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Benefietconcert ‘Nothing Else Matters’
Op 1 februari in het teken van Stichting Bloom

ren
Voor Bernhezena
ren
Door Bernhezena
folder deze week

Nistelrode - Stilzitten en afwachten was voor Henri en Anne-Marie van den Hurk geen optie nadat bij hun zoon het Bloom syndroom werd vastgesteld. Ze verdiepten zich in het syndroom en kwamen zo onder andere in contact met Amerikaanse onderzoekers. Na een bezoek aan Amerika
en met de hulp van dierbare vrienden en een belangstellend team van wetenschappers aan het UMC St. Radboud kwam Stichting Bloom tot stand.

twan vissers - bernheze

gevoeligheid met huiduitslag als
gevolg, een slecht functionerend
immuunsysteem, verhoogde kans
op chronische aandoeningen als
diabetes en longziekten én grote
kans op kanker op jonge leeftijd.
Onwetendheid
De zeldzaamheid van het syndroom gaat samen met heel veel
onwetendheid. Niet alleen bij de
Europese bevolking, maar ook bij
artsen. Anne-Marie: “Waarschijnlijk lopen er dus nog veel meer
mensen met het Bloom syndroom
rond. Maar omdat artsen niet van
het bestaan weten, wordt de diagnose zelden gesteld. Dat moet
veranderen.
Deze kinderen krijgen vaak groeihormonen of andere medicatie die
juist schadelijk zijn. Ook een normale dosis bestralingen voor tumoren richt bij een Bloom-patiënt
meer schade aan dan de kanker an
sich al doet.”
Henri en Anne-Marie 

De eerste resultaten zijn behaald,
maar er is nog een lange weg te
gaan. Het benefietconcert ‘Nothing Else Matters’ in De Pas in
Heesch, heeft dan ook niet voor
niets gekozen om hun concert volledig in het teken te stellen van
Stichting Bloom.
Henri: “Het liefst zouden we een
oplossing vinden voor de ziekte,
maar we moeten reeël blijven.
Ons doel is dan ook: Effectieve
behandelmethoden vinden voor
de bestrijding van complicaties die
bij het syndroom optreden, zoals
kanker.” Niet alleen voor de rela-

Foto en tekst: Nina Mulder

tief kleine groep Bloom-patiënten
wereldwijd is het onderzoek van
belang, maar het draagt ook bij
aan behandelmethoden voor kinderkanker in het algemeen.
Stichting Bloom heeft een ANBI
label ontvangen van de overheid.
Dit wil zeggen dat het doel het
algemeen belang dient en geen
commerciele doeleinden heeft.
Wat is het Bloom syndroom?
Het Bloom syndroom is een zeldzame erfelijke aandoening. De
belangrijkste symptomen zijn: achterblijvende groei, zonlichtover-

Door de grote onwetendheid heeft
de stichting ook meteen een voorlichtingsfunctie. Anne-Marie: “We
ontvangen mailtjes met vragen
van mensen over de hele wereld.
Ondanks dat wij geen dokters zijn,
weten wij helaas vaak meer dan de
meeste artsen.”
Het onderzoek
Vorig jaar is het eerste onderzoek
gestart. Hoofddoel van dit onderzoek was inzicht krijgen in welke
behandelingen er reeds wereldwijd
zijn uitgevoerd tegen kanker bij
‘Bloom kinderen’ en welke effecten deze behandelingen hadden.
Het eerste resultaat is een aangepaste tumorbehandeling bij een
Nederlands ‘Bloom kind’.

Ik zoek een baan
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‘Nothing Else Matters’
“We wilden al langer een leuke
avond combineren met de stichTentoonstelling Roofvogels
ting. Enkel onze handjes ophouden
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voor geld is niet onze stijl. We vinden het leuk als mensen er ook iets
voor terug krijgen. Het was dan
ook geweldig dat we benaderd
werden voor dit initiatief. Alleen al
het feit dat de zes bands uit Bernheze: Outline, HIS, Co-Incidental,
Syndicate, Inglourious Basterds en
The Picadilly’s, belangeloos komen
spelen is natuurlijk super. Ook De
Pas dragen we een warm hart toe
Vivaan
door alles wat zij mogelijk maakt.
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Fotoclub Bernheze

Meer informatie?
www.bloomsyndrome.eu

Portret Loes
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Geen verhoging
van lokale lasten in
Bernheze; zeker niet
voor ondernemers!

Laar Maar Waar en Johan Theunissen:

‘de slimsten van Nisseroi’

Nistelrode - Na drie weken in spanning afwachten, werden zaterdag
18 januari tijdens de uitslag-/feestavond de winnaars bekend gemaakt
van de Nisseroise Kwis editie 2013. In Partycentrum ‘t Maxend hoorde
team ‘Laar Maar Waar’ voor het tweede achtereenvolgende jaar dat zij
de kwis het best gemaakt hadden. Johan Theunissen werd gehuldigd
als ‘slimste van Nisseroi’ door bij de geheime opdracht, de IQ test, het
hoogst te scoren.
Op 28 december werd de derde editie gespeeld van de Nisseroise Kwis.
Deze editie bestond uit 110 kwisvragen verdeeld over 11 categorieën
en een geheime opdracht. Voor de geheime opdracht werd gevraagd
om ‘de slimste’ uit ieder team te sturen naar basisschool de Beekgraaf.
Hier werd in 45 minuten van doodse stilte een heuse IQ test afgenomen van de aanwezigen. Aan editie 2013 deed een record aantal van
ruim 1200 deelnemers mee, verdeeld over 83 bloedfanatieke teams.
Deze teams waren op de uitslag-/feestavond goed vertegenwoordigd,
getuige het bomvolle partycentrum in Nistelrode. De organisatie begon
de avond door het ‘overall gemiddelde’ van 6,2 bekend te maken.
Op 28 december 2014 is de vierde editie van de Nisseroise Kwis, de
inschrijving hiervoor start op 1 november om 0.00 uur.

Klooster

VVD-Bernheze Zeker NU!
Goederen
zelf afleveren
voorste Groes 1a
Heesch

Goederen
laten opHalen
bel 0412 62 61 11

Het winnende team: Laar Maar Waar

Foto: Debby van Nistelrooy

www.kringloopbernheze.nl
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Lezing: Duurzaam tuinieren
door vruchtwisseling
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Heeswijk-Dinther - Welke gewassen kun je het beste na elkaar op
één perceel telen om bodemziekte te voorkomen? En hoe hou je de bodem vruchtbaar en onderdruk je onkruid zonder chemische middelen?
Op initiatief van Ontmoetingstuin Servaes in Dinther komen deze en
meer vragen aan bod tijdens de lezing ‘Vruchtwisseling’ door mevrouw
M. Greve van Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (VELT). De
lezing is op dinsdag 4 februari, 20.00 uur in Cultureel Centrum Servaes
in Dinther. Toegang is gratis.
De moestuin van Ontmoetingstuin
Servaes heeft de afgelopen twee
jaar een ware metamorfose ondergaan. Met behulp van vele vrijwilligers worden er inmiddels naast
groenten, ook kruiden, bloemen,
klein fruit, druiven, lei- en hoogstamfruit geteeld.
Omdat de ontmoetingstuin er naar
streeft om zo duurzaam mogelijk
te telen, heeft zijj de samenwerking met VELT opgezocht: de Vereniging voor Ecologisch Leven en

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.

