenschapshuis De Stuik,
de nieuwe jeugdprins, -prinses en
–adjudant aan alle Piereslikkers
Nelly van Oorschot van Erp met haar man Ad

HEESWIJK-DINTHER – Nelly is getrouwd met Ad en ze hebben drie kinderen en vele kleinkinderen. Ondanks
dit drukke gezinsleven weet ze toch tijd vrij te maken om zich in te zetten voor het pastoraal werk van Cunera/De Bongerd en de avondwakegroep van de parochie. Hiermee werd ze gelokt naar de nieuwjaarsreceptie
van HaDee. Daar ontving ze de titel met bijbehorend beeld van Actieve HaDeejer 2013.
Samen met alle kinderen en kleinkinderen genoot ze van deze eervolle vermelding voor al die tijd dat
ze zich inzette, naast haar drukke
gezin, voor vele HaDee initiatieven.
Laverhof
Samen met pastoraal werker Elise
Jonkers organiseert ze de vieringen en maakt ze de boekjes voor
de dienst. Daarnaast doet ze het
bloemwerk, samen met Annie van
Gemert, voor de kapellen. Ze zet
zich in bij algemene activiteiten en
bloemschikken met de bewoners.
Ook begeleidt ze gespreksgroepen op de afdeling en daarnaast
verricht ze hand- en spandiensten.
Verder is ze alert in huis waardoor
de juiste informatie op de goede
plek terechtkomt.
Nelly is een van de voorgangers bij

de avondwakevieringen van parochie Dinther. De taak bij de avondwakegroep en als lector neemt ze
heel serieus. De gesprekken met
de familie van de overledenen,
voorafgaand aan de avondwake,
zijn emotionele en indringende
gesprekken, waarbij veel zorgvul-

iemand die de mensen van cunera/
Bongerd erg goed kent, hiervoor
bijzonder waardevol is. Gertjan
Arts, die de Actieve Hadeejer aan
alle bezoekers voorstelde, vertelde:
“Daarnaast verzorgt ze met enkele
andere personen de zondagse vieringen op Laverhof. De medewer-

de gitaarCLUb van
Prins tom verzorgde
de onthULLing
bekend te maken. Tom van Kessel zwaait dit jaar als jeugdprins de
scepter over alle kinderen in het
Piererijk. Janne Donkers staat als
prinses aan zijn zijde en Sjoerd de
Boer zal het geheel begeleiden. Dit
jeugdtrio wordt - zoals altijd - ondersteund door een enthousiaste
jeugd Raad van Elf. Deze wordt
gevormd door Bart Sanderse, cas

van der Velden, Gijs van der Zanden, Han van Kessel, Koen Wonders, Mark Vloet, Sem van Doorn,
Stan van Asseldonk, Stijn Dortmans, Thomas Hoevenberg en
Tim Dortmans. De sfeermakende
Raad van Toezicht bestaat uit Sil
van Bakel, Peerke Kuijpers, Thijme
Vermeulen, Annabel Brown, Imre
Hoff, Juul van der Velden en Shanna van den Hoogen.
Dit jaar zal carnaval voor jong en
oud gevierd worden in het Pierehol
van Vorstenbosch. Het is zeker dat
deze zeer enthousiaste kinderen
dit jaar hun bijdrage zullen leveren
aan een prachtig mooi carnaval!

‘Betrokkenheid bĳ zorg en zingeving in
Laverhof en parochies’
digheid en begrip gevraagd wordt.
Nelly blijkt het gehele proces erg
goed en met respect en waardering van betrokkenen te doen. Ook
in Laverhof wordt regelmatig een
beroep op haar gedaan voor afscheidsvieringen. Het is logisch dat

kers en vrijwilligers waarderen haar
inzet. Ze functioneert en scharniert
op plaatsen in de maatschappij
waar niet alles meer vanzelf gaat.
En heeft oog, oor en een warm
hart voor de zwakkeren in de
samenleving.”

Als het gaat om versheid
en kwaliteit!
Waardsestraat 15, 5388 PP Nistelrode • Telefoon: 0412 611383 • www.heerkensAGF.nl

dit is met recht ’n croissant!
Onze croissant is vernieuwd. Niet alleen van buiten maar ook van smaak. Na veel proefbakken
hebben Dennie en Harm een croissant ontwikkeld waarbij, als u hem eet, zich waant op een
Frans terrasje in de zon aan het ontbijt. Als je daar niet blij van wordt… Hij is luchtig,
smeuïg…probeert u ze zelf maar. En we bakken hem niet meer krom maar recht.

Bij aankoop van

2 brod
naar keuze en
2 croissants

de bakkers Lamers

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

à la Lamers

1,00

kers:

e bak
tips van d

,
Noletekknergstae anortdenbrood,45 € 2,95
het
zeezout. 3
gje

met ’n vleu

Karamelvlaai 5
10-12 personen, € 12,9

deze aanbiedingen gelden van 17-1 t/m 23-1-2014

Grote vellen bladerdeeg....met de hand gevormde croissants...lekker bij het ontbijt.

normaal 2,00
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Gratis informatieavond over uitvaartzorg

Advertorial

Wat komt er kijken bij een uitvaart? Het wensenboekje biedt uitkomst
NISTELRODE - Uitvaartzorg Van Tilburg uit Schaijk houdt op 29 januari om 19.30 uur een Tijdens deze avond wordt alle
ruimte gegeven om vragen te stelinformatieavond over uitvaartzorg in café-Zaal ‘t Tramstation in Nistelrode.

len en komen onderwerpen voorbij
als: Wat moet er geregeld worden,
wat doet een uitvaartonderneming
voor u, wat zijn de mogelijkheden,
wat kunt u zelf doen, etc. Daarnaast zal uitleg gegeven worden
over het wensenboekje.
Het wensenboekje
Bij het regelen van een uitvaart
komt vaak de vraag ‘Wat had hij of
zij gewild?’ voorbij. Een ingevuld
wensenboekje biedt dan uitkomst
en geeft rust. Door het wensenboekje in te vullen weten de nabestaanden altijd hoe de overledene
zijn of haar uitvaart zou willen. Alles komt daarbij aan bod. Natuurlijk de keuze tussen begraven en
cremeren, maar ook bijvoorbeeld
de muziek, locatie, kist en rouwkaart. Niet alles hoeft tot in detail
ingevuld te worden, het gaat erom
dat in het boekje komt te staan
wat voor u belangrijk is.
Bernheze
Hoewel gevestigd in Schaijk, heeft
Uitvaartzorg Van Tilburg ook binding met Bernheze. Een belangrijke reden hiervoor is dat medewer-

Bart (l) en Gijs (r) van Tilburg van Uitvaartzorg Van Tilburg

kers Thea corsten, carlo Leijten en
Franca Hubers er vandaan komen.
Zij krijgen regelmatig uit hun omgeving vragen over wat er bij een
uitvaart komt kijken. Daarom is het
initiatief genomen voor deze informatieavond.
Familiebedrijf
Het bedrijf werd opgericht door
grootvader Toon van Tilburg en
ook nu nog is Uitvaartzorg Van
Tilburg een echt familiebedrijf. Inmiddels staat het bedrijf met Gijs
en Bart onder leiding van de derde
generatie.
De informatievond op 29 januari is
gratis toegankelijk. Heeft u niet de
mogelijkheid om hierbij aanwezig
te zijn en wilt u meer informatie
over het regelen van een uitvaart?
Bel dan 0486-414519 voor een
vrijblijvende afspraak.
Ook een wensenboekje kunt u via
deze weg opvragen.
www.uitvaartzorgvantilburg.nl

Jubileumviering KVO Heesch Filmmiddag met ‘Melancholia’ in abdij
HEEScH - December is heel feestelijk afgesloten met een mooie kerstviering, verzorgd door het gelegenheidsbestuur. Ook 2014 start feestelijk. De KVO komt al 85 jaar actief op voor vrouwenbelangen. Elkaar
ontmoeten en versterken; daar kunnen we trots op zijn. Laten we dit
met zoveel mogelijk vrouwen vieren! Kom je ook?

KVO vanuit Tilburg en de kring
bieden ons een feest aan om dit
te vieren. Deze Jubileumviering

Typisch Hollands begint op 21
januari 2014 om 19.30 uur in ’t
Tunneke. De avond start met een
zakelijk gedeelte. Aan de hand van
een PowerPointpresentatie wordt
de voortgang van de fusieplannen
met Vrouwen van Nu uitgelegd en
daarna volgt een supergezellige
avond. Ieder doet mee met een
leuk, competitief en typisch Hollands spel.

WIJ LEVEREN ZONNEPANELEN,
OMVORMERS EN KABELBENODIGHEDEN
VRAAG VRIJBLIJVEND ADVIES EN JUISTE KEUZE ZONNEPANELEN

Met auteur en filmdeskundige Tjeu van den Berk als gastheer
HEESWIjK-DINTHER – Op zondag 19 januari is er een spirituele filmmiddag in de Abdij van Berne te Heeswijk. Vanaf 14.00 uur wordt in
de Bernekringzaal de film ‘Melancholia‘ van Lars von Trier vertoond.
Een spirituele film die doet nadenken over wat iemand zou doen bij het
naderende einde van de wereld.
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 geeft kijktips voor € 10,-, 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 kaar-

ten dat u wenst. Er zijn ook kaarten
aan de dagkassa verkrijgbaar.
De film: Melancholia
‘Melancholia’ vertelt het verhaal
van een groep mensen die moet
zien om te gaan met het sterven
van de Aarde. Onder hen zijn de
twee zussen Justine en claire.
Justine staat op het punt om te
trouwen, als er plotseling een
enorme planeet, genaamd ‘Melancholia’, kennelijk dreigend dicht bij
de aarde opdoemt...

INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

OPEN DAGEN

zaterdag 18 januari en zondag 19 januari
van 11.00 uur - 17.00 uur
www.jmeulendijk.nl

Meulendijk

Nieuwe Erven 21 u Heesch u T: 0412 45 61 98

GROOTSTE ASSORTIMENT BINNEN- EN BUITENPOTTEN IN DE REGIO:
Potten rechtstreeks van de producent, met 5 jaar garantie
Ook hét adres voor hydroplanten en kunstplanten.
i.s.m. LEF in huis interieur advies en Ke Trading Zuid Afrikaanse wijnen.
Showroom: Jan Tinbergenstraat 4, 5491 DC Sint-Oedenrode, Tel. 0413-420806,
buiten open dagen op afspraak (vrijblijvend). www.vandervleuten-beplanting.nl

ag, dat zoeken we
zo weer eventjes 0p!

www.mooihdl.nl

wie heeft dat ook
alweer gezegd?

INFO@SW-PRODUCTS.NL - 0412-612012 - NISTELRODE

ar t ike l ge mis t.nl

a r ti kel gemi st.nl
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Mooie dingen voor weinig geld
op de Outletbeurs Heesch
Heesch – De Outletbeurs Heesch op zaterdag 18 en zondag 19 januari in De Pas biedt mooie kleding,
accessoires en schoenen, maar ook boeken en woonaccessoires voor een klein bedrag.

Aanbiedingen geldig van 17 t/m 23 januari
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

Gepaneerde schnitzels
500 gram
€ 4,95
Slavinken

4 + 1 gratis

5
Leverkaas 100 gram € 1,2
Uw kwaliteitsslager

Tramstraat 15 - 17 • 5388 GE Nistelrode • Tel.: 0412-611282
Rob (Outletbeurs) en Chantal (53-84) bij de spullen voor de beurs

Klanten willen graag verrast worden als ze shoppen. Herhaling van
steeds hetzelfde nodigt niet uit om
te kopen. Dat inzicht laat ondernemers anders met inkoop en assortiment omgaan. Een kleinere voorraad en regelmatige vernieuwing
van aanblik in de winkel.
Tijdens de outletbeurs zijn aantrekkelijke dingen voor weinig geld en
helemaal up-to-date te vinden. Je
kunt lekker ronddwalen en snuffelen of er iets van je gading is. Alle
leuke winkels onder één dak. En

Foto: Marcel van der Steen Tekst: Martha Daams

dat alles voor maar € 2,50 entree
(tot 12 jaar gratis).

Bienvenido, Peter Rozen, Ronald
en Dulcie Moonen, ’t Zilverke. Sla

Wie op de hoogte wil blijven van
alle aanbieders, kan kijken op
www.outlet-beurs.nl of word fan
van de Facebook-pagina en maak
meteen kans op € 45,- shoptegoed.

aantrekkelijke
dingen voor weinig
geld

Grote merken als Rituals, Jacky Jones, Only en Name it, voegen zich
bij 53-84 Kindermode, Rob Hermes
Schoenen, Spierings, Hippe Tassen, Opera, Patricia Luxe Lingerie,

ook je slag voor carnavalskleding.
Elke dag komen er aanbieders bij,
dus kijk op Facebook of website,
of – beter nog – ga op 18 of 19 januari tussen 10.00-17.00 uur naar
De Pas.

Nieuwe voorzitter SOB
Bernheze – De Samenwerkende Ondernemersverenigingen Bernheze (SOB) hebben op 14 januari een nieuwe voorzitter verwelkomd. Het bestuur van de SOB heeft in december al de beslissing genomen om Wim van
der Heijden uit Heeswijk-Dinther tot voorzitter te benoemen van de SOB.
Als bestuurslid van SIOB (de operationele afdeling van het SOB)
heeft Wim al kennis gemaakt
met de werkzaamheden van het
SOB en haar voorzitter Jack van
der Dussen. Van de – inmiddels –
oud-voorzitter Jack van der Dussen heeft Wim van der Heijden
het afgelopen jaar diverse taken

€ 1,50

Stoofschotel 500 gram

Groot assortiment rauwkost salades
Groente en Fruit Speciaalzaak Ceelen
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl

€1,00

Bij aankoop van 2 broden 8 ons naar keuze:

4 petit desem broodjes
pomodori

Hartige Maashorst-broodjes 2 stuks voor
Speltbroodje gevuld met gekruid
gehakt, tomaat, prei en kaas

‘Lokale taken
bij lokale
ondernemers’
overgenomen. En over het nieuwe
voorzitterschap hoefde hij niet
lang na te denken. Wim zal zich
voornamelijk richten op de overkoepelende taken en de taken
voor – bijvoorbeeld – het Centrum
Management in de kernen neerleggen, bij de lokale ondernemersverenigingen.
Tot zijn taken horen wel de bestuurlijke taken zoals coördinatie,
het overleg met de gemeente en
de organisatie daaromheen, zoals
het As-50 overleg en AgroFood
Capital.