PEFC/30-31-421

Boodschappenlijstje kool
its
500 gram fijngesneden sp

Het belangrijkste ingrediënt voor het maken van sushi is geduld!
Enige tijd geleden heb ik met mijn zus en mijn moeder sushi gemaakt. Helaas was mijn moeder niet in het bezit van het allerbelangrijkste ingrediënt.
Beschik je hier niet over, begin er dan alstublieft niet aan. Ga dan
naar onze webshop en bestel ze online. Sushi maken kun je namelijk maar op één manier leren en dat is door te doen.
In onze vorige column hebben we sushi-rollen gemaakt en vandaag
gaan we Gunkan-sushi (bootjes) maken en daar hebben we geen
bamboematje voor nodig. Wel weer de vinyl wegwerphandschoenen die we, zoals vorige keer, inwrijven met een beetje Japanse
mayonaise zodat we geen oorlog krijgen met de rijst.
• Op de 1e foto staan de dingen die je nodig
hebt voor de Gunkan-sushi. En verder natuurlijk de gekookte en op smaak gebrachte
sushi-rijst.
• Neem wat sushirijst in je hand en vorm dat
tot een ovaal geheel. Om allemaal dezelfde
maat te krijgen kun je eventueel gebruik maken van een ijslepel (ijstang).
• Knip van een vel nori-reepjes die je om de
ovale stukjes rijst gaat vouwen. De nori-rand
moet iets hoger zijn dan de rijst omdat er
nog een vulling op komt. Zet ze daarna met
de ‘sluiting’ even tegen elkaar zodat de nori
de kans krijgt om aan de rijst te hechten!
• Heb je alle nori-reepjes om de rijst zitten, zet
dan een streepje (japanse) mayonaise op de
rijst. Japanse mayonaise is fris-zurig en heeft
een hele volle smaak. Kwepie is een bekend
merk Japanse mayonaise.

Voor meer informatie:
www.velt-nederland.nl.

• Hierna is de vulling aan de beurt. Op de foto
hebben we gebruik gemaakt van fijn gesneden carpaccio maar in principe kun je ze
vullen met allerlei zachte ingrediënten. B.v.
met fijn gesneden zalm, tonijn, zalmeitjes,
wakame (zeewiersalade) of andere salades.

Voor
4 personen

olijfolie
2 fijngesnipperde uien
1 teen geperste knoflook
rs of van een tablet)
1 liter kippenbouillon (ve
125 ml slagroom
1 eetlepel mosterd
100 gram spekreepjes

• Om het geheel af te maken hebben we gebruik gemaakt van furikake-kruiden. Dit
zijn kruiden met wasabi, sesam, gedroogde
groenten en stukjes zeewier.
Beschik je niet over het belangrijkste ingrediënt,
of heb je geen tijd om te ‘knutselen’, dan hebben we nog de volgende tip:
• Pak de telefoon en bel 06-134 316 87 of ga
naar www.vadeboculinair.nl en bestel.

Bereiding

Verhit wat olie in een pan en fruit hierin de gesnipperde uien. Voeg als de
uien glazig zijn de knoflook en de gesneden spitskool toe en bak deze enkele minuten mee. Hierna de kippenbouillon erbij en aan de kook brengen.
Voeg de slagroom toe en laat de soep nog 20 minuten zachtjes doorkoken.
Bak de spekreepjes in een koekenpan, lekker knapperig. Pureer de soep
met een staafmixer en voeg naar smaak nog peper en zout toe. Strooi nadat de soep in een bord of kom geschonken is - wat spekjes in de soep.

Advertorial

Knutselen met Sushi-rijst

Tuinieren. In België en Nederland
heeft deze vereniging inmiddels
100 lokale afdelingen.
De kennis die VELT heeft op het
gebied van duurzaam tuinieren en
vruchtwisseling, wil de ontmoetingstuin niet alleen gebruiken om
haar eigen moestuin te verbeteren.
Zij hoopt haar kennis te delen en
uit te wisselen met andere geïnteresseerden in duurzaam tuinieren.

Aanlevertijden
Kopij/redactie/advertenties:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
verkoop@bernhezemedia.com
Bezorgklachten
office@bernhezemedia.com
0412-795170

vadebo culinair

Guido & Marielle van den Boom
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Stichting

Kloosterkapel Vorstenbosch

culturele
en rustpunt
educatieve ontmoetingsplaats
Beweging in werkliederen en klei met meditatie
als

Het Shanty-koor ‘De Kabelgat
Ramblers’ uit Veghel geeft een afwisselend shanty liederen concert
op zondag 2 februari van 15.00 tot
17.00 uur.
Shanty’s zijn liederen die werden
gezongen op oude zeilschepen.
Ook uit andere zware beroepen
zijn zulke liederen bekend. Er zijn
ongeveer tweeduizend van deze
shanty’s. Vaak werd er gezongen
zonder begeleiding. Iemand begon
en anderen vielen in of vulden aan.
De onderwerpen die werden bezongen waren vaak de zee, drank

en vrouwen of gebeurtenissen op
zee en aan de wal. Entree € 5,-.
Emmy Simons geeft op donderdag
6 februari van 20.00 tot 21.15 uur
weer leiding aan een meditatieuur. Kosten € 7,50.
Met als thema ‘Klei laten bewegen’ exposeert Cecil Kemperink
op zaterdag 8 en zondag 9 februari haar werk.
Beide dagen van 11.00 tot 17.00
uur. Gratis toegang. In haar werk
zijn verbinding, evenwicht, bewe-

ging en verwondering belangrijke
thema’s. Ook tijd speelt een rol: arbeidsintensieve, repeterende handelingen maken vele onderdelen,
die samen het werk vormen. Het
werk is op verschillende manieren
neer te zetten.
Deze beweging van het werk, die
vorm- en geluidsveranderingen
tot gevolg heeft, nodigen uit tot
onderzoek. De kijker neemt actief
deel aan het werk. De eigenschap
van klei naar steen, blijft Emmy
fascineren en uitdagen om daar
mee te spelen.

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

Proef ook eens onze 20- en 30+ kazen.
Licht verteerbaar maar bovenal
heerlijk van smaak!

‘t Dorp 69 in Heesch
T. 0412 - 453759 en
bij de bakkers Lamers
in de Heihoek in Oss

GECERTIFICEERDE
FOODSPECIALITEITENWINKEL

Voor meer informatie

www.bonfromage.nl
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Ingrid doet mee aan de ‘Samenloop mooi vanhans manders
voor hoop’ omdat ‘het er toe doet’

Vorige week zondag mocht ik als gemeentedichter
in café De Zwaan de jubileumeditie van Politiek
café Brug afsluiten. Ik was hierbij nog nooit eerder
te gast geweest, maar als de andere edities net zo
leuk en onderhoudend waren als deze, heb ik wat
gemist.

Heesch – De prestatieloop ‘Samenloop voor hoop’ werd voor het eerst in 1985 in Amerika georganiseerd
om geld bijeen te brengen voor onderzoek naar kankerbestrijding. De opbrengst was mooi, maar ook de
saamhorigheid en steun. De estafettewandeling wordt op 28 en 29 juni in Oss gehouden. Een van de deelnemers is Ingrid ten Broeke uit Heesch.
heeft ademhalingstherapie en een
PLAN.
Trainen
Met Sandra Bijsterveld, FysioCentrum Heesch, traint Ingrid op
ademhaling en conditie. Haar doel
is op 28 en 29 juni mee te lopen in
de ‘Samenloop voor Hoop’ in Oss,
een 24 uur durende estafettewandeling voor patiënten, ex-patiën-

Veel lopen lukt niet,
maar met liefde mooie
dingen maken wél
ten en/of familie van mensen met
kanker. Ingrid ervaart de plannen
voor de loop als stimulans om aan
haar conditie te werken en geld in
te zamelen voor onderzoek. Zelf
wil ze meelopen tijdens de opening, die volgens traditie door (ex)
kankerpatiënten wordt gelopen.
De rest van de estafette wordt
door het team van minimaal 10 en
maximaal 15 mensen in etappes
afgelegd, waarna een eindronde
volgt door alle deelnemers.

Ingrid en haar man Hans maken plannen voor Samenloop voor Hoop

Foto: Marcel van der Steen Tekst: Martha Daams

Ingrid ten Broeke heeft MEN-1
(multiple endocrine neoplastic),
een erfelijke vorm van kanker, die
zorgt dat er geen rem is op schadelijke celgroei, voornamelijk in
hormonen gerelateerde organen.
De ‘afwijking’ openbaarde zich in
1984 tijdens een erfelijkheidsonderzoek in het Koningin Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht.
Aanleiding was het overlijden van
haar broertje aan kanker. “Dat je
drager bent, betekent niet dat je
ziek bent”, zegt Ingrid opgewekt.
Kracht
Dat positieve heeft Ingrid hard no-

dig. “Pech, maar ik blijf doorgaan.
Emotioneel is het heel zwaar voor
mijzelf maar ook voor mijn man en
mijn omgeving. Het maakt onze
relatie en mij heel sterk.” Zeven
jaar geleden werden bij Ingrid de
bijschildklieren verwijderd en in
2008 werd – gewone - baarmoederkanker geconstateerd.
Operatie na operatie volgde, want
in 2010 is haar alvleesklier met
vele tumoren verwijderd, met heel
veel risico. In 2013 volgden lymfeklieren en een stukje uit de ene
long. Nu zijn op haar andere long
vlekjes geconstateerd. Maar Ingrid

ZATERDAG 25 JANUARI

Acties
Na de kerststukjes maakte Ingrid
sieraden en andere hebbedingetjes
en verkoopt dat voor weinig geld.
Straks volgen de paasstukjes. Veel
lopen kan ze niet, maar aan tafel
zitten en met liefde mooie dingen
maken wél. Tijdens de loop worden
papieren zakken voor wensen, met
zand en kaarsjes verkocht voor de
kaarsenceremonie. De scouting in
Heesch, enkele bedrijven en winkels hebben al steun toegezegd.

Ik had voor deze gelegenheid een drietal nieuwe
gedichten geschreven. Twee daarvan neem ik hieronder op. Het eerste
heb ik geschreven voor een van de gasten, onze Dintherse actrice Eva
Laurenssen. Het andere gedicht spreekt voor zich.

Ontmoeting met Eva
In Soof zag ik haar voor het eerst acteren
En was meteen een beetje gek op haar
Als destijds bij Irene van der Laar
Bracht Eva mij spontaan in hoger sferen
Dat zij van hier kwam hoorde ik beweren
Door iemand die ik zag als leugenaar
Mijn dochters echter zeiden: Dat is waar
Dus ging ik een ontmoeting fantaseren
Hoe fantasie ook heel reëel kan blijken
En niet slechts met je op de loop kan gaan
Ervoer ik hier vanmiddag in De Zwaan
Mijn televisie zet ik morgen aan
Om naar Startup (en niet Matthijs) te kijken
Mijn oude hart zal, hoop ik, niet bezwijken

Zilveren Brug
Al vijfentwintig keer een brug geslagen
Van ons Bernhezers naar de politiek
Omlijst door intermezzo’s en muziek
Debatten over actuele vragen
Bekende gasten hebben bijgedragen
Tot lering en vermaak van veel publiek
En vaak was er De Kwestie, die rubriek
Waarin het, denk ik, spannend was, bij vlagen
Nooit eerder was ik hier bij Brug te gast
Maar bij dit jubileum mocht ik komen
En ja, het heeft me aangenaam verrast

KIES VOOR UW
VOORDEEL!!
SAMEN MAKEN WE

Voor sponsoren zijn er mogelijkheden voor een kraam. Ingrid gooit
al haar optimisme en doorzetLaat uw huidige verzekeringspakket door ons geheel
tingsvermogen in de strijd. Kijk op
www.samenloopvoorhoop.nl
voor
vrijblijvend vergelijken
op kwaliteit en prijs.
organisatie of facebook: Inkie’s
Loop voor Hoop, of neem contact:
ingridhoop@gmail.com.

HET VERSCHIL,
ELKE DAG OPNIEUW !!

Laat uw
huidige
verzekeringspakket
door ons geheel
Uw voordeel zou wel eens
groter
kunnen
zijn
vrijblijvend vergelijken op kwaliteit en prijs.
dan dat u heeft durven denken.

Pub night
Ons voordeel is ook uw voordeel!
Van 21u tot 22u Happy Hour!
Loop eens
Bier €1,-

Van Bergen schilderwerken
uw betrouwbare partner
als het gaat om
beglazing, schilderwerk
en wandafwerking.

S
EN

Schilder nodig?
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CAFÉ IN D’N OLLIE

Professioneel & deskundig advies en uitvoering
De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch | T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207
vanbergenschilderwerken@home.nl | www.vanbergenschilderwerken.nl

Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch
0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl
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Loop eens even binnen of
neem contact op met:

Hoofdstraat 100A - Heeswijk-Dinther
0413 29 12 05 of 0413 29 19 80
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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 22 januari 2014

Voetproblemen zijn verleden tijd

Advertorial

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
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.

V.l.n.r.: Nicole, Maartje, Marloes, Marleen, Lieke en Anne

Heeswijk-Dinther - Pas als je klachten hebt aan je voeten weet je hoe fijn het is om goed vooruit te kunnen. Podotherapie Lieke Schuts (Heeswijk, Berlicum, Rosmalen), podotherapie Sint-Oedenrode en podotherapie Boschweg - Schijndel werken samen om problemen aan je voeten te verhelpen in de regio Den Bosch
– Eindhoven. Lieke Schuts houdt praktijk in Heeswijk, Rosmalen en Berlicum. Samen met Marloes Goossens,
uit Rooi, begon ze een praktijk in Schijndel.
Lieke Schuts is professional op
haar vakgebied, dat is bekend. Ze
werkt volgens dezelfde filosofie
als collega Marloes Goossens. Ze
delen kennis en kunde. Lieke: “In
de praktijk is het belangrijk dat we
herkenbare gezichten hebben om
vertrouwen te krijgen. In noodgevallen rouleert het personeel soms.
Het team is jong en enthousiast.
We overleggen regelmatig en borgen zo de kwaliteit en verbeteren
ons zelfs.” Ook de werknemers

Anne van de Wijdeven, Nicole
Couteaux (Schijndel en Heeswijk)
en Rens van de Kerkhof (overal)
nemen aan het overleg deel. We
spreken zaken door als sportpodotherapie, samenwerking met
fysiotherapie, manuele therapie
en andere vakgebonden zaken.
“Het is belangrijk om het beste
in elkaar naar boven te halen.
Daar hebben onze cliënten profijt
van”, erkent Lieke. De samenwerkende praktijken helpen mensen

met voetklachten of klachten die
voortvloeien uit niet goed functionerende voeten, zoals knie-,
heup-, of lage rugklachten. Als de
oorzaak is achterhaald, wordt een
behandelplan gemaakt. De podotherapeut probeert de functie van
de voet te behouden of te verbeteren. Verschillende therapieën zijn
mogelijk. Schijndel heeft als specialisme sportpodotherapie. Door de
goede samenwerking hebben ook
mensen elders daar profijt van.

Bij ingegroeide teennagels, een
diabetische voet of als er goede
steunzolen gemaakt moeten worden, staan Lieke en de rest van het
team voor je klaar.
De vijf praktijken samen hebben
een zeer toepasselijke website:
www.makkelijklopen.nl. Op die
site staat alle informatie. Een belangrijk onderdeel is de vergoeding. Bijna alle zorgverzekeraars
vergoeden podotherapie geheel of
gedeeltelijk in een aanvullend pakket. www.makkelijklopen.nl geeft
perfect de samenwerking weer
tussen de verschillende praktijken.
Professionaliteit en vakmanschap
komen samen in deze bundeling
van krachten.

Informatiebijeenkomsten
over dementie
Sportmassage | Ontspanningsmassage | Chronische klachten | Brabantse Hammam

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

Zon, zee, zomer… genieten en relaxen.
Vooral geen gedoe. En er op elk moment
tóch perfect verzorgd uitzien. Hoe?
Met permanente make-up!

Wenkbrauwen maken een gezicht
Lekker makkelijk. Dat is één. Maar permanente
make-up biedt zoveel méér:
• Professionele modellering van uw wenkbrauwen.
Goed gevormde wenkbrauwen geven het effect van
een optische lift en zorgen voor een stralende, open
blik.
• Mooi geaccentueerde ogen. Een perfect aangebrachte permanente eyeliner geeft u een stralende oogopslag en versterkt de natuurlijke vorm van uw ogen.
En wat u ook doet: zwemmen, sporten, douchen… u
ziet er altijd verzorgd uit. Uitgelopen oogmake-up is
voorgoed verleden tijd!
• Perfect gevormde mond. Een subtiel liplijntje in de
kleur van uw lippen accentueert of perfectioneert uw
natuurlijke lipcontour. En met volledig ingekleurde
lippen heeft u altijd een mooi gevormde mond.
Subtiel, natuurlijk en professioneel zijn onze uitgangspunten. Omdat wij voortdurend scholing en training
volgen in het aanbrengen van permanente make-up
kunnen wij u een perfect resultaat garanderen. Een
veilige en prettige gedachte!