5+1 gratis

Kiwi-green

€2,95

Krentenbollen

4 + 2 GRATIS

Mini vlaaipunt
Wim van der Heijden

Jack van der Dussen

Wim van der Heijden
Wim van der Heijden is 62 jaar en
heeft zijn elektrotechnische opleiding 36 jaar benut in de aannemerswereld van de infrastructurele
installatietechniek voor energiebedrijven en grote industriële bedrijven.
Ongetwijfeld zal hij zijn ervaringen
als directeur bij Van der Lof en na
de overname door Hak bij Hak In-

franet, toepassen in zijn functie als
voorzitter van de SOB.
Jack van der Dussen
“Ik kijk terug op een mooie tijd als
voorzitter van de SOB, waarvan
ik helaas afscheid moet nemen.
Ik heb er alle vertrouwen in dat
Wim de ingezette koers kan blijven
voortzetten op zijn eigen manier.
Ik wens hem veel succes.”

Kersen-schuim

2 stuks voor

€2,50

Van Mook
De Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
www.vanmook-echtebakker.nl

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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‘Klap van de Korenmolen’ voor Vicace
Oeh’s en ah’s
“We vinden het een eer om op te
mogen treden in zijn show, waar
we vooral ‘oeh’s en ah’s’ mogen
zingen. Daarnaast krijgen we ook
ruimte om uit ons eigen repertoire
te zingen. Dit is een uniek moment
om onszelf te presenteren voor
een groot publiek. Ernest is ook in
Heeswijk geweest.
Dat was meteen lachen geblazen.
Eén van ons vroeg ‘Hoe zit het met
de kleding?’ waarop hij zei ‘Die is
gewenst!’ En zo was de gemoedelijke sfeer al snel gezet. Als u wilt
komen kijken en luisteren op 1 februari om 20.00 uur?
Kaarten reserveren via de Lievekamp Oss of aan de kassa en kosten €12,50,” aldus de dames.
Groots in eigen dorp!
“Om met Vivace een keer groots
in eigen dorp uit te pakken hebben
we contact gezocht met Het Regionale Politiemannenkoor Brabant
Oost uit Den Bosch.

De dames en heren van koor Vivace

Tekst en foto: Hieke Stek

heeswijk-dinther – Het 42 leden tellende koor Vivace heeft een brede muzikale agenda: van het opluisteren van een Heilige Mis, een matineeconcert in Bernrode met het Regionale Politiemannenkoor tot meezingen in het programma ‘Klap van de Korenmolen’ van cabaretier/zanger
Ernest Beuving. Dit geeft aan dat Vivace een koor van formaat is dat flexibel genoeg is, onder leiding van dirigent Rein Boeijen, om de variaties
in optredens aan te kunnen. Al haar leden zingen uit volle borst mee, of het nu in de kerk van Heeswijk is of in het theater De Lievekamp in Oss,
onder de bezielende en vakkundige begeleiding van Rein.
Met ‘De Bende van Beuving’ toert
cabaretier/zanger Ernest Beuving
door het land en doet op 1 februari Oss aan. “In elke plaats zoekt hij
contact met een koor, of in ons geval twee koren, met de vraag om te
participeren in zijn show. Het Maaslands Operette & Musical Gezelschap uit Oss was benaderd, waar
Rein ook dirigent is. Omdat onze
koren elkaar al eerder zingend heb-

Het programma ‘Klap van de Korenmolen’ zal
voor velen een aangenaam weerzien worden
ben ontmoet in de opera ‘Mikado’
onder zijn leiding, was een combinatie met ons, om meer ‘body’ te
geven aan de backing vocals, een
logische. Het programma ‘Klap

van de Korenmolen’ zal voor velen
dan ook een aangenaam weerzien
worden. In de eerste plaats voor de
fans van Ernest. Die kennen hem
als een cynische romanticus die zijn

publiek verrast met eigen liedjes,
bestaand repertoire en conferences, imitaties en persiflages waarin
hij ondersteund wordt door zijn eigen muzikale ‘Bende van Beuving’.
Maar ook voor ons en de leden van
het ‘Maaslands’ zal het een feest
van herkenning zijn,” aldus Diny
van der Pas (secretaris van Vivace)
en Willeke van Slooten (muziekcommissie).

Onze voorzitter Pieter Föllings heeft
contacten met dit koor, dus de link
was snel gelegd. Het is geweldig
om de contrasten tussen deze koren te zien en te horen. Wij nodigen
dan ook iedereen uit om op 13 april
dit matineeconcert bij te komen
wonen om 14.00 uur. Zet het vast
in uw agenda.”
www.vivace-heeswijk-dinther.
webklik.nl

Zaterdag 1 februari
20.00 uur
Lievekamp Oss
Kaarten € 12,50
www.lievekamp.nl
0412-648922

kbo heesch

KBO Bernheze
Uitslag van de
vijfde laddercompetitie KBObridge Heesch
HEESCH - De laddercompetitie
van KBO-Bridge Heesch is gespeeld gedurende twaalf weken.
De acht beste scores van deze weken bepaalden de winnaars van de
competitie. De uitslag werd op de
eerste middag van KBO-Bridge in
2014 bekendgemaakt.
Mies Spierings en Albert van Uden
delen de eerste plaats met een gemiddelde van 64,17%. Zij mochten
een attentie in ontvangst nemen.
De derde en vierde plaats werd
opgeëist door Paula v.d. Stappen
en Pieta Swanenberg. Ook hun
score mag er zijn: 63,69%. Henk
van Driel benaderde het dichtst
de 50,00% en viel dus ook in de

prijzen. Een aanmoediging voor de
laagste score was er ook.
Om deze middag extra feestelijk
te maken kreeg iedereen een consumptie aangeboden.
Voor inlichtingen over het bridgen
op woensdagmiddag kunt u contact opnemen met Willy Muytjens,
0412-613417.

Verkiezingen
2014
Senioren zijn van belang in de samenleving. Bijna 50 procent van
de stemgerechtigde bevolking van
ons dorp is ouder dan 50 jaar.
De komende jaren zal dit percentage nog sterk toenemen. Het belang
voor de gemeenteraad om als vertegenwoordiger van de Heesche
bevolking zeer goed rekening te
houden met de wensen van senioren, wordt steeds groter. Temeer

Kies bewust
omdat de centrale overheid (lees:
regering) steeds meer uitvoerende
taken naar de decentrale overheid
(gemeente) overhevelt. Het zijn
met name deze taken, in het kader van zorg, wonen en veiligheid,
die de senioren hard (kunnen) raken. Als actieve ouderenvereniging
KBO-Heesch, hebben wij de politieke partijen in de gemeenteraad
van Bernheze in september 2013
gevraagd ons te laten zien dat zij
de aspecten behorende bij een
gedegen ouderenbeleid serieus
nemen, door ons hun programma
voor de komende periode toe te
sturen.
Pas twee politieke partijen (CDA
en VVD) hebben gehoor gegeven
aan ons verzoek en hun programma aan ons toegestuurd.
Met nog maar twee maanden te
gaan voor de verkiezingen van de
nieuwe gemeenteraad, bent u als
senior in onze dorpsgemeenschap
zeker ook benieuwd naar wat de

partijen ons beloven, of wat ze in
hun beleid willen realiseren in de
komende periode.
Wij zullen op onze eigen KBOwebsite: www.kbo-heesch.nl, de
verkiezingsprogramma’s - voor zover ze aan ons worden toegezonden - onverkort weergeven, met
daarnaast een samenvatting van
de voor ons ‘Heesche senioren’ relevante punten. U kunt dan zelf uw
oordeel vormen en bewust gaan
stemmen voor vertegenwoordigers/partijen die we de komende
jaren kunnen aanspreken op hun
daden. Doe er uw voordeel mee.
Kies bewust.

Vakantiereis naar
De Harz
Heesch - Al eerder werd in deze
rubriek aandacht gevraagd voor
de vakantiereis naar De Harz met
verblijf in het familiehotel Ach-

termann in Braunlage, van 4 t/m/
9 mei 2014. De kosten voor deze
excursievakantie zijn geraamd op
€ 534,- p.p. op basis van volpension, inclusief excursies en gidsen,
met een toeslag van € 40,- voor
een éénpersoonskamer.
De reis is ongeschikt voor rolstoelgebruikers en personen die slecht
ter been zijn. De inschrijving sluit
op 28 januari 2014.
Ook leden van andere KBO-afdelingen kunnen aan deze reis deelnemen. Geïnteresseerden worden
uitgenodigd voor de informatieochtend, inclusief PowerPointpresentatie, op maandag 20 januari
2014, om 10.00 uur in zaal D’n
Herd van De Pas in Heesch. De
koffie staat er klaar en er is dan ook
een gedetailleerde reisbeschrijving
beschikbaar. Tot ziens op 20 januari. Voor inlichtingen: Jo Hanegraaf,
0412-451156 of e-mail:
johanegraaf@hotmail.com.
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SOHAIl: “Wat is er nu leuker dan mensen blij te maken”

Faya Shop voor leuke cadeaus en mooie accessoires
Faya komt uit het Asyrisch en betekent ‘iets moois’. En dat is ook wat je in de winkel, net buiten het centrum van Heesch vindt. De John F. Kennedystraat heeft voortaan, vlak
naast Van Bakel Groente en Fruit, een winkel met mooie dingen die je zullen inspireren. Er is
bij Faya Shop voor elke portemonnee iets moois te vinden voor jezelf of als cadeau.

HEEScH –

De naam van de winkel is natuurlijk niet uit de lucht komen vallen.
Sohail Saliba komt uit Syrië en weet
heel veel van Syrische tradities en
gebruiken, maar ondertussen ook
van Nederland. Een bewuste keuze
was het om juist deze winkel met
vooral mooie woonaccessoires en
cadeaus hier te openen. Want, wat
is er nu leuker dan mensen blij te
maken met iets moois?
Klein geprijsd
De beelden, vazen, dienbladen,
geurtjes, versieringen en andere
zaken zijn mooi en hebben een
mooie prijs. Maar je doet in de
winkel ook leuke ideeën op om
een kinderverjaardag op te vrolijken, een geboorte te vieren of een
berichtje te sturen.
De dingen die je in de Faya Shop
vindt zijn anders dan in de winkels in de omgeving. Sohail heeft
in Heesch en omgeving onderzocht wat er ontbrak aan mooie
dingen, omdat hij in ‘zijn winkel’
iets wil bieden dat nog niet te vinden is. Net buiten het centrum van
Heesch, kun je voortaan die mooie
dingen tegen zeer scherpe prijzen
vinden.

Soahil Saliba toont enkele leuke cadeaus uit de Faya Shop

Foto: Marcel van der Steen Tekst : Martha Daams

Dankbaar
De winkel is geen actie van Sohail
alleen. Zijn goede vrienden en ex-

collega’s Mari Kramer, Wilma Jans
en Geurcy Luif hebben geholpen
met ideeën, inrichting en verwezenlijking van de Faya Shop. Hij
is daar heel blij mee en wil dat de
winkel ter ere van deze vrienden
een fijne, goedbezochte winkel
wordt, die niet meer uit het straatbeeld van Heesch weg te denken
is.
Dus, ben je iemand dankbaar, wil
je voor Valentijn iemand verrassen
of zoek je iets om met de carnaval
gek te doen? Stap even binnen bij
de Faya Shop.

John F. Kennedystraat 3a
5384 GA Heesch
0412-474773

www.fayashop.nl

De Rooie Tesneuzik vist naar sponsoren en romantiek
HEEScH – De Prins op ’t Witte Paard, Prins Porcus XLIII, ook wel Marco Nelissen genoemd, zijn adjudant
Angelo van Tilburg en hun gevolg gingen er stevig voor zitten; de première van vijf keer De Rooie Tesneuzik.
Jong en oud stond al ’n uur voor de deuren in de rij, allemaal met de meegebrachte snacks, volgens traditie.
Spelingen met taal en gezegdes zetten hun stempel op 2014.
De ‘Buitenbios’ in de Hekkesteeg
trapte af met taalspelingen over
opgeschreven worden door de
BOA, overdrachtelijke betekenissen van opschrijven en perikelen

van langdurige relaties. Dat kreeg
een vervolg bij Jaan en Dorres.
Romantiek is ver te zoeken na ‘n
25-jarig huwelijk en fantasieën
over het fluisteren van smerige

De Natte Duukskes doen auditie voor een rol

www.mooinisseroi.nl
INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

dingen brengen enkel vieze wc’s
en sokken boven. Dat kan veranderen, maar de ‘Natte Duukskes’
maken wel schoon, maar brengen
geen romantiek naar boven. Daar

Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

moeten andere deskundigen voor
aantreden. De ‘Natte Duukskes’
weten wèl hoe het tijdens audities
voor filmrollen eraan toegaat en
wat ervan uitkomt.
Lokaal
Geen politieke partijen dit jaar.
Wèl de herinrichting van Heesch,
met bijkomende perikelen over de
‘Blauw lijnen’. Ook de frustratie
van vakfotografen over amateurs
die denken heel wat te zijn en dan
ook nog met Photoshop de zaak
verder verprutsen: “schei toch op,
schiet toch uit”. Toch een beetje
politiek: de nieuwe burgemeester
Marieke Moorman – M&M’s – is
‘het nieuwe snoepje van Bernheze’
en Roel Monteiro, lijsttrekker van
de samengestelde partijen voert
het motto: ‘Met Roel voor de hele
Boel’.
Sponsoren krijgen een aubade van
twee vissers die met hun hengels
tot ver in het publiek naar vette vissen – sponsoren – zoeken. De vette
vissen in het leefnet van ‘We hoale

ze binne’ zijn vernoemd naar sponsoren. chapeau!
Kei skôn
De pronkzitting 2014 kent meer
dan twintig artiesten en maar liefst
vijftien
programmaonderdelen.
Dankzij heel veel vrijwilligers en
gulle sponsoren is ook dit jaar weer
een prachtig programma neergezet. Mooie ingenieuze decors en
simpele die getuigen van creativiteit. creativiteit in zang, uitvoering
en teksten met hier en daar pikante
opmerkingen en moppen, zoals
het hoort. Wist je dat viagra helpt
tegen slappe kuukskes in de koffie
en dat BIZ ondergoed, wil zeggen
dat je bijzonder goed bent? Gelukkig dat klojo ook uitgelegd kan
worden als ‘keurig lief ontzettend
jolige overste ‘.
Meer verklappen we niet. De
mooiste ervaring is toch om er zelf
bij te zijn.
Er zijn nog kaarten voor donderdag
16 januari bij Boekhandel ceelen of
06-5347 1383.