Kies voor permanente
make-up.
Wenkbrauwen met
de 3D hairstroke
techniek voor
de meest
natuurlijke look.

Meer informatie

Loop gerust eens bij ons binnen, wij adviseren u graag.

Hondstraat 10 - Vorstenbosch - 0413-34 36 74 - info@annelies-aarts.nl

www.annelies-aarts.nlfrom A to Beautiful

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

Voor iedereen die informatie of advies wil over dementie en vergeetachtigheid.
• 22 januari Cultureel Centrum St.
Servaes, Heeswijk-Dinther, aanvang 14.00 uur
• 27 januari Cultureel Centrum
Nesterlé, Nistelrode, aanvang
14.00 uur
• 29 januari Gemeenschapshuis
De Stuik, Vorstenbosch, aanvang
14.00 uur
• 30 januari De Pas, Heesch, aanvang 14.00 en 20.00 uur (voor
inwoners uit alle kernen of voor
degenen die overdag verhinderd
zijn)
• 4 februari Cultureel Centrum
Bernrode,
Heeswijk-Dinther,
aanvang 14.00 uur
• 5 februari Gemeenschapshuis De
Wis, Loosbroek, aanvang 14.00
uur.
Praten is belangrijk
Naarmate we ouder worden zal het
vaker voorkomen dat we iets vergeten, niet meer weten waar we
iets hebben neergelegd en ons een
naam niet meer kunnen herinneren.
Het zijn allemaal zaken die horen
bij het ouder worden. Gelukkig is er
een groot verschil tussen gewoon
ouder worden, dingen vergeten

en dementie. Senioren blijken een
grote behoefte te hebben aan meer
informatie en advies over vergeetachtigheid en dementie.
Ook de naaste omgeving wil graag
het verschil weten. Praten over dit
soort zaken is belangrijk, vandaar
deze bijeenkomsten, die worden
georganiseerd door de Raden Ouderenwerk in samenwerking met
de gemeente in het kader van de
Wet maatschappelijke ondersteuning.
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‘hoge hakken in de politiek’
Wie zijn deze vrouwen en hoe vergaat het ze?
brasserie/feestzalen
overdekt zwembad

BErNHEzE – ‘Hoge hakken in de politiek’ is het onderwerp voor de
VOV (Vrouwen Ontmoeten Vrouwen) meeting op vrijdag 31 januari. Te
gast zijn vier vrouwen die al jarenlang politiek actief zijn.

AquaREST Heeswĳk-Dinther biedt meer
Brasserie AquaRest

VERRAS UW VALENTĲN met een heerlĳk diner voor twee! In onze
sfeervolle brasserie kunt u genieten van onze menu’s. Er is volop keuze in
vlees of vis. Kwaliteit voor een (h)eerlĳke prĳs. Vrĳdag, zaterdag en zondag
geopend. Andere tĳden op afspraak.

AquaRest is het adres voor al uw feesten en partĳen
Feesten van 10 tot 500 personen worden door ons geheel verzorgd.
Twee zalen staan tot uw beschikking. Feestjes van klein tot groot worden
door ons tot in de puntjes geregeld. Tĳdens feestjes of diners is het gebruik
van het zwembad gratis. Boek nu uw feest in 2014, een
BOEKING IN JANUARI GEEFT U 5% KORTING.

Zwemlessen voor ABC, Kids club en kinderfeestjes
doet u bĳ AquaRest

Kinderen vanaf 4 jaar leren zwemmen. Volwassenen zwemles, bewegen op
muziek, baby/peuterzwemmen en recreatief zwemmen.
Kids club elke woensdag 15.00-16.00 uur. Werken aan conditie,
W
U
IE
N
zwemslagen, survivalzwemmen en spelen. Per keer € 7,00.

t
zondag 16 maar

dr. bloezz

Wie zijn deze vrouwen? Wat beweegt ze om in de politiek te gaan
en hoe vergaat het ze? Wat vinden ze moeilijk? Waar zijn ze trots
op? Hoe gaan ze om met de mores? Wat willen ze bereiken? Maar
ook… wat moet je kunnen en laten
om als vrouw te slagen in een wereld waar betrokkenheid, overtuiging, daadkracht, fractiediscipline,
achterkamertjes, wandelgangen,
media, uiterlijk, oneliners en machismo allemaal een rol spelen?
Hoogste tijd voor VOV Bernheze
voor een oriëntatie op de politieke
mogelijkheden voor vrouwen, zeker met de aankomende gemeenteraad- en Statenverkiezingen

Pub Maritiem opent om
15.00 uur zijn deuren

Meerstraat 30b - 5473 VX Heeswĳk-Dinther - 0413 291800
info@aquarest.nl - www.aquarest.nl

(2015) voor de deur. Kunnen wij
met onze expertise een bijdrage
leveren? Wat is zinvol, interessant,
inspirerend?

InFormaTIemeeTInG
vov voor en door
vroUwen
Moorman
Gespreksleidster Annemieke van
der Aa gaat hierover in gesprek
met Marieke Moorman - burgemeester van Bernheze, reina de
Bruijn - wethouder in Oss, Hannie
van Uden - (vertrekkend) raadslid,
Annemieke Boellaard - lijsttrekker
en ‘jonge nieuwkomer’ in de politiek.
Het belooft een boeiende en inspirerende VOV-bijeenkomst te worden waar vrouwen zich kunnen
oriënteren, mee kunnen praten én
netwerken.
De bijeenkomst is laagdrempelig,
informeel van karakter en bedoeld
voor alle vrouwen die interessante
andere vrouwen willen ontmoeten. Op zoek zijn naar ondersteu-

ning of anderen iets te bieden
hebben. Iedereen is dan ook uitgenodigd, alleen of met een vriendin of collega. Creatieve vrouwen,
huisvrouwen, medische vrouwen,
politievrouwen, maatschappelijk
actieve vrouwen, sportvrouwen,
ambtenaren, studentes, politieke
vrouwen, agrarische vrouwen;
vrouwen van alle leeftijden en achtergronden!
Voor het volledige programma en
aanmelding ga naar
www.vovbernheze.nl.

het oogstseizoen is begonnen!
Wereldwinkel zet thee in het zonnetje
BErNHEzE - Van oorsprong groeide Rooibos (rood bosje) in het wild in Zuid-Afrika. Niemand keek ernaar
om. Sinds ontdekt werd wat je er allemaal mee kunt doen en hoe gezond het zou zijn, is dit struikgewas
enorm populair. Half januari is de oogst van start gegaan. Na het kappen van de takken worden deze direct
mini-klein gesneden, gefermenteerd en de volgende dag in de zon gedroogd. Nog even door de zeef en ze
zijn klaar voor een kopje thee.
Fair Trade Original importeert
rooibosthee afkomstig van fairtrade boerderijen. De Bergendal
Farm bijvoorbeeld doet ook de eerste verwerking zelf, op de zogeheten Tea Court. De arbeiders van de

boerderij bezitten 50% van de aandelen van deze verwerkingsunit.
zij praten mee over het beleid,
worden opgeleid en hebben toegang tot hoger geplaatste banen.

De zon in je kop thee
Wereldwinkel
Heeswijk-Dinther
verkoopt meerdere varianten Fair
Trade Original thee, van de pittige
rooibos Spicy Orange tot de hartverwarmende rooibosthee met

Bron: Fair Trade Original

gember. Je proeft de zon in je kopje. Helemaal nu de thee nog extra
lekker geprijsd is. Tot eind januari
ontvang je 20% korting op het gehele theeassortiment. Bernheze
heeft drie wereldwinkels te weten

in Heesch, Nistelrode en HeeswijkDinther. Het assortiment en de
aanbiedingen variëren per winkel.
Dat maakt het zo leuk om af en toe
eens binnen te lopen in een wereldwinkel in een andere kern.

bosvruchten op z’n vlaaist…

U weet, bij ons is “lekker” het belangrijkst. Dus ook een “gewone”
vlaaipunt moet zijn om je vingers bij af te likken. Neem onze bosvruchtenvlaai, zo ontzettend lekker en ’n plaatje om te zien. Dan is
trakteren op een vlaai helemaal niet zo gewoontjes.
Onze banketbakkers Melvin en Germa hebben zo
hun geheimpjes om onze vlaai tot ’n topvlaai
te maken. We laten u lekker proeven
in onze winkels.

Bosvruchtenbavaroisvlaai
16,60

de bakkers Lamers

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

bakkers:
e
d
n
a
v
s
tip
2 broden:
n
a
v
p
o
o
k
n
a
a
Bij
djes€ 1,00
o
o
r
b
e
d
r
a
4 hr keuze
naa
Keniabn,rohaozedlno, teronzijennekan,ramel.
cashewnote
€ 2,95
Een lekker snoepbroodje. deze aanbiedingen gelden van 24-1 t/m 30-1-2014

12,95

Luchtig geklopte room …

voor ’n bavaroise om van te smullen.

Is ’t geen plaatje? (die vlaai)
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BernHeZefamILIeBerICHten

inforMatieavond uitvaartzorg

In onze rubriek ‘familieberichten’ plaatsen wij aankondigingen van geboorte, overlijden, jubilea, dankbetuigingen, felicitaties en veel meer. Met het plaatsen van uw familiebericht bereikt u in Bernheze alle
huishoudens
omdat de krant elke week in elk huis op de mat valt.

29 januari
Aanvang 19.30 uur

Bovendien hebben wij een extra service

Georganiseerd door Uitvaartzorg Van Tilburg

Als u een familiebericht in de DeMooiBernhezeKrant plaatst, wordt deze automatisch
doorgeplaatst op onze site met familieberichten:
www.bernhezefamilieberichten.nl.
Het bericht blijft hier gedurende langere tijd op staan en het biedt mensen de
mogelijkheid een bericht voor u achter te laten op de site.
U kunt kiezen of u de tekst zelf aanlevert of door ons laat maken. U kunt ook
een afbeelding aanleveren van een kaart die uw familie-bericht al bevat. laat u eens informeren
over de mogelijkheden. T. 0412 795170.

Café Zaal ‘t Tramstation - Nistelrode

lezing lichter leven in
Bibliotheek nistelrode
NISTElrODE - Yoga- en meditatie-/mindfulnesslerares Angelie Marneffe geeft op maandag 3 februari een
lezing die uitstekend past in het thema van de Maand van de Spiritualiteit 2014 ‘Lichter Leven’. De lezing start
om 20.15 uur in bibliotheek Nistelrode en wordt gegeven in het kader van het project KennisMakers van de
Noordoost-Brabantse Bibliotheken.
leiding tot yogadocente maar pas
tijdens een 4 maanden durend
verblijf in de Bihar School of Yoga
in India heeft zij, naar eigen zeggen, ervaren wat yoga werkelijk is.
Vanaf die tijd geeft zij yogalessen
in Heesch en Nistelrode en schrijft
onder meer artikelen voor het Tijdschrift voor Yoga en Prana.

Angelie Marneffe uit Nistelrode
heeft één grote passie: yoga, en
vooral de filosofische en psychologische achtergrond daarvan. In
de jaren ’90 begon zij met de op-

Het leven hoeft niet meeslepend
en avontuurlijk te zijn om geluk
te kunnen ervaren. Het moment
waarop je je leven ten volle leeft,
kan een moment van ultiem geluk
zijn! De lezing zal afgewisseld worden met (aandachts)oefeningen.

Lichter leven
Het thema van de Maand van de
Spiritualiteit is ‘lichter leven’. Angelie Marneffe zal in haar lezing ingaan op het verband tussen yoga,
meditatie en ‘lichter leven’.

KennisMakers
De lezing is onderdeel van het KennisMakers project van de Noord
Oost Brabantse Bibliotheken. Voor
meer informatie over KennisMakers, raadpleeg www.nobb.nl of
neem contact op via kennismakers@nobb.nl.

Hoe kun je leren aandachtiger te
leven en daardoor meer te genieten van de dagelijkse dingen?

Toegang is gratis, graag vooraf
aanmelden in bibliotheek of via
contactnistelrode@nobb.nl

Meer informatie:www.maandvandespiritualiteit.nl of www.praktijkmarneffe.nl

kBo heeswijk-dinther

KBO Bernheze
vooruit denken
voorkomt
ongevallen
Heesch – Het kan maar zo gebeuren dat ons nog een periode van
sneeuw en gladheid te wachten
staat. De gemeente hanteert een
door de gemeenteraad goedgekeurd strooibeleid en laat dat uitvoeren. Voor de openbare ruimtes,
is strooizout beschikbaar. Het tijdig en op de juiste plek uitstrooien laat de gemeenteraad aan particulier initiatief over. Onlangs is
hier over gepubliceerd.
Met inzet van Vivaan is door de
OOB (Overleggroep Ouderen
Bernheze) een opzet gemaakt om
belangrijke plaatsen o.a. het kerkplein, kerkhof, De Pas, bibliotheek
en zorgcentrum Heelwijk in Heesch
te voet bereikbaar te houden.
In alle kernen zijn de KBO’s daarbij
ingeschakeld, behalve in Heesch.
Daar hebben zich geen mensen
gemeld om een veilige weg te banen en bij te houden voor hun om-

geving tijdens sneeuw– en vorstperiodes.
Wellicht heeft u al chocolademelk
klaar staan om de buren te trakteren, wanneer zij met velen proberen ’s ochtends vroeg het trottoir
te ruimen. Het moet toch mogelijk
zijn om samen, vanuit elke wijk,
een sneeuwvrije loop naar het centrum te creëren. Het initiatief ligt
bij uzelf!
Wat let u om in uw wijk, buurt of
straat de koppen bij elkaar te steken en een briefje bij iedereen in
de bus te doen met een oproep
om mee te helpen? Vermeld het
tijdstip van verzamelen en waar na
afloop een kop chocomel of koffie genoten kan worden. Daarbij
kunt u dan meteen afspreken wie
de ‘veilige’ loopzône bijhoudt. Het
kan immers de volgende nacht
weer vriezen of sneeuwen!
Wellicht zit er een fotoreportage
in en doet DeMooiBernhezeKrant
verslag.
laat het KBO-bestuur weten als u
zover bent. zij ondersteunt elk initiatief van harte.

Lezing: Vijf dagen op stap naar Normandië

Maand van de
spiritualiteit
HEESCH - Onlangs is de Maand
van de Spiritualiteit 2014 van start
gegaan. Arie Boomsma schreef
het ‘essay van de maand’, getiteld
Troost. Het is een persoonlijke
zoektocht naar wat de presentator
en auteur troost biedt en hoe hij
die anderen kan bieden.
De Maand van de Spiritualiteit bestaat sinds 2007 en is een initiatief
van KrO, dagblad Trouw en Uitgeverij Ten Have. Sinds 2013 organiseert Stichting CPNB de Maand
van de Spiritualiteit en dit jaar is
ook zin Magazine als mediapartner aan de Maand van de Spiritualiteit verbonden.
De werkgroep Identiteit van KBOHeesch wil de zin van spiritualiteit
onder uw aandacht brengen door
met een bijeenkomst aan te sluiten
bij dit brede thema. zij nodigt iedereen uit om deel te nemen aan
een ‘levensboom’ avond op donderdag 6 februari in De Pas, aanvang 19.30 uur. Het is de tweede
keer dat de werkgroep u uitnodigt.

De eerste keer was begin 2013
met als thema ‘Gelukkiger ouder
worden’, door Wim van Kreij. In
het volgende nummer van DeMooiBernhezeKrant komt de levensboom en nog meer informatie
over het thema van de komende
bijeenkomst.