Workshop Superfoods
Dinsdag 28 januari

Bent u al bekend met Superfoods? Wilt u graag het echte verhaal achter deze
voedingsstoffen? Of wilt u inspiratie hoe u deze lekker kunt verwerken in uw
eten? Of wilt u gewoon weten welke voedingsstoffen waar goed voor zijn?
Paul Reymer van Mattisson Superfoods zal voor u de workshop boordevol
inspiratie en energie verzorgen! Schrijf u nu in!
Inschrijven kan via www.btdidi.nl of tel. 0412-612671 - Aanvang 18.30 uur - Laar 57e Nistelrode - € 5,- p.p.
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De kofﬁe staat
voor u klaar!

Wĳ zĳn
verhuisd

Voor al uw
BANKZAKEN
en al uw
VERZEKERINGEN
Rivez Assurantiën & Risicobeheer
Zelfstandig adviseur Regiobank
Weĳen 19a Nistelrode
T 088-8000902 - F 088-8000901
info@rivez - www.rivez.nl
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24 uur 7 dagen 52 weken

online

‘Zelfs een leek zag vroeger aankomen dat
de computer belangrijk zou worden’
HEESWIJK-DINTHER - Ouderen zijn nog lang niet allemaal bewust van het belang van computers en
internet. Ben Beeftink (75) coördineert sinds tien jaar computerlessen aan 50+’ers om ook hen te laten beseffen dat computers, laptops en iPads zeer essentiële apparaten zijn. ‘‘Nog veel mensen zitten
met hun handen in het haar als zij denken aan computers.’’
ken dat apparaat gemakkelijk
voor mensen op leeftijd. Het
zorgt ook voor meer veiligheid.
‘‘De iPad zorgt voor een goede
verbinding met de zorg. Als je
zorg nodig hebt, hoef je niet
steeds de deur uit, maar kan
gebruik worden gemaakt van de
iPad voor een beeldverbinding
met de verzorgende. Als je voor

Ben Beeftink

Beeftink werkte in de jaren zeventig in de administratie. Volgens hem zag zelfs een blinde
aankomen dat de computer in
deze branche in de toekomst onmogelijk weg te denken zou zijn.
‘‘Als je mee wilde gaan met de
tijd, dan moest je meedoen met
de computer’’, aldus Beeftink.
Een computer kostte veel geld in
die tijd en Beeftink kon het zich
niet veroorloven zo’n apparaat te

Tekst: Matthijs van Lierop

kopen, maar wel om te huren.
Hoeveel hij betaalde weet hij
niet meer. ‘‘Toentertijd moest je
een computer nog zelf programmeren en daar had je een cursus
voor nodig’’, vertelt Beeftink, die
zelf aardig op de hoogte is van de
ontwikkelingen van de computer.
Anno 2014 gebruikt hij de iPad,
die volgens Beeftink een geweldige uitvinding is voor ouderen.
De icoontjes en de snelheid ma-

worden.’’ Allereerst worden basislessen gegeven waarin wordt
uitgelegd wat de pictogrammen

COLOFON

‘zo’n negentig ProCent van de
deeLnemers vindt in de LooP van de
CUrsUs de ComPUter LeUk’

mooi & in de streek

alles naar buiten moet, dan is dat
onhandig’’, legt Beeftink uit. ‘‘Bovendien kun je de iPad altijd meenemen. Bij een laptop is dat toch
wat lastiger.’’

mooi & duurzaam

Verplichting
Inmiddels geeft Beeftink, samen
met een tiental vrijwilligers, alweer zo’n tien jaar computerlessen aan 50+’ers, die erg positief
zijn over de lessen. ‘‘De computer is erg belangrijk geworden
en een soort verplichting. Mensen moeten zich daarvan bewust

op het scherm precies voorstellen
en hoe je de muis moet bedienen.
Vervolgens kunnen de mensen
zelf kiezen voor vervolglessen,
zoals e-mail en internet. ‘‘Zo’n
negentig procent van de deelnemers vindt in de loop van de cursus de computer leuk. De andere
tien procent twijfelt, maar gaat
toch door, of komt later terug.
Soms raken mensen zelfs verslaafd, wat weleens voorkomt
met spelletjes. Dan zeggen mensen: ‘is het alweer twaalf uur?’’’

Carnavalsleggings

goud of zilver vanaf € 5,-

Voor 16.00 uu
r besteld
morgen in huis

info@smitsbeenmode.nl - 06-11387403

NU OOK ONLINE www.smitsbeenmode.nl

Elektrototaalmarkt.nl

Haardtotaalmarkt.nl

De grootste elektrowinkel
van Nederland op internet!

De grootste haarden
webshop van Nederland!

• Los door het bos
• Bomenpark
• Zorgboerderij v.d. Wijst
• BECO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel Eco
• Van der Wijst Kleinvak
• Sun & wind energie
• Kringloopwinkel Heesch

mooi & in bedrijf
• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• WVE Schilderwerk
• V.O.F. Van Berloo
• Compufix
• Financieel Centrum Heesch
• Henri van den Helm
Timmerwerken
• Fayashop

mooi & online
• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• Raamdecoratie
totaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaalmarkt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl
• Hondenzaak.nl
• Smits beenmode
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

SP: Hameren op sociale woningbouw
Cor van Erp, Nummer 2 lijst SP

Verhuizen

Marieke moorman
Foto: Ad Ploegmakers

Wellicht heeft u het al gelezen of
gehoord. Nieuwtjes gaan immers
snel in de dorpen, heb ik gemerkt.
Vanaf mei woon ik met m’n gezin in
Bernheze. Hoewel velen uit Dinther,
Heeswijk, Loosbroek, Nistelrode en
Vorstenbosch het eigen dorp uitermate
goed en enthousiast bij me onder de
aandacht hebben gebracht, is het Heesch
geworden.

Daarmee komt betrekkelijk snel een einde aan m’n dagelijkse
autoretourtje Tilburg - Bernheze. Dat is fijn. Het is plezierig om
dadelijk te wonen in de gemeente waar ik werk. Om onderdeel te
kunnen zijn van de samenleving. Om alles (lief en leed) van dichtbij
te kunnen meemaken. Om er de seizoenen te zien veranderen. Daar
verheug ik me op.
Voor onze kinderen zal het wel even wennen zijn. Die verlaten het
huis waar ze zich thuis voelen, de buurt waar ze vertrouwd zijn, de
school waar ze graag naar toe gaan en de voetbalclub waar ze hun
sportieve best doen. Ik heb er vertrouwen in dat ze in hun nieuwe
omgeving goed ontvangen worden, dus uiteindelijk gaan ook zij hun
draai wel vinden.

bernheze - Met een hamer bouw je huizen. Helaas ligt die hamer al te vaak stil.
Het aantal betaalbare huurwoningen neem alleen maar af. De SP wijst daar al
jaren op. Sinds de woningbouwcorporaties zich massaal vertilden aan derivaten
en schuldpapieren, staat alles stil. Projecten werden en worden in het gunstigste
geval uitgesteld. Vaker worden projecten voor sociale woningbouw afgeblazen.
Een ontwikkeling die moet stoppen.
SP wil huizen
De SP afdeling Bernheze wil nu garen op de klos. Er moeten betaalbare huurhuizen gebouwd worden.
Steeds meer mensen staan ingeschreven voor een huurhuis. Dat
huurhuis is er niet en wordt ook
niet gebouwd. Dat kan niet langer. De SP is voorstander van een
door de gemeente geleide aanpak.
Een aanpak waarbij de gemeente
weer een actieve rol gaat spelen.
Net als voor 1996. Toen is de hele

Marieke Moorman
Burgemeester van Bernheze

GAS-WATER-C.V. -SANITAIR-DAKWERK

Hildebrandstraat eindelijk schoorvoetend op gang. De SP heeft
hierover duidelijke taal in het verkiezingsprogramma voor 19 maart
staan: ‘Sociale woningbouw moet
naar het oordeel van de SP meer
aandacht krijgen.
Dit vooral in de vorm van betaalbare huurwoningen en goedkope
koopwoningen. Zodat mensen
met een gering inkomen niet met
hoge woonlasten opgezadeld worden’.

CDA: Niet

de doe-het-zelf, maar de
doe-het- samen-maatschappij
CDA Bernheze, herkenbaar actief en betrokken

Verhuizen is natuurlijk ook een hoop praktisch gedoe. Het begint
met je afvragen wat je meeneemt en wat je nu eindelijk maar eens
weggooit. Die agenda’s van de middelbare school, wordt het niet eens
tijd dat die de prullenbak in gaan? Of m’n oude studieboeken, zou ik
daar ooit nog eens in kijken?
De afgelopen weken is er al veel door m’n handen gegaan. Het schiet
niet op. Elke foto, elk boek, elke kindertekening is een herinnering.
‘A trip down to memory lane’, noemen de Engelsen dat zo mooi. Zo
is het maar net; het hele leven passeert. Ik heb besloten streng voor
mezelf te zijn. De meeste herinneringen moeten mee in hoofd of hart,
sommigen mogen in een doos. Een verhuisdoos die ik straks met
plezier in Heesch weer uitpak.

voorraad gemeentewoningen gratis aan de corporaties overgedaan.
Vele miljarden werden cadeau gegeven. En wat krijgen we terug?
Niets. Geen nieuwe woningen,
enkel verkoop van de voorraad
huurhuizen, zoals bijvoorbeeld in
Heeswijk-Dinther. Corporaties als
De Kleine Meierij (DKM) gaan gewoon hun gang. Prestatieafspraken met de gemeente zijn niet te
maken of flinterdun. In Heesch
komt na bijna 10 jaar het project

bernheze - Het had weinig gescheeld of ‘participatiemaatschappij’
was hét woord van 2013 geworden. Het werd echter ‘selfie’, wat op
zichzelf een aardige illustratie is van onze samenleving van vandaag.
De participatiesamenleving wordt door de bestuurders vaak uitgelegd
als een doe-het-zelf maatschappij. Het CDA Bernheze kiest echter voor
een ander perspectief: doe-het-samen-maatschappij. We gaan uit van
de kracht van het samenleven van mensen, jong en oud. We zetten ons
daarom in om initiatieven vanuit de kernen te stimuleren.
De participatiemaatschappij. Een
oplettende burger heeft al snel in
de gaten dat de achterliggende
gedachte geen betrekking heeft
op een hoogstaand ideaal van een
warmere samenleving, maar vooral
op een kille bezuinigingsgedachte.
Een overheid die zich terugtrekt en
achteroverleunt om te zien of de
burger in de opengevallen ruimte
treedt.

Met een steeds complexer wordende samenleving, stijgt ook de
kans dat steeds meer mensen buiten de boot vallen.
Omdat ze de ontwikkelingen niet
meer kunnen bijbenen. Zo ontstaat, als we niet uitkijken, een
maatschappij die uitgaat van organisaties en instituties en waarbij
het individu uit het oog wordt verloren. Zo is er juist sprake van min-

der participatie in de samenleving
en komen mensen aan de kant te
staan.
Daarom kiest het CDA voor het
perspectief van de menselijke
maat, om te kijken naar wat mensen beweegt. We zetten in op de
sociale samenhang in onze kernen.
Om samen te kijken hoe we dingen
mogelijk kunnen maken in een wedoen-het-samen-maatschappij.

Nieuwe lijst, vertrouwd geluid
Marko Konings

Jubileumactie januari / februari
ACTIE bij aankoop van een vaillant cv ketel

12 jaar garantie voor slechts € 25,- *
normaal € 200,-

*alle prijzen ex. btw.

Weverstraat 22 - 5388 PK Nistelrode - 0412 - 612770

www.vandintherbv.nl

bernheze - Na alle negatieve ontwikkelingen binnen de Onafhankelijke Politieke Groepering kan een overgroot deel van de leden van deze partij zich niet
meer vinden in de naam OPG. Hoewel wij nog steeds trots zijn op de rol die
de partij in de geschiedenis van Heeswijk-Dinther en later Bernheze heeft gespeeld, overwegen we verder te gaan met een nieuwe kandidatenlijst, met een
eigen, vooral voor Heeswijk-Dinther-Loosbroek herkenbaar profiel. De kracht
van de mensen die deze nieuwe lijst zullen vertegenwoordigen heeft zich in
het verleden ruimschoots bewezen. Samen met nieuwe gezichten kijken we met
vertrouwen naar de toekomst.
Een nieuwe lijst dus, zonder naam.
Of zoals het officieel heet; een
blanco lijst. Maar wel een lijst met
een vertrouwd en al vele jaren zeer
gewaardeerd gedachtengoed. Een
lijst met kandidaten die allemaal
geworteld zijn in de dorpsgemeenschappen, die deel uitmaken van
het verenigingsleven, van besturen
en vooral ook van het dagelijkse

straatbeeld. Bekende namen, nieuwe namen, jong en oud. Bewezen
deskundigheid en veelbelovende
talenten.
Maar één ding hebben ze gemeen:
ze willen zich inzetten om de belangen van hun eigen kern te behartigen, de leefbaarheid te verbeteren en Bernheze als geheel een
fijne gemeente te laten zijn waar

iedereen met veel plezier kan en wil
wonen, werken en recreëren.
In een vergadering op 15 januari a.s. wordt door de leden een
definitief besluit genomen over
het doorgaan van de blanco lijst.
Kandidatenlijst en verkiezingsprogramma zullen snel daarna bekend
gemaakt worden.
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Inspraak door
samenspraak
www.centrumheesch.nl

Evalueren, leren en vooruitzien
Heesch - Onder invloed van de gedachte dat wijsheid noch in vasthoudendheid ligt noch in verandering,
maar in de samenspraak van beiden, bereidt het Centrum Management een enquete voor die onder de ondernemers van centrum Heesch wordt gehouden over de vaste maandelijkse openingszondag. Aan de hand
van de uitkomst van de enquete zal besloten worden welke zondag we – na lekker uitgeslapen te hebben –
nog even gezellig kunnen winkelen in het centrum van Heesch.
Eindelijk winter?
De korte termijn verwachtingen
voor het weer worden elke keer
bijgesteld. Maar de kans op winterse buien wordt toch groter. Het
Centrum Management Heesch wil
daar goed op voorbereid zijn en
heeft met de gemeente Bernheze
en Van de Wijgert gesprekken gehad over het strooien in het centrum.
Ook met de IBN zijn gesprekken

gevoerd, over strooien en schoonmaken op andere plaatsen.
Hoera het wordt lente
De ondernemers van Heesch zijn
met hun plannen de winter en
haar ongemakken al lang voorbij.
Wat per dag komt, kan per dag
worden aangepakt. Maar de lente
komt, met de daarbij behorende
hectiek. Lente betekent kleur en
vrolijkheid. Het betekent ook ‘het
Lentespektakel’. Wie zichzelf als

ondernemer serieus neemt, is nu al
bezig met het bedenken van verrassende en nieuwe zaken om op
het Lentespektakel te presenteren.
En ondernemend zijn ze in het
centrum van Heesch! Er worden al
volop nieuwe ideeën geopperd en
besproken. 2014 belooft een boeiend jaar te worden.
Houd de website van Centrum
Management Heesch in de gaten
voor nieuwe informatie:
www.centrumheesch.nl.