Boeiende
presentatie over
normandië
HEESWIJK-DINTHEr/lOOSBrOEK - Het is een genoegen
om ieder jaar in het voorjaar met
andere leden van de KBO’s Heeswijk-Dinther en Loosbroek samen
een dag of vijf op pad te gaan.
Met Pelikaan Reizen maken we
in 2014 van 12 t/m 16 mei een
veelzijdige reis naar Normandië in
Frankrijk.
Heeft u zin in een korte vakantie met Normandië als reisdoel en
bent u van plan mee op reis te
gaan of bent u gewoon geïnteresseerd in Normandië? In het pro-

gramma staan een aantal plaatsen
waar de reis naar toe gaat, maar
misschien wilt u nog meer weten
over Amiens, Saint lô, Mont Saint
Michel, Dinan, de invasiestranden,
Sainte-Mère-Église, Point du Hoc,
Arromanches les Bains, Bayeux,
Honfleur en rouen.
Gijs Beekhuizen van Pelikaan reizen komt naar ons toe. Hij laat een
grote hoeveelheid beelden zien
van plaatsen, die dit jaar tijdens
de reis bezocht worden. Hij kan
er boeiend over vertellen, maar
hij kan ook antwoord geven op
uw vragen. U kunt de presentatie
geheel vrijblijvend bijwonen. Daarvoor bent u welkom in gebouw
KBO Heeswijk (zijlstraat 1a) op 28
januari om 19.00 uur.
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naaM: fred Molewijk
leeftijd: 33 jaar
woonPlaats:
heeswijk-dinther
Baan: laBorant of
all-round Medewerker

Aanbiedingen geldig van 24 t/m 30 januari
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Ik ben een snel lerende laborant, met meer dan 11 jaar ervaring binnen de farmacie, maar ik heb ook
in de voedsel- en nylonindustrie gewerkt als laborant. Mijn laatste klus was diamantenslijper. U ziet het
al, ik werk graag. Maakt mij niet zo veel uit wat voor werk, als de hypotheek maar betaald kan worden.
Ben leergierig, hardwerkend en loyaal aan de baas. Moet er overgewerkt worden, dan werk ik over. Wie
helpt mij weer aan een baan?
Email mij voor extra informatie, aanbiedingen of een CV: fredmolewijk@gmail.com.
Zomaar omdat het kan...
Veel mensen zijn naarstig op zoek naar werk. De redactie van De MooiBernhezeKrant wil werkloze Bernhezenaren de kans geven om zich gratis te presenteren via dit medium. Ben je werkloos en wil je een oproep plaatsen in DeMooiBernhezeKrant? Stuur dan een mail naar info@demooibernhezekrant.nl voorzien
van twee bijlages: een duidelijke (pas)foto en een tekstbestand (maximaal 125 woorden). Vermeld jouw
contactgegevens in de tekst, zodat eventuele geïnteresseerde bedrijven contact met je op kunnen nemen.
Bij voldoende interesse zal deze rubriek wekelijks herhaald worden.

ondernemerskwaliteiten en
economische lichtpuntjes

5+1 gratis

Mineola’s

Snijbonen gesneden 500 gram€ 1,95
Vanaf heden verse ambachtelijke soep
Zonder kleur-,geur- en smaakstoffen
Groente en Fruit Speciaalzaak Ceelen
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl

1,00
2,95

Bij aankoop van 2 broden 8 ons naar keuze:

4 afbakkampioentjes voor

Desem Meergranen

2 stuks voor

Op de ovenvloer gebakken

Tarwebollen

4 + 2 GRATIS

Appelstrudel

4 stuks voor

Gevuld met appels, rozijnen
en rum

4,95

Van Mook
V.l.n.r.: Jack van der Dussen, Marieke Moorman, Pascale van Heugten, Wim van der Heijden
Foto: Fons Baerken Tekst: Martha Daams

HEESCH – “Groei is niet vanzelfsprekend en op lokaal bestuursniveau is men er te weinig van doordrongen
dat het de ondernemers zijn die zorgen voor de leefbaarheid in ons dorp”, oppert Pascale van Heugten,
voorzitter Ondernemersvereniging Heesch (OVH) tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van OVH.
Burgemeester Marieke Moorman van Bernheze voegt toe te hopen dat de kleine economische lichtpuntjes
groter worden, tijdens haar evaluatie over 2013.
De leden van Ondernemersvereniging Heesch en enkele speciale
gasten, waaronder burgemeester
Marieke Moorman, hebben zin
in 2014. Voorzitter van de OVH,
Pascale van Heugten zoomt in
op de rol van de ondernemers in
Heesch. zij ervaren dat er een beroep gedaan wordt op hun ondernemerskwaliteiten bij het zoeken
naar nieuwe verdienmodellen of
als nieuwe kans na het sluiten van
een bedrijf, in een nieuwe realiteit,
waar het oude denken niet meer
werkt. zij stimuleert ondernemers
om vooral de samenwerking te
zoeken.
Lichtpuntjes
Burgemeester Marieke Moorman
onderstreept de ambitie van de
gemeente om ruimte te geven aan
ondernemers, door met de aanwezige ondernemers van gedachten
te wisselen. Haar wens voor 2014

is er één van persoonlijk geluk en
zakelijk gezien hoopt ze dat de
kleine economische lichtpuntjes dit
jaar zullen groeien.
Tijdens haar korte ambtsperiode
in 2013 heeft mevrouw Moorman
ervaren dat er hard wordt gewerkt

ruimte nodig hebben, zowel fysiek
als in maatwerkoplossingen.
Afscheid en welkom
Tijdens de receptie werd tevens
stilgestaan bij het voorzitterschap
van SOB (Samenwerkende On-

een belangrijke spil is de ondernemer
als sponsor voor evenementen
in veelal MKB- en familiebedrijven,
waarbij het ‘goeie leven’ niet vergeten wordt. Een belangrijke spil
is de ondernemer die als sponsor
voor evenementen optreedt. In
de huidige situatie is een regionale samenwerking belangrijk. We
moeten zoveel mogelijk de kracht
en ervaring van grotere, ons omliggende gemeenten benutten. zij
steunt het besef dat ondernemers

dernemersverenigingen Bernheze).
De OVH is Jack van der Dussen, als
ex-voorzitter van SOB veel dank
verschuldigd. zijn tomeloze inzet
voor ontelbare zaken, waren een
hele steun. Opvolger van Jack van
der Dussen is Wim van der Heijden, eveneens voorzitter SIOB (de
operationele afdeling van SOB).
www.ondernemersvereniging
heesch.nl.

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

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

Kleine Zult &
500 gram Balkenbrei
samen voor

€ 4,50

Rookworst
€ 0,99
aakte
100 gram eigengem
Hausmacher € 0,89

100 gram

Uw kwaliteitsslager

Tramstraat 15 - 17 • 5388 GE Nistelrode • Tel.: 0412-611282

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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gouwe kreuge bal met winnaar
vetipak en coverband ‘slamm’

Boerenbruidspaar nistelrode
Jurgen van Cor van Tontje van Ciskes van der Heijden &
Dunja van Tinie van Driek van Tinusse van den Brand

HEESCH – In De Pas in Heesch wordt zaterdag 25 januari het Gouwe
Kreuge bal gehouden. Dan zal de prestigieuze Gouwe Kreuge officieel
overhandigd worden aan Vetipak door niemand minder dan Prins Porcus XLIII. De feestavond die hierop volgt, zal opgeluisterd worden door
‘Slamm’ dé coverband, voor een gezellige avond.
Om 20.30 uur zal Prins Porcus
XlIII de unieke onderscheiding ‘de
Gouwe Kreuge’ in de Missezaal
overhandigen aan Vetipak.
Hierbij bent u natuurlijk van harte
uitgenodigd. Na de officiële handelingen barst om 22.00 uur het

feest los in de grote zaal. Met hun
ervaring en enthousiasme, het
hoge muzikale niveau en verrassende repertoire, zorgen de muzikanten van ‘SlAMM’ voor een
boeiende en swingende avond.
We zien u graag op 25 januari in
De Pas!

Hou voor meer informatie
www.krullendonk.nl en de Facebookpagina van Stichting Carnavalsviering Heesch in de gaten.

zangers gezocht carnavalsmis krullendonk
Heesch – De carnavalsmis zal op zaterdag 1 maart voor de tiende keer worden gehouden in de PetrusEmmauskerk in Heesch.
Deze viering wordt al jaren ondersteund door een gelegenheidskoor. Voorgaande jaren zongen 40 tot 50
enthousiaste zangers mee. Ook dit jaar wil de organisatie iedereen de gelegenheid geven om mee te zingen.
Dus zing je graag en heb je iets met kerk en/of carnaval: DOE DAN MEE!
De repetities zijn op zondagavond 9, 16 en 23 februari, steeds van 19.00 tot 20.30 uur. Als je mee wilt doen
of meer informatie wilt, neem dan contact op met Anke Kappert: avanherpen@mail.com.

dansmariekes kunnen veel
meer dan alleen maar dansen

NISTElrODE - Ze wonen op de boerderij in de Rauw Hei op de Nieuwe
bundersteeg: Jurgen van Cor van Tontje van Ciskes van der Heijden zal
4 maart met Dunja van Tinie van Driek van Tinusse van den Brand in de
onecht verbonden worden. De traditionele boerenbruiloft op carnavalszaterdag zal door de ex-leden georganiseerd worden bij Partycentrum
’t Maxend.
Jurgen is in 1973 geboren in Nistelrode op laar 6. Intussen, veertig
jaar later, woont hij samen met zijn
gezin op De rauw Hei in Nistelrode. Als huisarts in Nistelrode is
hij geen onbekende en velen kennen hem ook door zijn tijd bij de
Scouting, waar hij bij Mira Ceti ooit
voorzitter was en vaandrig, hopman en nog weer later - vanaf de
oprichting - als zanger en muzikant
bij de Ad de laat Kampvuurstam,
waar kampvuurliederen gezongen
worden. Ook met de carnavalsoptochten wist hij menigmaal de
aandacht te trekken. Hij ging via
Antwerpen naar rotterdam voor
zijn studie Geneeskunde. later
specialiseerde hij zich als huisarts
op de Universiteit van Nijmegen.
Dunja van der Heijden- van den
Brand is geboren in Den Bosch,
maar verder een echte Bernhe-

zenaar en in Dinther opgegroeid.
Dunja werkt in de stiftlastechniek
als zelfstandig ondernemer in haar
bedrijf, dat ze samen met haar
broer heeft; Studco International
in Oss.
Naast de dagelijkse drukke werk-

vanaf de boerderij
In de raUw heI
zaamheden verheugt het echtpaar
zich op de boerenbruiloft, waar zij
onecht in de echt verbonden zullen
worden.
In 2014 zal het boerenbruidspaar samen met hun kinderen,
Anna (4) en Thijn (3) een groot carnavalsfeest gaan vieren, waarmee
ze starten op zaterdag 1 maart en
waarvoor ze alle belangstellenden
uitnodigen.

actie carnavalsplaatjes
bij Coöp
De dansmariekes van HDL

Tekst: Matthijs van Lierop

HEESWIJK-DINTHEr - Je kent ze wel. Die groep meiden die tijdens carnaval in mooie kleding op het podium
haar kunsten vertoont. Hun benen hoog de lucht in en de handen op de zij. De meiden zijn zo lenig als een
slang en huppelen van links naar rechts. Het gaat hier om de dansmariekes, in dit geval de enthousiaste
meiden van Stichting Carnaval HDL. Met carnaval voor de boeg trainen de meiden hard.
De zaal van Aquarest in HeeswijkDinther is zeer aardig gevuld met
trotse ouders en leden van de stichting. Voor deze personen laten de
dertien dansmariekes zien hoever
zij al zijn met de dansvoorbereidingen voor carnaval. Of is het eigenlijk wel dans? Is het misschien niet
meer acrobatiek? Of cheerleaden?
Het klinkt simpel, maar wat doen
de dansmariekes eigenlijk?
Lenig
Martje de Mol (17), die samen met
Karly, Manon en Marieke de jonge
meiden traint, heeft het antwoord
niet direct klaar. ‘‘De dansmariekes
zijn meiden die met carnaval de
gardedans doen, een dans waar-

voor je lenig moet zijn. Je gooit
je benen boven je hoofd. Je moet
jezelf ook kunnen strekken. Het
is dus niet alleen dans, maar ook
wel een beetje acrobatiek.’’ ze vervolgt: ‘‘lenigheid kun je aanleren
hoor. Als je het vaak doet, wordt
het steeds gemakkelijker.’’
Even onderbreekt ze het gesprek;
een van de meiden gaat naar huis
en wil haar trainster nog even gedag zeggen. Martje en de andere
trainsters worden erg gewaardeerd
door de jonge dansmeiden. ‘‘Ja,
het is een leuke groep’’, vertelt
Martje. ‘‘De meiden zijn goede
vriendinnen van elkaar.’’

Trainen
Waar de meeste leden van de stichting na carnaval een rustige periode hebben, daar zitten de dansmariekes niet stil. ‘‘Na een paar weken
beginnen we alweer met trainen.’’
Volgens Martje zien de meiden het
dansen zeker ook als een sport en
niet alleen als een onderdeel van
carnaval. Voor de komende editie
van carnaval wordt hard getraind
en volgens Martje heeft de groep
al een goed idee voor het carnavalsthema van dit jaar.
‘‘De Dansmariekes wijken wel eens
af van het thema, maar dit jaar
gaan we echt iets met rock & roll
doen.’’

HEESWIJK-DINTHEr/lOOSBrOEK - Stichting Carnaval HDL start op
25 januari een carnavalsplaatjesactie, samen met de Coöp. De plaatjes kunnen verzameld worden in een album.
Het stickeralbum heeft leuke
plaatjes van mensen; jong en
oud, die actief zijn of waren bij
het carnaval in Heeswijk-Dinther
en loosbroek. De plaatjes die
gespaard worden, kunnen in het
boek geplakt worden en geven
dan een mooi beeld van het carnaval in HDl. Het plaatjesboek
is te koop bij Coöp en bij Trend
Optiek.
Op 25 januari wordt het plaatjesboek gepresenteerd in Café zaal
de Toren in Dinther.
Iedereen is daarbij van harte welkom. De kosten voor het boek
inclusief een poster, een aantal plaatjes en verrassingen zijn
€ 2,50.

Vanaf maandag 27 januari krijgt
iedere klant bij elke € 10,- aan
boodschappen bij Coöp een
zakje met vier carnavalsplaatjes
van een individueel persoon, een
groep of vereniging. Dankzij een
bijzondere samenwerking met de
Coöp, ontstaat een overzichtelijk
boekwerk met carnavalsherinneringen als resultaat. De carnavalsvereniging hoopt dat iedereen veel plezier beleeft aan deze
actie. De carnavalsvereniging
bedankt de COÖP voor dit initiatief en de prettige samenwerking
en natuurlijk ook alle mensen die
meegewerkt hebben aan de totstandkoming van deze actie.
Carnavaleske groet,
Wilson Bosch & René Kuijs
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14 FEBRUARI VALENTIJNSDAG Ook dit jaar weer met een leuke loterij

LAATSTE WEEK MET

WILDGERECHTEN

Vanaf 1 februari de nieuwe kaart

NIEUW ‘DE WAARD ALLERLEI’
Keuze uit 10 mini voorgerechtjes (max. 4) € 9,50
En ook 10 mini toetjes (max. 4) € 9,50
Hoofdgerecht van de à la carte kaart.