Inschrijven leerlingen basisonderwijs 2014-2015
Om op korte termijn inzicht te krijgen in het aantal leerlingen dat wij de komende jaren op onze basisscholen kunnen verwachten, verzoeken we kinderen die vóór 1 oktober 2015 4 jaar worden nu al aan te melden.
Meer informatie: www.bernheze.org

Progressief Bernheze:

Kansen voor jongeren
Jesse Jansen, #5 voor Progressief Bernheze
bernheze - Als je 17 jaar bent, zoals ik, vliegen de ‘belangrijke’ keuzes in het
leven je om de oren. Waar je rondom je 12e nog kiest over hoe ver je moet
fietsen naar school, kies je rond deze leeftijd waar je gaat studeren, hoe ver je
moet reizen (nee, vaak niet meer met de fiets) en waar je gaat wonen tijdens je
studententijd (en daarna).
Veel jongeren trekken weg uit
onze gemeente, zodra ze gaan
studeren. Gewoon omdat de stad
trekt. Maar er zijn ook veel jongeren die best zouden willen blijven,
maar het openbaar vervoer onvoldoende vinden, geen betaalbare
woningen kunnen vinden en te
weinig ‘leven in de brouwerij’ zien.
Zij zitten met vragen als: zijn er
genoeg stageplaatsen in de buurt,
heb ik een goede kans op een baan
in de regio na mijn studie?
De gemeente kan daarin een be-

langrijke rol spelen. Met het bouwen van goedkope (studenten)
woningen (waarom niet boven de
nieuwe supermarkt in HeeswijkDinther) en goede bereikbaarheid
met ov en fiets. De gemeente kan
jongeren stageplekken bieden in
de eigen organisatie en in gesprek
gaan met lokale ondernemers over
kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt.
Ik, een 17-jarige 6 VWO scholier en aankomend student, wil
de strijd aangaan om kansen te

scheppen voor de inwoners, met
een speciale focus op de jongeren,
van onze gemeente. Daarom ben
ik verkiesbaar voor de gemeenteraad op de lijst van Progressief
Bernheze. Samen gaan we werken
aan een toekomstbestendige gemeente Bernheze.
Meer informatie is te vinden op
www.progressiefbernheze.nl. Reacties welkom via twitter (@JesseJans) of reactie@progressiefbernheze.nl.

Lokaal: Over

samengaan en
zelfstandig blijven
Roel Monteiro, Lijstrekker LOKAAL
bernheze - De drie lokale partijen (ABB, Bernheze Solidair en OPG) gaan als
‘samengevoegde aanduiding’ met een lijst de gemeenteraadsverkiezingen in en
daarna verder onder de naam ‘Lokaal’. Er is al veel werk verzet de afgelopen tijd
(het verkiezingsprogramma, de complete kandidatenlijst en website zijn zo goed
als afgerond). Dit is in goede harmonie gegaan. De neuzen van ABB, Bernheze
Solidair en OPG staan dezelfde kant op. Oké, iedereen heeft afgelopen weken
kunnen lezen dat sommigen zand in de motor willen gooien, maar wij gaan gewoon op volle eigen kracht vooruit!
Regelmatig krijg ik (op straat, in
de kappersstoel of waar dan ook)
de vraag hoe mijn eerste maanden
als lijsttrekker zijn bevallen. Ik kan
u daar maar een antwoord op geven: “Uitstekend!”. Het is prachtig
om te zien dat zoveel inwoners uit
Bernheze zich in willen zetten voor
de lokale politiek in het algemeen

en onze partij in het bijzonder. Dat
geeft mij energie, heel veel energie. Ik hoop dat ik met die energie
de komende tijd aan u duidelijk
kan maken dat Lokaal dé partij is
om op te stemmen komende 19
maart. Binnenkort zullen we dan
ook ons verkiezingsprogramma en
onze kandidatenlijst uit de doeken

doen. Een (ons inziens belangrijk)
tipje van de sluier: Bernheze moet
zelfstandig blijven. Met het onderbrengen van alle lokale partijen
onder één paraplu hebben we aan
slagkracht gewonnen en kunnen
we uw plaatselijke belangen nog
beter behartigen. We kunnen het
samen en we doen het voor u!

Column
AD

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014
beschouw ik in deze column wekelijks ontwikkelingen in de gemeente.
Hiermee hoop ik bewustwording, meningsvorming en brede deelname
aan discussie te stimuleren. Reacties of onderwerpen zijn daarvoor
zeer welkom, stuur ze naar ad@demooibernhezekrant.nl. Gepubliceerde columns kunt u teruglezen op www.demooibernhezekrant.nl.

Wie kiest voor gedoe?
Deze week ging de OPG-soap gewoon door
met de algemene ledenvergadering op maandag
als hoogtepunt. Het moet er een behoorlijke
schreeuwpartij zijn geweest zo onder de Dintherse
kerktoren. En het zal de komende maanden nog
wel gewoon doorgaan. Het beeld nu is wel dat de
fusiepartij Lokaal mét OPG de verkiezingen in gaat.
De dissidente OPG-ers Ad, Marko en Joop willen met een nieuwe
blanco lijst gaan meedoen aan de verkiezingen. Of er nog achterban
over is die daarop gaat stemmen, valt voor beiden te betwijfelen.
De HDL achterban zal op zoek gaan naar andere opties. Voor die
zoekenden is misschien D66 wel een alternatief. Het aantal HDL-ers
is met 10 van de 19 op die lijst erg hoog. Na lange afwezigheid doen
ze weer mee aan de verkiezingen. Ook het CDA heeft een hoog HDL
gehalte met 19 van de 44, dus ook daar kan de HDL-er vooruit. Van de
andere partijen is dat nog niet duidelijk. O ja, van de VVD wel, dat is
opnieuw een Heesche lijst met één Nistelrodenaar.  
Maar de inwoners van Heeswijk-Dinther lijken al lang genoeg
te hebben van Bernheze. Zo lazen we naar aanleiding van de
nieuwjaarsreceptie dat ze graag bij de nieuw te vormen gemeente
Veghel-Schijndel-Sint Oedenrode gevoegd willen worden. Misschien
kan de blanco lijst van die uitspraak nog een verkiezingsitem maken en
de winst binnenhalen? Andere partijen laten zich nog niet uit over een
toekomstige fusiepartner.
In de komende weken, als partijprogramma’s beschikbaar zijn, hoop
ik in deze column meer over de inhoudelijke verschillen te kunnen
schrijven. Dat kan u helpen bij uw zoektocht naar een best passende
partij voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. En weet u
het echt niet meer, ziet u door de bomen het bos niet, of wilt u een
proteststem uitbrengen of juist de uitslag, hoe die ook wordt, kracht
bijzetten, dan kunt u altijd nog blanco stemmen.
Maar beste kiezer, let deze keer wel goed op. Als de blanco lijst van Ad,
Marko en Joop meedoet is een stem op die lijst niet hetzelfde als een
blanco stem. De overeenkomst is dat u onder eenzelfde blanco noemer
in beide gevallen niet weet waar u op stemt. Het verschil is dat uw stem
op de blanco lijst een keuze is voor Ontzettend Prutserig Gedoe.
Met groet Ad

VAN TUYL METAALRECYCLING
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
van 8.00-17.00 uur.
Zaterdag van 8.00 -16.00 uur.
Buiten openingstijden bent u
ook welkom, neem dan
even contact met ons op.

Een geijkte weegschaal
voor de exacte kilo’s.

Het terrein wordt dagelijks
schoongemaakt.

Makkelijk bereikbaar vanaf
de snelweg.

Bakken waar u uw metaal
in kan sorteren.

Ook ‘s avonds en in het
weekend geopend.

Ophaal service.

Nieuwstraat 10 - 5384 PC Heesch
Telefoon: 0412-764467
E-mail: info@oudijzerbrengen.nl

WWW.OUDIJZERBRENGEN.NL
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VVD: verkiezingsprogramma

InformatIe
voor de

KERNEN

D66: Vragen

over Heesch-west

Annemieke Boellaard, lijsttrekker D66 Bernheze
BERNHEZE - Wanneer u dit leest zal er op maandag 13 januari een raadsvergadering hebben plaatsgevonden met als onderwerp Heesch-west. Als het goed is
zal de wethouder antwoorden gegeven hebben op de gestelde vragen.

D66 hoopt dat dit duidelijkheid
zal scheppen over de geplande
ontwikkeling en de positie van
onze eigen gemeente hierin. Wij
vinden het heel belangrijk dat die
bevindingen vervolgens duidelijk
worden gecommuniceerd naar alle
inwoners.
Er is toegezegd dat de inwoners
van Bernheze op de hoogte gehouden zouden worden, maar
sinds juni 2012 is er geen nieuwe
nieuwsbrief verschenen, terwijl de
ontwikkelingen niet hebben stilgestaan.

D66 vindt dat het college de financiële risico’s goed en eerlijk in
kaart moet brengen. Het financiële
plaatje lijkt niet sluitend en dat is
onwenselijk bij zo’n groot project.
Wat is het budget en hoe zorgt de
stuurgroep ervoor dat de kosten
binnen de gestelde kaders blijven?
Een ander belangrijk aandachtspunt is de volksgezondheid. Wat
D66 betreft zet Bernheze in op een
goede ontsluiting via de westzijde.
Door toename van verkeer over de
cereslaan zal het gehalte van o.a.
fijnstof in de in te ademen lucht te

hoog worden. Dit is onwenselijk
met het oog op de gezondheid van
de inwoners van Heesch.
Welke categorie bedrijven mogen
zich vestigen op Heesch-west? Bedrijven op het gebied van ‘Food,
Health en Pharma’ of bedrijven op
het gebied van logistiek en bouw?
En wat gebeurt er met de bedrijven uit Bernheze die graag willen
verhuizen naar Heesch-west? D66
vraagt helderheid over Heeschwest, wat ons betreft VOOR de
gemeenteraadsverkiezingen van
19 maart.

Gemeenteraadsverkiezingen 2014
Woensdag 19 maart

2014-2018 vastgesteld
Jack van der Dussen, Lijsttrekker
VVD-Bernheze Zeker Nu!

BERNHEZE - Het verkiezingsprogramma is
door de leden van de VVD-Bernheze in december 2013 goedgekeurd en inmiddels op
de website gepubliceerd. Wilt u weten waar
de VVD-Bernheze de komende 4 jaar voor
staat in onze mooie gemeente dan kan u het
programma daar inzien of downloaden.
De inhoud van het programma is
volledig gebaseerd op wat er leeft
in de gemeente Bernheze en in het
belang van al onze inwoners.
Speerpunten van de VVD-Bernheze zijn onder andere:
- er moet een degelijk en solide
financieel beleid gevoerd worden.
- Ondernemers willen we, via
actief beleid, binden aan de gemeente Bernheze.
- We moeten investeren in de lokale economie,
- De agrarische sector is een belangrijke motor voor onze economie; ook in Bernheze,
- Wij staan voor een actief seniorenbeleid voor Welzijn, Wonen
en Zorg zonder bureaucratie,
- Wij willen af van onnodige welstand voorschriften voor wonen

en bouwen in Bernheze,
- De kleine kernen zijn belangrijk
voor Bernheze en verdienen actieve ondersteuning,
- In Bernheze is het plezierig wonen in een aantrekkelijke leefomgeving.
Nu dat de verkiezingscampagne
is begonnen zullen wij u regelmatig informeren over bovenstaande
speerpunten.
Op onze kieslijst staat op nr.2 Mark
Zijlstra en op nr. 3 Paul Kremers,
beiden zijn nieuwe kandidaatraadsleden en zeer bekwaam om
zich door u te laten vertegenwoordigen. Wij rekenen op u en laat uw
stem gelden op 19 maart!
Mocht u willen reageren dan kan
dat via mijn mobiel 0653-496069
of ga naar de website
www.vvd-bernheze.nl

www.mooiheesch.nl
INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT
voorziet Heesch, gemeente Bernheze van actualiteit

START VERKOOP

MAANDAG 20 JANUARI I 19.30 - 21.00 UUR
35 SFEERVOLLE WONINGEN aan de rand van het
dorp in plan Heilaren te HEESWIJK-DINTHER
TUSSENWONINGEN vanaf

€ 170.000,- v.o.n.

INLOOPAVOND Maandag 20 januari a.s. van
19.30 tot 21.00 uur in Café Zaal De Toren.
(Torenstraat 12, Heeswijk-Dinther)

Ontwikkeling en Realisatie
Muller Bouw BV
T: (0412) 63 88 55
www.mullerbouw.nl
Informatie en Verkoop
Bernheze Makelaars & Adviseurs
T: (0413) 24 38 18
www.bernheze.nl

VOOR MEER INFO GA NAAR WWW.HEILARENBUITEN.NL
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Van Sleuwen Autorijschool in meervoud
BERNHEZE – Zoek een autorijschool via internet en je vindt Van Sleuwen in Oss, Odiliapeel en De Rips.
Allemaal met een rijschool en allemaal familie. Sterker nog, de heren uit Oss en Odiliapeel zijn tweelingbroers. En wat voor…

modules met daarin de stappen
die je doorloopt zoals bediening,
eenvoudige
verkeerssituaties,
complexe verkeerssituatie, mentaliteit en verantwoordelijkheid.
Natuurlijk zit je achter het stuur
en ga je de weg op, maar de heren en dames hebben elk ook ‘n
gas-, rem- en koppelingspedaal

een PontJe
oP- en aFrijDen en
heLLingen nemen
voor ‘bijsturen’ en ingrijpen. Na
elke module volgt een toets en
evaluatie.

Lambèr (Odiliapeel) en Peter (Oss) van Sleuwen bij enkele van de lesauto’s
Foto: Marcel van der Steen Tekst: Martha Daams

Hoewel de een wat langer les
geeft dan de ander, zijn de heren
van Sleuwen, een met vrouw en
dochter met schoonzoon, al minimaal vijf jaar concullega’s, met
elk een rijschool, zoeken ze elkaar
regelmatig op voor gezelligheid,
maar vooral om hun kennis over

autorijden scherp te houden. Als
de nood aan de man komt, nemen ze voor elkaar de lessen over
en ze zijn het er over eens dat autorijden meer is dan van A naar B
gaan. Zo vinden ze het ‘nieuwe
rijden’ een sport en mentaliteit op
de weg een must.

Rijopleiding in stappen (RIS)
Instappen en wegwezen is niet
de aanpak van de Van Sleuwens.
Beheersing van de auto, overzicht
in het verkeer en zelfvertrouwen
bouw je beter en sneller op door
het rijden te leren in stappen. De
lessen worden opgebouwd in vier

Zorgvuldig
Van Sleuwen Autorijschool gaat
voor zorgvuldigheid. Minimaal
wordt eenmaal een grote stad
doorkruist, worden helling ‘genomen’ met de daarbij behorende achtergrondinformatie, waar
nodig een pontje op- en afgereden en wordt geparkeerd in een
parkeergarage. Bovendien wordt
aandacht besteed aan de technische kennis over de auto, die bekend moet zijn voor het examen.
Maar omdat ze allemaal vinden

dat het lessen ook leuk moet blijven, krijg je oefeningen in rijden
op navigatie en kaart. Rijd je verkeerd, gaan ze gewoon met je
mee.
Extra bijzonder
Heb je faalangst, autisme of
ADHD, ook dan kun je met plezier
leren autorijden. Er is geen enkele
reden waarom je niet zou kunnen
autorijden. Peter van Sleuwen
heeft zich hierin gespecialiseerd
en mag zich erkend rij-instructeur autisme en ADHD noemen.
Hij staat daarvoor vermeld op de
website van Spectrum Brabant.
Van America tot aan de Maas kun
je bij een van de Van Sleuwens
terecht voor autorijles, bijscholing, theorielessen, gegarandeerd
effectieve lessen en plezier in ’t
rijden.

www.autorijschoolvansleuwen.nl
0412-635141 Oss
0413-27 58 80 Odiliapeel
0493-59 99 58 De Rips

de aanhangwagenspecialist
de aanhangwagenspecialist

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

het adres voor uw aanhangwagen,
paardentrailer
en men-enofmenmarathonwagen!
het adres voor uw aanhangwagen,
paardentrailer
of marathonwagen!

de aanhangwagenspecialist
aanhangwagenspecialist
de
het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!

Verkoop
het adres voor uw aanhangwagen,
paardentrailer en men- of marathonwagen!

Verkoop

Verhuur/Lease
Verkoop

Verhuur/Lease
Verkoop
Zelfbouw/Speciaalbouw
Verhuur/Lease
AANHANGWAGENS
Verhuur/Lease
Zelfbouw/Speciaalbouw
25
JAAR
Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS
Zelfbouw/Speciaalbouw
AANHANGWAGENS
25 JAAR
Onderhoud,
reparatie en keuring
AANHANGWAGENS Zelfbouw/Speciaalbouw
25
JAAR
reparatie
en
keuring
Bosschebaan
80Onderhoud,
- heesch
telefoon:
(0412)
- en
www.petersaanhangwagens.nl
25 JAAR
Onderhoud,451066
reparatie
keuring

www.taxivangrunsven.nl

Bosschebaan 80 - heesch - telefoon: (0412) 451066 - www.petersaanhangwagens.nl

Bosschebaan
80 - heesch
- telefoon:
451066 - www.petersaanhangwagens.nl
Bosschebaan 80 - heesch
- telefoon:
(0412)
451066(0412)
- www.petersaanhangwagens.nl

Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490

Wilt u een
schone auto?
Kom naar onze
moderne Carwash!

BP Servicestation
van Duijnhoven
Maxend 20
te Nistelrode

goedkope winterbanden?

Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

ook
VERHUUR

goedkope winterbanden?
AUTOBANDENEN
ACCU-EXPERT
Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

ook
VERHUUR

Wij adviseren graag bij de beste keuze in banden, velgen en accu’s
Abdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk - Tel. 0413-291777 - Fax 0413-291941
www.pasbanden.nl - info@pasbanden.nl

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

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco .......... 2007
AudiPanda
A3 quatro
wd ................................
20- 16v s line 200pk 2005
Fiat
4200 4km.
2009
AudiFiesta
a4 pro
line51163
Ford
1.3i
kWpk
.............................2007
2004
Ford
Focus
BMW
118C-Max
d 5drs1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs. ....................... 2006
BMW 318i high executive
2007
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Citroen
C1sportwielen dikke uitlaat .......2011
Honda
Civic
2001
Mazda
6 1.8 Clima
77.000 km.
................
2003
Fiat Panda
1,2 stuurbekr.
80.000
km 2004
Mini
FordCooper
Transit.............................................
Connect 1.8 D 86.000 km 2007
Mini
Cooper 1.6 16V .................................2011
2008
airco
Opel Agila 1.0 10.000 km ........................ 2005
Kia Agila
Venga1.2
1,416V
seven
Opel
airco16.000
70.00 km
km. ..........2011
2005
Mini
Cooper
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs...2007
2002
Opel
5-drs 1,6
20.000
km. airco
2010
OpelCorsa
Astra 1.2
statoncar
16v airco
navi ....2009
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco .. 1999
Opel Corsa 1.2 16v 5-drs
2008
Opel Vectra 1.6 16V ................................. 1998
OpelZafira
Corsa
1.3 cdtiecoflex
70.000 km 2011
Opel
1.9D
......................................
2006

Opel Zafira 2.0 DTH ................................. 2003
Peugeot
cabrio 80.000 km. ......2002
Opel
Zafira206
2.2iccElegance
2002
Peugeot
85.000 km
2006
Opel
Zafira206
Y201.4i
DTH16V
.................................
2005
Peugeot
2001
Peugeot206
2062.0
GTI16V
2.0GTI
16v.........................
lekker sportief 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km. ............ 2006
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Toyota206
Yaris
Peugeot
rally1.0
car16v
20i automaat
16v heel apart en snel..2004
30.000 km
Peugeot
306 Break 1.6 ............................2004
1999
Renault
Clio 1.2
16V
airco1.6
64.000 km. .....2001
2006
Volkswagen
New
Beetle
Renault Clio 1.6 16V airco ........................ 2003
Volkswagen Fox
2006
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km... 2006
Volkswagen
1.6 clima
Suzuki
JimnyGolf
4+4Plus
...................................
2000
49.000
km4-drs. 9.000 km. ..................2009
Suzuki
Swift
2010
Volkswagen
Polo20.000
5drs Airco
Toyota
Aygo airco
km. ..................2010
2008
Volkswagen
cabriolet
85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC 70Golf
5-drs
automaat
2005
Volvo XC70 d5 automaat .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart ......... 2003

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl
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wie
is deze Bernhezenaar?

NAAM: MARK VAN ZUTPHeN
LEEFTIJD: 22
WOONPLAATS:
HeeSWIJK-DINTHeR
STUDIE:
BeDRIJFScOMMUNIcATIe
Als hij opnieuw zou mogen kiezen, had Mark van Zutphen (22) uit
Dinther wellicht een andere studie dan bedrijfscommunicatie gekozen. Op de Radboud Universiteit in Nijmegen heeft hij er inmiddels
ruim 2,5 jaar opzitten. Via een omweg hoopt hij in de toekomst een
journalistieke functie te kunnen bekleden, maar spijt van zijn keuze
heeft hij niet.

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

Een studie communicatie kan toch ook tot een journalistieke
functie leiden?
“Dat is ook mijn bedoeling. Als klein jochie droomde ik er van om
profvoetballer te worden. Vanaf het moment dat ik er achter kwam
dat ik daarvoor het benodigde niveau miste, wilde ik me graag op
een andere manier met de sport bezighouden: via de journalistiek.”

5x 1/5 staatsloten

n
le
e
e

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Jan Gabriëls
uit Loosbroek

Winnaar:
Ricky van Gorp
kan de staatsloten
ophalen bij Paperpoint

Gezinsleden of werknemers worden
uitgesloten van deelname.

Ben je daar op de een of andere manier al mee bezig?
“Omdat ik geen journalistieke studie doe, leek het me verstandig om alvast een blog te beginnen.
Sinds een jaar beheer ik de blog Pitchhitter, die te bereiken is via pitchhitter.blogspot.nl. Daar doe
ik verslag van voetbalwedstrijden die ik - zowel binnen als buiten de landsgrenzen - bezoek. Dat
waren er afgelopen jaar 85. Ik merk dat de bezoekersaantallen blijven stijgen en dat geeft me een
goed gevoel.”
Verlies je de studie bedrijfscommunicatie niet uit het oog?
“Deze studie is ook leuk. Ik heb destijds voor deze studie gekozen vanwege het brede aanbod en
de variatie. Zo ontwerpen we de ene week een website, met als doel mensen te stimuleren social
media te gebruiken bij het zoeken naar een baan. De week erna zijn we bezig met het ontwikkelen van een communicatiestrategie voor een grootschalige verandering binnen een organisatie.
Je houdt je dus eigenlijk bezig met alle vormen van communicatie in en rondom een organisatie.
Uiteindelijk hoop ik deze studie te kunnen combineren met mijn liefde voor het schrijven en zodoende de journalistiek in te gaan.”
Tekst: Rob Aarts

AANGeBODeN

Te KOOP

PeDIcURe NISTelRODe
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6.
0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.

MeTAleN VelGeN MeT
Z.G.A.N. WINTeRBANDeN
195x16 x15T Viking:
15”. Gebruikt op VW
Bora. Tel. 06-54392701
Wegens aanschaf auto met
afwijkende maat.

IeTS Te VIeReN?
En geen tijd of zin om hapjes
of een buffet te maken? Wij
nemen deze taak graag op ons.
Kijk op www.vadeboculinair.nl
of bel 06-13431687.

GeVRAAGD
GeBRUIKTe/OUDe
WeNSKAARTeN
Yvonne Sturm Nistelrode
0412-20615906
Ingrid Smits Vorstenbosch
0412-355008.

TROUWeN OF ZWANGeR
Vraag nu het GRATIS pakket
aan www.felicitatiedienst.eu.
Een pakket van de plaatselijke
ondernemer met vele leuke
aanbiedingen.

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

carnavalsoptocht
Vorstenbosch
VORSTENBOScH – De carnavalsoptocht in Vorstenbosch wordt
gehouden op maandag 3 maart.
Hoofdwagens van verenigingen/
buurten en vriendengroepen,
ook van buiten Vorstenbosch, die
deel willen nemen aan de optocht
op maandag 3 maart, dienen dit
vóór zondag 2 februari door te
geven aan de optochtcommissie,
06-51059073 of ankeenroel@
home.nl.
De hoofdwagens binnen Vorstenbosch dienen tevens te zorgen
voor een hoofdjurylid en een assistent.
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Een energetische tuin (FeelGood Garden) is een tuin die in harmonie
is met de bewoners. Door de juiste vormen, planten en materialen te
gebruiken, ervaart de mens meer rust in het dagelijkse bestaan. Wim
Lips geeft op vrijdag 24 januari van 15.30 tot 18.00 uur een lezing over
wat een energetische tuin voor de bewoners kan betekenen.

8

1
8

www.bernhezemedia.nl

energetische tuinaanleg: Lezing Wim Lips

Easy

5

Meer informatie over de carnaval
bij de Piereslikkers in Vorstenbosch
kun je vinden op
www.piereslikkers.nl

Advertorial

SUDOKU
9

Gezien worden en
een boodschap
overbrengen
die begrepen wordt,
is niet altijd gemakkelijk.
Wij, Bernheze Media,
kunnen u daarbij helpen.

5
9
Puzzle #244458
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info@eijnderic.nl - www.eijnderic.nl

hoe een tUin
ervoor zorgt dat
U ziCh goed voeLt
De kosten bedragen
€ 7,50 per persoon,
inclusief koffie of
thee. Meldt u zich
vooraf aan bij de
Eijnderic. Dit is (t/m
20 januari) mogelijk
per e-mail:
info@eijnderic.nl of
0412-454545.

LipsGroen heeft al menig energetische tuin ontworpen en aangelegd.
Voortdurend bijscholen en vooral
ervaringen delen, hebben bijgedragen aan een nog beter resultaat.
Ervaringen
Het tuinontwerp en de aanleg middels het FeelGoodGarden concept,
heeft er bij verzorgings- en verpleegtehuizen in geresulteerd dat
de bewoners rustiger zijn, beter slapen, overdag actiever zijn en meer
contact hebben met buiten en daar
ook graag willen verblijven. Er is
meer leven in de tuin door de vogels en insecten die op het groen
afkomen, wat er voor zorgt dat de
bewoners meer genieten en vaker

onder de mensen komen. Mooie
voorbeelden hiervan zijn de tuinen
bij Brabantzorg de Watersteeg in
Veghel en de St. Jan in Uden.
Op scholen waar een FeelGood
Garden is aangelegd, zijn de kinderen merkbaar rustiger en hebben
meer beleving met de natuur. Een
mooi voorbeeld hiervan is de belevingstuin bij de Beekgraafschool
in Nistelrode. Maar ook bij particulieren, waar volgens dit concept
de tuinen zijn aangelegd, slapen de
bewoners beter en voelen zich rustiger. Wim Lips wil graag zijn kennis delen aan de hand van een presentatie en door de aanwezigen te
laten ervaren wat planten, etc. voor
de mensen kunnen betekenen.
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KERSTBOOMVERBRANDINGEN
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HDL
Heesch

HDL

Sluit nu een
autoverzekering af
en betaal de eerste
maand geen premie!
Nistelrode

Bel voor een vrijblijvende offerte
088-8000902 of kom langs.

Heesch

Vorstenbosch

Vorstenbosch

Foto’s Heeswijk-Dinther-Loosbroek:
Michel Roefs
Foto’s Heesch: Marcel van der Steen
Foto’s Vorstenbosch: Jo vd Berg

Rivez Assurantiën & Risicobeheer
Zelfstandig adviseur Regiobank
Nistelrode

Weijen 19a Nistelrode
T 088-8000902 - F 088-8000901
info@rivez - www.rivez.nl

18 en 19 januari 2014

Locatie: De Pas in Heesch - Open: van 10u tot 17u - Entree: 2,50 euro
Gratis parkeren - kinderen tot en met 12 jaar gratis.

Vind ons leuk op Facebook en maak kans op 45 euro aan shopping tegoed!

www.outlet-beurs.nl
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Zelf een script schrijven naar
boek ‘Eilandbewoners

Herinrichting Wereldwinkel
Heeswijk-Dinther klaar

Oss/Heesch - De Heesche leerlingen aan het Titus Brandsmalyceum, Sanne Swinkels en Maaike Vollebergh
hebben voor hun profielwerkstuk een toneelstuk gemaakt naar het boek ‘Eilandgasten’ van Vonne van der
Meer. De voorstelling van dit toneelstuk vindt plaats op woensdag 22 januari in De Groene Engel te Oss. De
aanvang is 20.00 uur. Kaartjes à € 3,- zijn te koop via de site van De Groene Engel (www.groene-engel.nl/
agenda/educatief/22-1-2014/Eilandgasten/) of bij de CD Kiosk in de Schakel.
maal (oud)leerlingen van het Titus
Brandsmalyceum.
Het toneelstuk gaat over Duinroos,
een vakantiehuisje op Vlieland. De
gasten in het huis vormen samen
een verhaal, zonder dat ze iets van
elkaar weten. Ze komen en gaan
allemaal met hun eigen verhaal.

Sanne en Maaike

Sanne en Maaike zijn leerlingen
van 6 vwo. Zij hebben een profielwerkstuk gemaakt voor het vak
drama. Als onderzoek hebben zij
gekeken naar de verschillen tussen een boek en een toneelstuk en
hoe een boek dan kan worden herschreven tot een toneelstuk.
Eilandgasten
Ze wilden echter verder gaan dan
alleen onderzoek, dus hebben ze
besloten dit ook uit te voeren. Ze
hebben zelf een script geschreven
dat gebaseerd is op het boek ‘Ei-

landgasten’ en voeren dit toneelstuk ook op. Zelf zorgen Sanne
en Maaike voor regie, PR, decor,
kostuums en alles wat verder bij
een voorstelling komt kijken. Als
locatie hebben zij De Groene Engel
kunnen regelen.
Voor het spel zijn de volgende
acteurs verantwoordelijk: Joppe
Bakelaar, Jorn de Boer, Flore van
Grunsven, Emma Hoogstede, Rachel de Jong, Sascha Lammerts,
Freek Rotman, Celine Spijkers en
Bart van de Wetering. Dit zijn alle-

Maaike en Sanne:
“Toneelspelen, schrijven en regisseren, dat is wat wij allebei ontzettend graag doen. Voor ons profielwerkstuk vonden we het allebei
heel leuk om echt een keer helemaal in de schoenen van een regisseur en een scriptschrijver te staan.
Vooral het compleet bepalen van
een toneelstuk heeft ons niet alleen organisatorisch heel veel geleerd maar ook op regie/creatief
gebied zijn we een stuk wijzer geworden. Ondanks het vele werk
zijn we altijd gemotiveerd gebleven. We hebben een hele fijne
samenwerking en de acteurs en
anderen die ons helpen gaan ook
mee in ons enthousiasme. Wat het
resultaat wordt, weten we nu, is
niet het allerbelangrijkst. We hebben alleen al aan het proces heel
veel plezier gehad. Maar toch zou
het geweldig zijn als de uitvoering
wordt zoals wij dat hopen.”

Heeswijk-Dinther - Het is zover! De Wereldwinkel Heeswijk-Dinther
zet op woensdag 15 januari de deuren weer open. De winkel heeft een
metamorfose ondergaan en bestuur en vrijwilligers heten belangstellenden graag welkom in dé Fairtrade Cadeauwinkel van Heeswijk-Dinther.
De Wereldwinkel sloot op 29 december de deuren om de gehele
winkel opnieuw te gaan inrichten.
De afgelopen weken is er hard gewerkt. Nadat de volledige voorraad eerst ondergebracht werd in
een container, beschikbaar gesteld
door gebroeders Dijkhoff BV, werd
de gehele inventaris verwijderd. De
schilder zorgde er voor dat de winkel voorzien werd van een nieuw
likje verf. Met de kleuren sluit de
Wereldwinkel
Heeswijk-Dinther
aan bij de nieuwe huisstijl van de
landelijke vereniging van Wereldwinkels.
Inmiddels hebben de vrijwilligers
van de Wereldwinkel de winkel
opnieuw ingericht. Daarvoor hebben ze speciaal wereldse cadeaus
ingekocht, die nog niet eerder te

zien waren in de winkel in Heeswijk-Dinther. Met deze herinrichting van de winkel is Wereldwinkel
Heeswijk-Dinther klaar voor de
toekomst.
Op woensdag 15 januari vanaf
13.30 uur is de winkel weer open.
Op een later tijdstip volgt een officiële opening, waarbij een openingsaanbieding natuurlijk niet zal
ontbreken. Meer informatie te zijner tijd in deze krant.
Loop vrijblijvend eens binnen en
neem alvast een kijkje in de geheel
vernieuwde winkel. De vrijwilligers
staan u graag te woord. Ga voor
meer informatie over de Wereldwinkel en alle openingstijden naar
www.heeswijkdinther.wereldwinkel.nl.
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‘Ouderbetrokkenheid 3.0: Ouders en
school, samen voor de leerlingen’

HEESWIJK-DINTHER - De basisscholen De Bolderik, Het Mozaïek en
’t Palet nodigen alle opvoeders uit voor een gezamenlijke bijeenkomst
rondom ‘opvoeden’. De avond wordt gehouden op donderdag 16 januari. Gastspreker is Peter de Vries, schrijver van meerdere boeken over
ouderbetrokkenheid.
Voor de vierde keer organiseren de
drie scholen in Heeswijk-Dinther
een gezamenlijke avond voor ouders en leerkrachten. Tijdens de
bijeenkomst op 16 januari worden
ook de medewerkers van de peuterspeelzaal, kinderopvang en buitenschoolse opvang uitgenodigd.
Hoe organiseer je als school een
goede samenwerking met ouders?
Er gaan vaak dingen goed en er

kunnen zaken beter. Wanneer
spreek je van een goede ouderbetrokkenheid, een goede samenwerking met ouders? Hoe pak je
dat aan?
Peter de Vries vertelt deze avond
over een aanpak waarbij ouders en
scholen op zodanig samenwerken
dat het kind, de leerling, optimaal
kan leren op school.

Beter presteren op school dankzij
een goede samenwerking tussen
ouders en school, ieder kind heeft
er recht op.

De complete opbrengst van de collecteweek zal direct ten goede komen aan de kansarme Filipijnse bevolking. Het wordt gebruikt om de
verzending van hulpgoederen naar
de Filipijnen te bekostigen. Nu, in
de nasleep van orkaan Haiyan, is
de hulp nog harder nodig dan normaal.
Stichting van Mens tot Mens is opgericht in december 2006 en zet
zich sindsdien in voor de kansarme
bevolking van de Filipijnen. Dit
doet zij door het sturen van allerhande goederen; van knuffels tot
gereedschap, van kleding tot verbandmiddelen. De stichting draait
geheel op vrijwilligers en donaties
van particulieren en bedrijven uit
de regio.
Voor meer informatie over de
stichting kijk op:
www.vanmenstotmens.com

Uitverkoop
Wie wint derde editie
Wereldwinkel

van Nisseroise kwis?

NISTELRODE - Wie is de slimste van Nistelrode en welk team wint editie 2013? Twee vragen waarop zaterdag 18 januari het antwoord wordt
gegeven tijdens de uitslag-/feestavond van de Nisseroise Kwis editie
2013 in Partycentrum ‘t Maxend.

De Wereldwinkels in Heesch en
Nistelrode houden in de maand januari uitverkoop.
Diverse artikelen zijn aantrekkelijk
geprijsd met kortingen variërend
van 20 tot 70%. Van harte welkom en op is op!
Openingstijden
Heesch: maandag t/m vrijdag van
13.30-17.00 uur en op zaterdag
van 10.00-16.00 uur.
Nistelrode: woensdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur en op
vrijdag tot 20.00 uur.

Op 28 december werd de derde
editie gespeeld van de succesvolle
Nisseroise Kwis, de dorpskwis van
Nistelrode. Een record aantal van
ruim 1200 deelnemers speelde
mee aan deze kwis die bestond uit
110 kwisvragen. Naast deze kwisvragen was er een geheime opdracht waarbij de slimste van ieder
team zich om 21.00 uur meldde
in Basisschool de Beekgraaf. Hier
werd in 45 doodstille minuten een
heuse IQ test afgenomen van ieder
teamlid.
‘De slimste van Nisseroi’
Vorig jaar werd de Nisseroise Kwis
nog gewonnen door team Laar
Maar Waar, wie er dit jaar met de
wisseltrofee en 250 euro naar huis
zullen gaan, zal bekend worden

NISTELRODE - Veel ondersteuning en begeleiding waar de
Rijksoverheid nu voor verantwoordelijk is, zal na 1 januari 2015 door
de gemeente worden georganiseerd. Door deze verschuiving ontstaat
de kans om ons hulpverleningsstelsel kwalitatief beter en bovenal
persoonlijker te maken.
Als gemeenten de mensen de ruimten geven om dit zelf vorm te
geven dan ben ik er van overtuigd dat dit kan. Ik zie namelijk dagelijks
bij Stavast dat, als je werkt vanuit de vraag van mensen en niet vanuit
je aanbod, dat je dan eigenlijk alles voor elkaar kunt krijgen. De vraag
moet centraal staan en niet het aanbod. Als je mensen wilt helpen
dan moet je dus als hulpverlener altijd zorgen voor maatwerk. Laat

Het belooft een inspirerende
avond te worden met ruimte voor
ontmoeting en met elkaar in gesprek gaan.

Collecteweek voor kansarme bevolking van Filipijnen

HEEScH/NISTELRODE – Ben je op
zoek naar een origineel, fair cadeautje voor een aantrekkelijke prijs?

Column onze zorg

Ontmoeting
Vanaf 19.30 uur kun je binnenlopen voor een kop koffie. De avond
begint om 20.00 uur in de grote
zaal van gymnasium Bernrode aan
de Zijlstraat in Heeswijk en duurt
tot ongeveer 21.30 uur.

Stichting van Mens Tot Mens
HEEScH - Van 20 t/m 25 januari collecteert stichting van Mens tot
Mens in Heesch. In deze week gaat een groep vrijwilligers van de stichting langs de deuren om geld op te halen voor de kansarme bevolking
van de Filipijnen.

Advertorial

gemaakt op zaterdag 18 januari
vanaf 20.30 uur. Naast het winnende team wordt dan tevens bekend gemaakt wie de IQ test er het
beste vanaf heeft gebracht en wie
zich dus ‘de slimste van Nisseroi’
mag noemen.
Uitslag-/feestavond
Op zaterdagavond 18 januari vindt
de ontknoping plaats van deze
kwis en komt er een antwoord op
vragen als: Wat is de gemiddelde
score? In welke categorie scoorden de teams het best? En welke
bijzonderheden lazen we terug tijdens het nakijken?
Je bent van harte welkom vanaf 20:00 uur in Partycentrum
‘t Maxend, de opening van de uitslag-/feestavond is om 20:30 uur.

mensen vertellen wat ze nodig hebben, kijk naar alles wat ze wel
kunnen en maak dan samen een maatwerkplan. Dit betekent ook dat
we moeten zorgen dat ondersteuning stopt op het moment dat de
hulpvraag is opgelost en niet zodra een potje geld op is.
Dat we preventief te werk gaan en hulp verlenen voordat het
probleem groter wordt. Dat we meer gaan samenwerken met
bijvoorbeeld het onderwijs en andere maatschappelijke organisaties,
zodat we op tijd kunnen signaleren. Door samen te werken, goed te
luisteren, te kijken naar mogelijkheden en altijd
de klant centraal te stellen, kunnen we een
goed en persoonlijk hulpverleningsstelsel
creëren. Ik heb er vertrouwen in dat onze
beleidsmakers dit ook willen.
www.stavast.nu
info@stavast.nu
0412-795284

NIEUW
*
*
*
*
*

PVC-VLOEREN

VELUX
dealer

* Vinyl, laminaat
* Rolgordijnen,
Gordijnen, vitrage
vouwgordijnen
Zonwering
* Festonneerwerk
Alle vloerbedekking * Herstofferen
Karpetten, traplopers (stoelen, caravan, boten, etc)

* Deze maand speciale aandacht voor
rolgordijnen en facets met mooie kortingen!
www.festontapijtenheesch.nl • festonheesch@tele2.nl
Broekhoek 52 Heesch • tel. 0412-451394

GRANDIOZE OPRUIMING
Abdijstraat 12
Heeswijk-Dinther
0413-291826
www.heesakkerslichtvisie.nl

10 tot 70% korting
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GOEDEREN
AANLEVEREN:
VOORSTE GROES 1A
HEESCH OF VIA ONZE
GRATIS OPHAALSERVICE
BEL 0412 626 111
VOOR EEN AFSPRAAK
OF KIJK OP DE
SITE.

HET MOET
NIET GEKKER
WORDEN!
DE MOOISTE OUTFITS VOOR DE LAAGSTE PRIJZEN VOOR
EEN TE GEKKE CARNAVAL VIND JE BIJ KRINGLOOP
BEDRIJVEN BERNHEZE EN OSS.

Voorste Groes 1a Heesch www.kringloopbernheze.nl

Goederen zelf afleveren
Voorste Groes 1a Heesch
Goederen laten ophalen
bel 0412 626111
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Opgeladen op weg met Van Bakel eco
Particulieren
Menig ondernemer kiest ervoor om
ook aan huis een oplaadvoorziening voor de auto te hebben. Een
extra groep in de meterkast en een
oplaadzuil aan huis, aangepast aan
de mogelijkheden, geeft de mogelijkheid ’s nachts gebruik te maken van het lagere tarief als je een
energiecontract afsluit met dubbel
tarief. Als iedereen slaapt en weinig
andere energie vragende apparaten actief zijn, een ideale oplossing.
Van Bakel Elektro Eco
Als een van de kartrekkers van
BEcO (Bernhezer Energie coöperatie) was Anthony van Bakel ook
een van de eerste ondernemers

Advertorial

niet gebonden zijn. U kunt hem
inschakelen voor elk onderdeel,
of dit nu enkel de levering is, de
installatie of de turnkey oplevering
van de oplaadmogelijkheid, inclusief de afhandeling voor het pas-

Bedrĳven bepalen zelf of ze stroom gratis,
goedkoop of winstgevend willen leveren
Anthony van Bakel bij de dubbele oplaadpaal op het terrein Van Bakel Elektro Eco
Foto: Marcel van der Steen Tekst: Martha Daams

HEEScH – Als vervolg op de subsidie voor elektrische fiets oplaadpalen is 2014 het jaar van de oplaadpalen
en –zuilen voor elektrische auto’s. Een mooie buitenkans voor bedrijven die overwegen om elektrische auto’s
aan te schaffen of al rijden.
Voor de aanschaf van oplaadpalen
of oplaadzuilen is de subsidie van
maximaal € 750,- niet het enige
dat telt, ook de extra aftrek van
belastingen in het kader van MIA
(milieu investeringsaftrek) is leuk
meegenomen, liefst 36% van de
investering in het oplaadstation,
mits die groter is dan € 2.500,-.

Voordelen
De verkoop van elektrische en hybride auto’s stijgt enorm, dankzij de
verbeterde technieken. De vraag
naar oplaadmogelijkheden stijgt
evenredig mee. De eis dat de oplaadmogelijkheid publiekelijk toegankelijk moet zijn, heeft daarom
ook voordelen. Wat te denken van
de extra aanloop bij het bedrijf? Bo-

vendien is het pasjessysteem, waarmee de oplaadmogelijkheid in werking gezet wordt, zodanig ingericht
dat het bedrijf zelf kan bepalen of
het bedrijf de stroom gratis, tegen
een geringe vergoeding of met
een kleine marge ter beschikking
wil stellen. Voor het bedrijf en het
personeel is de oplaadvoorziening
altijd toegankelijk en goedkoop.

in de regio die zich verdiept heeft
in de mogelijkheden van milieubesparende activiteiten. Naast de
zonnepanelen, hadden de mogelijkheden en variaties van oplaadpalen en –zuilen zijn bijzondere
aandacht. Elke situatie heeft andere eisen en wensen. Als leverancier van oplaadmogelijkheden
van diverse fabrikanten, kan hij
als geen ander adviezen geven die

jessysteem met de centrale organisatie. Of zoals Anthony zelf zegt:
“Ik zit hier nu 20 jaar in Heesch en
ik wil hier over 20 jaar ook nog zitten. Mijn belang is dat mensen bij
mij terugkomen en als ze dan weer
vragen hebben, daarmee ook nog
hier terecht kunnen.”
www.vanbakelelektro.nl
0412 454394

Verschillende ondernemers in Bernheze hebben een laadzuil laten
plaatsen door van Bakel Eco: Rabobank Bernheze Maasland, ORCA
Group, Langenhuizen Glasspecialist, Core| Vision, VolkerWessels,
Van den Oord en Arcobel.

www.vorstenbosch-info.nl
INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

voorziet Vorstenbosch, gemeente
Bernheze van actualiteit

Nederland kan er even
helemaal tussenuit
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C1000 start actie met Center Parcs
HEEScH - Binnenkort kunnen de klanten van C1000 Wiegmans er even, heel voordelig,
helemaal tussenuit. Vanaf 15 januari kan er gespaard worden voor hoge kortingen op een
verblijf bij Center Parcs.
Tot 50%
Bij besteding van elke € 10,- krijgen klanten een spaarzegel. Een volle spaarkaart met 15 zegels geeft recht op hoge
kortingen op een verblijf bij center Parcs. De korting kan
oplopen tot 50% en is geldig bij een grote verscheidenheid aan parken zowel in Nederland, België, Duitsland en
Frankrijk.
Voordelige waterpret
Naast korting op een verblijf in één van de cottages, kan
ook gespaard worden voor losse korting op een dagje
zwemmen in de Aqua Mundo. Een volle spaarkaart met 5
zegels geeft recht op 40% korting voor maximaal 4 personen.
Jack en Cas in de Aqua Mundo
Speciaal voor deze actie zijn Jack en cas ondergedoken in de wereld van center Parcs. De
commercial is vanaf dinsdag 21 januari te zien op tv.
Looptijd
Klanten kunnen van 15 januari tot en met 11 februari spaarzegels sparen. Een verblijf in
één van de parken kan tot en met 15 april geboekt worden. Kaartjes voor de Aqua Mundo
kunnen tot en met 6 juli gereserveerd worden.
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Bernheze sportief
dansen

beugelen

Dansend over de landsgrenzen

Nistelrode – Groei is het kernwoord voor 2014 voor de DV Dancing
Kids. De groepen en solo’s groeien in het toernooi, worden beter en
krijgen het ritme van hun dansen steeds beter te pakken.

om de dag daarna weer fit te zijn
voor het toernooi van DC Beatyess.

Op het internationale toernooi in
Duisburg behaalde Touch de 1ste
plaats - 289 punten! Solo junioren:
Guusje 260 punten, Vera 262 punten en Gwen 268 punten. In de
categorie Hoofd Solo Garde werd

NDO toernooi in Berghem
Marshmallows 1e - 249 pnt. De
solo’s doen het goed, Sacha 236
pnt. Solo Junioren Sportklasse:
Guusje 3e - 264 pnt, Vera 2e - 273
pnt en Gwen 1e- 275 pnt. MiniGarde; de eerste beker is binnen:
3e – 216 pnt.
Goed eerste optreden van Spirit 1ste - 261 pnt. Ook Minioren
Karakter heeft een eerste plaats
te pakken met 238 punten. Een
prachtige 1ste plaats voor Miracle
- 267 pnt. Melody 3e plaats met
236 pnt. Diamonds heeft zich na
vorige week goed hersteld en eindigde op een 3e plaats - 269 pnt..
Touch heeft met 288 pnt. wederom de eerste plaats veiliggesteld.
Euphoria werd 2e met 267 pnt. en
Inspiration 1e met 287 pnt.
Mooie resultaten kunnen we vaststellen. Nu weer trainen voor het
volgende toernooi volgende week
bij DV Peeldancers.

volleybal

Kimberley Xhofleer 1ste - 285 pnt.
Demi Gabriël 2e - 282 pnt. Demi
Remers 3e - 277 pnt. Miracle 2e 263 pnt., Modern Hoofdklasse: Inspiration, 3e met 280 pnt. Hierna
moesten de dansers snel naar huis,

Verlies voor Tornado dames 1

boksen

Ondanks de overtuigende winst
in het eerste deel van het seizoen
wist Tornado dat zij overtuigend
moesten spelen om dit te kunnen
evenaren. De eerste set was direct spannend. Tornado wist een
voorsprong te creëren van 21-14,

maar de dames van Skunk kwamen sterk terug. Na een aantal onnodige fouten aan de Tornadozijde
ontstond er een gelijke stand van
24-24. Skunk trok aan het langste
eind en won deze set met 26-24.
Dames 1 van Tornado laadde zich

Na een aantal wissels leek Tornado in de laatste set weer wat op
te krabbelen. Het bleef in deze set
lang spannend, maar Skunk wist
ook deze set te winnen met 26-24.
Een teleurstellend en onverwacht
verlies voor Tornado. Zeker omdat
zij nog steeds meespelen in de top
van de competitie.

Inschrijfavond voor Mega Trekkertrek Spektakel
Loosbroek - De voorbereidingen voor het Mega Trekkertrek Spektakel zijn in volle gang. Dit jaar is het
Mega Trekkertrek Spektakel op zondag 16 maart gepland. Om alles in goede banen te leiden, wordt er ook
voor deze wedstrijd weer een inschrijfavond gehouden. Op 24 januari kun je voor de wedstrijd inschrijven
vanaf 20.30 uur in Café Kerkzicht in Loosbroek. Deelnemers die zich op deze avond inschrijven zijn zeker van
deelname. Voor deelnemers die zich opgeven via de mail geldt: Vol = Vol.
Het knalfeest wordt namelijk nóg
vetter met de Q-dj’s. Enne... ben je
fan van Het Foute Uur, ook dan is
er goed nieuws.

Muziek, feest en gemoedelijkheid
op vrijdag 14 maart bij Q-Muisic
Party met Het Foute Uur. Of je
daarbij moet zijn? Maar Natuurlijk!

Ook Het Foute Uur komt naar
Loosbroek en is onderdeel van The
Party… Er worden de aller-alleraller-foutste hits gedraaid door de
dj! Het is een feest zoals dat hoort
te zijn! Kortom… Kei gezellig!
Alleen op deze avond kunnen de
deelnemers een kaartje kopen voor
€ 5,-. Voor vrienden en kennissen is op de inschrijfavond de entreekaart te koop voor € 7,50. Aan
de kassa €10,-.
De voorverkoopadressen voor de

entreekaartjes zijn:
Dagwinkel J. Schouten - Loosbroek, Paperpoint - Heeswijk Dinhter, Coöp Supermarkt Hubers
- Vinkel, Texaco tankstation Van
Zoggel - Berlicum. Meer informatie kun je lezen op www.megatrekkertrekspektakel.nl.
We zullen op de inschrijfavond de
film van 2013 afdraaien, zodat iedereen gezellig na kan praten en
zijn strategie uit kan stippelen om
nog verder te komen in 2014.
Maar graag zien we jullie allemaal
op zaterdag 24 januari, vanaf
20.30 uur bij: Café Kerkzicht, Molenhoeven 43 – Loosbroek.

zwemmen

waterpolo

handboogschieten

tafeltennis
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korfbal

Altior pakt de
punten bij Rosolo
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

Heeswijk-Dinther - Afgelopen zondag mocht Altior voor het eerst
in 2014 weer de zaal in, om in Reusel tegen Rosolo te spelen. Met
enkele aanpassingen in de basis, begon Altior als een speer en via een
strafworp en twee afstandsschoten was het snel 0-3. Rosolo herpakte
biljarten
duivensport
judo 3-3, waarna
vissen de eerste
skienhelft gelijk
snowboarden
zich
en even
later was het
op ging.kano
De
ruststand was 7-7.
Aan het begin van de tweede helft
leek het erop dat de wedstrijd ging
kantelen in het voordeel van Rosolo. Na kort spelen was de stand
schaken
namelijk
10-8. Nu was
het Altior
dammen
die zich moest herpakken en dat
gebeurde. Met vereende krachten
wist de ploeg op gelijke hoogte te
komen, de voorsprong
te pakken
1cm b
en een gat van vier doelpunten te
slaan. Rosolo kwam nog gevaarlijk
cm bafstandsschot van
terug, maar 1,2
een
de sterk spelende debutant Susan
van Gerwen, gooide de wedstrijd
op slot. De eindstand was 14-16 in
het voordeel1,4cm
vanb Altior.
Rosolo 3-Altior 2: 4-8
autosport
karten
Altior
3-SVOC ’01 2: 11-9
Altior 4 – Miko ’76 2: 8-4
Altior MW 1-Spoordonkse Girls
MW1: 8-7
Be Quick R1-Altior R1: 7-6
Rooi A1-Altior A1: 10-8

Nistelrode - Tornado dames 1 speelde in Veghel op zaterdag 11 januari de tweede wedstrijd tegen Skunk
dames 1. In de eerste seizoenshelft won Tornado overtuigend van dit team met 4-0. Helaas verliep deze
wedstrijd anders.
snel op voor de volgende set. Al
snel werd echter duidelijk dat Tornado niet in staat was haar beste
spel te laten zien. Het liep niet bij
Tornado. De verdediging stond
niet goed opgesteld en de aanvallen waren niet sterk genoeg. Skunk
kwam steeds beter in de wedstrijd
door wel sterk verdedigingswerk
en goede aanvallen te laten zien.
Tornado verloor de grip op de
wedstrijd, waardoor zij de 2e en 3e
set verloren met 25-16.

badminton

kaarten/bridgen

Rooi A2-Altior A2: 1-15
Spes B1-Altior B1: 5-7
Altior C1-DDW C1: 6-5
Altior C2-Winty C1: 6-3
Altior D2-SVSH D1: 0-6
Altior D3-BMC D1: 0-4
motorsportE1: 1-7
Emos E2-Altior
Altior E3-De Korfrakkers E3: 2-1
Be Quick F2-Altior F1: 0-7
Strafworpen: 2-1
Celeritas F1-Altior F2: 25-1
Strafworpen: 4-1

handbal

Overwinning heren DOS’80
Verlies dames tegen titelkandidaat Habo
Heesch - De zeer ervaren mannen van Internos kwamen afgelopen zaterdag op bezoek in Heesch. Het team, met een gemiddelde leeftijd van
55, zijn dan wel niet meer zo heel snel maar hun balvaardigheid is van
een hoog niveau. In de uitwedstrijd straften de gasten nog elk foutje in
de dekking bij DOS’80 af, ze waren dus gewaarschuwd.
Internos opende de score en tot
2-2 ging het gelijk op. De verdediging, inclusief keeper, stond goed
en de heren bleven geduldig. Door
enkele fraaie breaks kwamen zij op
een kleine voorsprong bij rust: 129.

punten. In de laatste 10 minuten
kwam Internos, door onnodig balverlies van DOS’80 nog wel wat
terug, maar de overwinning kwam
niet in gevaar. Eindstand 25-21.

De dames gingen op bezoek bij
titelkandidaat
Habo.
De thuiswedvoetbal
hockey
tennis
basketbal
turnen
volleybal
handbal
In de rust werden de laatste aan- strijd werd ruim verloren en dat
wijzingen gegeven. Met twee wilden de dames deze keer beter
doelpunten op rij liepen de heren doen. Habo werkte daar niet aan
van DOS’80 gestaag weg van mee en vanaf het begin speelden
Internos. Met fraaie aanvallen de dames van DOS’80 een kanswas
het verschil
minuten zwemmen
8 loze wedstrijd.
Eindstand
32-11.
beugelen
boksenna 20
badminton
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

korfbal

Korfbalsters
Prinses Irene verliezen
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

Nistelrode - Prinses Irene
moest het stellen zonder de
zieke Hans Sinke (foto). Hij
vormt samen met Toine Verbiljarten de duivensport
wijst
technischejudo staf bij vissen
het eerste team. In de eerste
wedstrijd van het seizoen,
waren Corridor en Prinses Irene in evenwicht (9-9).
Zondagmiddag waren de ploeschaken
gen
dammen alles behalve gelijkwaardig.
Angstgegner Corridor was de
oranje uitploeg op alle fronten de
baas. Vanaf het begin wilde Prinses Irene meegaan
met het zwaar
1cm b
fysieke spel, maar dat lukte niet!
Bij rust, bij een 8-6 achterstand,
1,2 cm b dat het goed zou
was er nog hoop
komen. Meteen na rust liep Corridor binnen enkele minuten ver
weg en dit konden de Nistelrodese
1,4cm b

wielrennen

skien

darten

snowboarden

golf

kano

kaarten/bridgen

vrouwen niet meer goed maken.
De uitslag was 20-11. Lieke van
Griensven was topscorer met vier
doelpunten. Het verlies blijkt niet
desastreus, want medekoploper
VVO verloor ook. De strijd om het
kampioenschap zal gaan tussen de
drie hiervoor genoemde ploegen
en Heumen.

Bernheze sportief
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budo

Zilver en Brons voor Van Buel
Sports tijdens Dutch Open
Oss - Het Dutch Open Espoir Toernooi van afgelopen weekend in Eindhoven kende maar liefst 1750 deelnemers uit heel Europa en zelfs daarbuiten. De judoka’s van Van Buel Sports uit Oss hebben zich ook hier
weer van hun beste kant laten zien.
Martin Kip maakte zijn debuut bij
de heren -21 onder 100 kilo en
reikte gelijk al tot aan de finale na
winst op de Duitser Schatten en
de pool Snaldi. In de finale moest
Martin zijn meerdere erkennen in
Vos (Nederland) en genoegen nemen met zilver.
Senna van de Veerdonk trad aan in
de klasse dames -15 tot 52 kilo en
begon haar toernooi voortvarend

met zeges op Weber (Luxemburg)
en Klunder (Nederland).
In een spannende kwartfinale was
het de Franse Zouak die aan het
langste eind trok en de partij won.
Van de Veerdonk wist zich prima te
herpakken en won in de herkansingen spectaculair van Meeuwsen
(Nederland) en de Belgische Bombello. In de kleine finale tegen ten
Haaf (Nederland) liet van de Veer-

donk er geen enkele twijfel over
bestaan en eiste het brons op!

handbal

Shirtsponsoring Reisswolf voor
jeugd HV DOS’80
Heesch - Handbalclub DOS ’80 heeft een nieuwe shirtsponsor gevonden in Reisswolf. Naast de al bestaande sponsoring voor DOS’80, een welkome aanvulling. Reisswolf sloot met DOS’80 het sponsorcontract voor
de E en F jeugdteams af.
Reisswolf Heesch B.V. is sinds 1998
gevestigd in Heesch en draagt zorg

voor een discrete en zorgvuldige
vernietiging van archieven en an-

dere informatiedragers. Tevens
verzorgen zij fysieke archiefopslag
voor klanten en bieden, naast digitalisering, ook een handige web
based tool waarmee documenten
in het fysiek opgeslagen archief
gevonden, gescand en gemaild
kunnen worden. Al hun activiteiten staan in het teken van duurzaam ondernemen.
DOS’80 en Reisswolf rekenen op
een langdurige samenwerking.
Op de foto staan de twee F teams
met hun coaches Mirelle van Lent,
Sabine van de Wiel en Tineke Verhoeven en sponsor Jan van Munster. Coach Bianca Verstegen en
speler Chiel Verstegen ontbreken
op de foto.

turnen

Twee keer winst voor Sine-Cura

Heeswijk-Dinther
–
Twee
teams van Sine-Cura turnden op
12 januari hun tweede competitiewedstrijd tegen Variant uit Lage
Mierde.
Het onderbouwteam bestaat uit:
Lynn Timmer, Ida van Zutphen,
Nina Verhoeven, Sophie Nooijen,
Noëlle van Zutphen en Maud van
der Wielen.
Dit
team heeft
een prestatie
gelevoetbal
hockey
tennis
basketbal
turnen
volleybal
handbal
verd waar ze trots op mogen zijn.
Dit blijkt wel uit de resultaten,
want ze hebben met ruim 16 punten verschil gewonnen. Het boven- Jelke de Wit, Kim Kuijpers en Win- met een ruim verschil. Wederom
bouwteam bestaat: Nina Eijmberts, nie van Kronenburg. Ook dit team weer twee goede wedstrijden voor
Janne
Ven, Joyce
Kastelijn,
heeft keurig
en gewonnen
beugelen van deboksen
badminton
zwemmen
waterpologeturnd
handboogschieten
tafeltennis Sine-Cura!

korfbal

Korloo 1 - Odos 1
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden
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darten
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MOOIbernheze

Startpagina’s waarmee u snel naar het weer, de radio online, routemap, tvgids.nl en al het nieuws van uw kern klikt. De steun van de
bedrijven geven een gratis podium online voor alle verenigingen
en stichtingen. Onderstaande bedrijven steunen deze websites:
AB reflex
Advies- en Administratiekantoor
Fluit V.O.F.
AquaRest
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool van Sleuwen
Badkamermarkt.nl BV
Balletstudio Hanneke van der
Stappen
BBQenzo.nl
Bernheze Makelaars en Adviseurs
Bevers Installatietechniek BV
Bevers Steencentrum BV
Bikers
Bloemsierkunst Ari-Jenne
Boslo Investment
Bouwbedrijf T. Verstegen
Brasserie’`t oude Raadhuis
C. van Lieshout en Zn BV
C1000 Wiegmans
Café ‘t Tramstation
Café De Snor
Café Zalen ‘t Tunneke
Cafe - Zaal Elsie
Cafetaria ‘t Tramplein
CDA Bernheze
Centrum Maia
Chris van Velzen aanhangwagens
Crommenacker Automobielen
Danaque Haarstudio
De Bakkers Lamers
De Pas
Dierenartsenpraktijk Bernheze
DIO The Readshop Sparkling
Dressup-Instyle
Drukkerij Wihabo
DTG Kaarsen
Eetcafe ‘t Pumpke
Erwin van Lee Stukwerken
Fa. v.d. Wetering loonbedrijf
Feston Tapijten Heesch
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Fransen Accountancy & Advies
Fysiotherapie Hoogstraat
Geurts Mengvoerders BV
Groente- en fruitspeciaalzaak Ceelen
Hanegraaf Verhuur
Health Center Nistelrode
Heerkens Groente en fruit BV
Hoes Projectstoffering
Hoogstede Optiek en Horen
Houthandel van der Heijden
Houthandel W. Jacobs BV
Hullie Speelboerderij
Installatiebedrijf Kerkhof Pittens
Installatiebedrijf van Dinther
Intense Skin & Body improvement
Jack Martens Tweewielers
John’s Woondesign
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kantoorboekhandel Ceelen
Kapsalon Denise
Kapsalon van Dinther
Karting Paradise

Karwei
Kinderdagverblijf Pippi
Kinderopvang De Benjamin
Kringloop Heesch
La Colline
Langens Hoveniers
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg en
Onderhoud
Life & Garden tuincentrum
LipsGroen Hovenier BV
Logopediepraktijk Heesch Nistelrode
Losdoorhetbos.nl
Maas & van Oss
MaBo Administratie en Advies
Machinale Timmerwerken Jan Loeffen
Mandalart
Marvy’s Speelwereld
Marya Schoenen & Tassen
Meer Sports Sport en Healthclub
MG Service
Nelissen Dranken V.O.F.
OOvB
Orangerie van Tilburg
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s
Plaza ‘t Supertje
Podotherapie van den Heuvel
Praktijk voor natuurgeneeskunde
Marianne van Lith
Raamdecoratie Totaalmarkt
Rabobank Bernheze Maasland
Rainbow Centre
Restaurant - Zaal de Hoefslag
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio & Lighting
Service Apotheek Nistelrode
Servicestation van Duijnhoven BV
Slagerij-Poelier Riny van Esch
Strijbosch Store
Tekenburo Verkuijlen
ToBme Fashion
Transport A. van den Elzen
UCE Computers
Uitgaanscentrum Lunenburg
V.A.K. Assist
Van Boxtel Groep
Van der Wielen Metaalbewerking
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schaijk Aanneem- &
transportmaatschappij BV
Van Schayk V.O.F.
Van Schijndel Tegelhandel
Van Soest & Partners
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Van Tuyl Metaalrecycling
Van Uden Bouwservice
VB Betonboringen & Sleuvenzagen
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
Wolletjes
WomenWorks
ZinineenFeestje.nl

Graag vertellen wij u hoe u op de website van uw kern komt te staan met een
bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vinden op de digitale
snelweg. Om deze als startpagina in te stellen, klik rechtsboven in de hoek
op een van de sites www.mooinisseroi.nl www.mooiheesch.nl – www.mooihdl.nl

golf

Loosbroek – Wij, dames van in. Na de rust kwamen er 3 wissels
Korloo 1 begonnen de wedstrijd tegelijkertijd in, wat een positief
niet fel genoeg, waardoor we al effect had. De laatste 10 minuten
snel met 1-6 achter stonden. Na werden wij feller, waardoor we nog
biljarten
duivensport
judo gretiger vissen
snowboarden
kano
een
time-out
werden we
een paarskien
kansen wisten
te benutin de afvang.
ten. De eindstand was 8-17. Doelpunten van: Sandra de Mol(2x),
Helaas lukte het niet om onze kan- Charlotte van Lieshout(2x), Brenda
sen af te ronden. We gingen dan van Aspert(2x), Marja Smits en
ook met een 4-9 achterstand de rust Marieke Smits.
dammen

de kernen van
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www.vangeffenshop.nl
www.vangeff
enshop.nl
LAAT DE WINTER MAAR KOMEN!
Sleetjes, snowboots, schaatsen en nog veel meer...
Graag tot ziens bij VanGeffenshop
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EVENEMENTEN
16 JANUARI
Oud papier ophalen
buitengebied
Locatie: Nistelrode
Nisseroise Kletsavond
Locatie: Party Centrum
‘t Maxend Nistelrode
Dubbelcabaret - Maartje en
Kine & Dian Liesker
Locatie: De Pas Heesch
Badminton introductietoernooi
Locatie: Sporthal ‘t Vijfeiken
Heesch
Gezamelijke ouderavond
basisscholen HD
Locatie: Gymnasium Bernrode
Heeswijk-Dinther
Pagina 19
Lezing gerechtigheid deel 3
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2
Actie Center Parcs
Locatie: C1000 Heesch
Pagina 21
17 JANUARI
Cursus Metamorfosemassage
Locatie: Centrum Maia
Palmenweg 5 Nistelrode
Gratis inloopspreekuur
voor ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode
Publieksavond
Sterrenwacht Halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch
18 JANUARI
Presentatieviering Vormsel
Locatie: H. Lambertus Kerk
Nistelrode
Uitslag-/feestavond
Nisseroise Kwis
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend
Nistelrode
Pagina 19
Workshop
‘Vitaal in en na de overgang’
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2
Teeravond Gilde
Locatie: Vorstenbosch

Outletbeurs
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 7

Alzheimercafé over ondersteuning voor mantelzorgers
Locatie: Rooijsestraat Uden

Jonge bands op het
podium - The Young Ones
Locatie: De Pas Heesch

Dokter op Dinsdag @Bernhoven: maculadegeneratie
Locatie: Bernhoven Uden

19 JANUARI

Cursus Persoonlijke en
Intuïtieve ontwikkeling
Locatie: Centrum Maia
De Palmenweg 5 Nistelrode

Collecte Stg. Mens tot mens
Locatie: Heesch

Filmhuis de Pas:
De Marathon
Locatie: De Pas Heesch

Vogelbeurs De Oranjewever
Locatie: Lendersgat 1
Vorstenbosch
Outletbeurs
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 7

Vogelvereniging
Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

Inschrijfavond
Mega Trekkertrek
Locatie: Café Kerkzicht
Loosbroek
Pagina 22

Vogelvereniging
Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

Collecte Stg. Mens tot mens
Locatie: Heesch

Lezing Wim Lips Eijnderic
Locatie: Eijnderic Heesch
Pagina 16

22 JANUARI

25 JANUARI

Filmmiddag met
‘Melancholia’ en gastheer
Tjeu van den Berk
Locatie: Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
Pagina 6

Breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 Nistelrode

Gouwe Kreuge bal
Locatie: De Pas Heesch

Informatiemiddag Dementie
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Pagina 4

Ierse Pubnight
Locatie: Café in d’n Olie
Heeswijk-Dinther

Matineeconcert door trio
Locatie: Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther
Concert Stanza
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2
20 JANUARI
Cursus Voetreflexmassage
Locatie: Centrum Maia
Palmenweg 5 Nistelrode
Infoavond Heilaren Buiten
Locatie: Café Zaal De Toren
Heeswijk-Dinther

Voorleesontbijt voor Peuters
Locatie: Bibliotheek Heesch
Pyjamaparty voor Peuters
Locatie: Bibliotheek
Heeswijk-Dinther en Nistelrode
Pagina 2
Collecte Stg. Mens tot mens
Locatie: Heesch
Toneelstuk Eilandgasten
Locatie: De Groene Engel Oss
Pagina 18
23 JANUARI
Workshop mandalatekenen
Locatie: Blauwesteenweg 38
Nistelrode

Regelzorg Rijbewijskeuringen
Locatie: De Pas Heesch

Oude tijden herleven in
onderonsje Dinther
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

Informatieochtend
vakantiereis KBO
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 8

Lezing Bart Ebbinge
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2

Collecte Stg. Mens tot mens
Locatie: Heesch
Pagina 19

Collectie Stg. Mens tot mens
Locatie: Heesch

21 JANUARI
Ladies Night
DIO Drogisterij/ The Readshop Sparkling
Locatie: Parkstraat 8 Nistelrode

Ouderavond Café de Snor
Locatie: Laar 24 Nistelrode
Collecte Stg. Mens tot mens
Locatie: Heesch
Open Dag Fioretti College
Locatie: Veghel
Pagina 18
Open Dag Zwijsen College
Locatie: Veghel
Pagina 18
26 JANUARI
Huldiging sportkampioenen
Locatie: Lunenburg Loosbroek
Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther
Vogelvereniging
Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
27 JANUARI

24 JANUARI
Gratis inloopspreekuur
voor ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode

Informatiemiddag Dementie
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 4

Ondernemerscafé voor
ZZP-ers
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend
Nistelrode
Vogelvereniging
Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Workshop Superfoods
Locatie: Beauté Total Didi
Nistelrode
29 JANUARI
Breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 Nistelrode
Informatieavond
Uitvaartzorg Van Tilburg
Locatie: Café ‘t Tramstation
Nistelrode
Pagina 6
Informatiemiddag Dementie
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
Pagina 4
30 JANUARI
Informatiemiddag en avond
Dementie
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 4
31 JANUARI
Gratis inloopspreekuur
voor ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode
Vrouwen Ontmoeten
Vrouwen
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
U2 Tribute Night
Locatie: Lunenburg Loosbroek
Pronkzitting KBO
Locatie: De Stuik Vorstenbosch

Filmhuis de Pas:
De Marathon
Locatie: De Pas Heesch
28 JANUARI
Persoonlijke en Intuïtieve
Ontwikkeling
Locatie: Centrum Maia
Palmenweg 5 Nistelrode

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