Kijk op de site voor info en reservering www.restaurantdewaard.nl - 0412-451755
Advertorial

Advertorial

Woodstock Tribute Band in
café De Zwaan in Heeswijk

Heeswijk-Dinther - De negenmans-formatie van de Woodstock
Tribute Band zal nonstop het overgrote deel van het Woodstock repertoire live ten gehore brengen op zaterdag 25 januari in café De
Zwaan in Heeswijk-Dinther.
Een groots spektakel, waarbij het
hippie tijdperk zal herleven. Alle
muziek uit de Woodstock film
passeert de revue. Nummers van
Country Joe Mac Donald, Melanie, Ten Years After, Janis Joplin,
Jefferson Airplane, The Who, Tim
Hardin, Santana, Crosby-StillsNash & Young, Joe Cocker en

vele, vele anderen. Een groots
spektakel met vele ingrediënten
uit het hippie tijdperk.
Afgelopen zomer speelde de Tribute Band nog met veel succes in
Natuurtheater De Kersouwe.
Zaal open 21.00 uur, vrij entree,
info 0413-291575,
www.dezwaanlive.nl.

Opening Driehoekconcert door
jonge band Syndicate uit Heesch

Vinkel – Het jaarlijkse Driehoekconcert trakteert op optredens van de uit Heesch afkomstige band Syndicate, de Nulandse Märel Bijveld, Poor John en Exploit. De zevenkoppige jonge band Syndicate uit Heesch
opent het concert met veel populaire muziek uit de top 40 tot tijdloze ‘gouwe ouwe’.
Dit concert is een van de vele activiteiten op de kalender bij Den
Driehoek. Een feestavond die om
20.30 uur start en voor elke muziekliefhebber wat wils heeft. Iedereen
die van muziek houdt kan genieten van de Twentse Poor John, een
tweemans formatie met een voor-

liefde voor rockmuziek; de 17-jarige Marel Bijveld uit Nuland die
het tot maar liefst vijf optredens
bracht bij The Voice of Holland en
de band Exploit, de allround band
met roots in Brabant, waar alle zes
de bandleden vandaan komen. Zin
in een feest aanstaande zaterdag

bij Den Driehoek in Vinkel? Aanvang is 20.30 uur. Voorverkoop
€ 5,- en aan de deur € 7,50.

De Kersouwe zoekt stof én naaisters
Heeswijk-Dinther - Het is elke zomer weer raak: de kostuums in de Kersouwe-producties worden alom geprezen om hun uitvoering, kleur en ontwerp. Deze zomer kan ook jij meedoen en je uitleven op die prachtige
creaties. Het productieteam van de Kersouwe is namelijk op zoek naar versterking van haar naaisters die ook
kunnen patroontekenen.
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Het team wil graag uitbreiding
met drie naaisters, die ook kun-

nen patroontekenen. Ook zijn we
op zoek naar stoffen zoals fluweel,

GRATIS

bij inlevering
van deze advertentie

De poorten van Natuurtheater de
Kersouwe zijn nog gesloten, maar
het bruist er al weer van activiteit.

jdag

Geldig dinsdag t/m vri
te

Zie voorwaarden websi

Het productieteam dat deze zomer
het theaterstuk Cyrano de Bergerac gaat begeleiden, is al begonnen
met de voorbereidingen.

Osseweg 8 - 5384 NC Heesch - Tel. 0412 65 55 45

www.pannenkoekenhuisheesch.nl
www.vorstenbosch-info.nl
Informeert, boeit en
interesseert

voorziet Vorstenbosch, gemeente
Bernheze van actualiteit

damast, laken, zijde, wol, linnen,
kant en bont.
Daarnaast ook gespen, gouden
knopen, fluweel band, koord, lint,
geweven band en kant om de kostuums mee te verfraaien.
Neem snel contact op via
06-51326689 of mail:
info@kersouwe.nl.

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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Samen investeren in een duurzame regio

Advertorial

Een podium om te inspireren en kansen te creëren
bernheze – Veel mensen in Bernheze, Maasdonk en Lith zijn actief met het ‘verduurzamen’ van hun omgeving. Er worden talloze initiatieven genomen die draaien rondom maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en een toekomstgerichte economie. Allemaal ideeën die de ontwikkeling van People, Planet en Profit van de regio in samenhang
stimuleren. Maar welke initiatieven zijn er? En waar zijn er nog kansen voor duurzame ontwikkeling?
Samen met ZLTO Bernheze, gemeente Bernheze, Stichting de Maashorst en Search B.V. nam Rabobank Bernheze Maasland in 2012 het initiatief tot het oprichten van een Triple P stuurgroep
met als doel initiatiefnemers op het gebied van duurzaamheid aan te moedigen en te ondersteunen. In oktober verscheen de publicatie ‘Samen investeren in een duurzame regio’, aangeboden door de Triple P stuurgroep en ondersteund door het Maatschappelijk Stimuleringsfonds van Rabobank Bernheze Maasland. In de publicatie wordt zichtbaar hoe het staat met de
duurzaamheid van onze omgeving en welke kansen er op dat terrein nog zijn. De verhalen van een selectie van duurzame initiatieven uit onze omgeving (op zowel People, Planet als Profit
terrein), evenals de onderzoeksresultaten zijn gebundeld in de publicatie. In DeMooiBernhezeKrant verschijnt iedere twee weken een portret van een duurzaam initiatief uit de publicatie.

Zoeken naar balans tussen wonen, werken, natuur en productie
Stichting Duurzaam Kwaliteits Vlees: borgen van de kwaliteit van de vleesproductie
In oktober 2003 moest de toen 2-jarige Eveline, dochter van varkenshouders Erik en Ine
van den Heuvel, een openhartoperatie ondergaan. In het ziekenhuis bleek dat Eveline een
MRSA-besmetting had, waardoor de operatie noodgedwongen werd uitgesteld. Met zijn
dochter kwam het gelukkig goed, maar voor Van den Heuvel was deze gebeurtenis reden
om over te stappen op een totaal nieuwe bedrijfsvoering.

bedrijf had geleid tot resistentie.
Van den Heuvel bouwde daarop
het toedienen van antibiotica af
en stapte over op de PIP-producten (probiotica in progress) van
de firma Chrisal. Een principe dat
gebaseerd is op het verdringen van
ziekmakende bacteriën door het
toedienen van goede bacteriën.
Bernhezer Buitenwacht
Het verhaal van Van den Heuvel
wordt verteld door Jan Jacobs.

Stichting Duurzaam Kwaliteits
Vlees
Jacobs is secretaris van de SDKV.
Voorzitter is Erwin van der Wielen, adviseur op het gebied van
veevoer, stallucht en drinkwater.
Jacobs: “Wist je dat slecht drinkwater een van de grootste oorzaken is van gezondheidsproblemen
binnen de veehouderij?
Als de varkens drinken, schiet lucht
met bacteriën de leidingen in, een-

Als de varkens drinken, schiet lucht met
bacteriën de leidingen in, eenmaal binnen
groeien ze vrolijk verder
Hij is voorzitter van de Bernhezer Buitenwacht en spreekt in die
hoedanigheid zijn zorgen uit over
mogelijk schadelijke effecten op de
gezondheid van mens en dier door
de intensieve veeteelt.

Eveline 

Latere testen wezen uit dat naast
Eveline, nog drie andere leden
van het gezin besmet waren, ter-

Foto: Jan Gabriëls

wijl de MRSA-bacterie ook werd
aangetroffen bij de varkens. Het
overtuigde de varkenshouder uit

WIJ LEVEREN ZONNEPANELEN,
OMVORMERS EN KABELBENODIGHEDEN

Nistelrode ervan dat het toenemend gebruik van antibiotica en
chemische reiniging binnen zijn

Jacobs: “De leden van de Bernhezer Buitenwacht willen dat wij aan
tafel komen bij ondernemers en
politiek, om samen te kijken naar
een betere balans tussen wonen,
werken, productie en natuur.”
Over de aanpak van Van den Heuvel is hij enthousiast. “Wat mij betreft een voorbeeld van hoe het
moet. Om navolging van de PIPmethode te stimuleren hebben we
samen met Erik in 2012 de Stichting Duurzaam Kwaliteits Vlees
(SDKV) opgericht.”

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

Informeert, boeit
en interesseert

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

zet al ruim zes jaar Nistelrode op de kaart

creatieve
oplossingen
Monique van de Ven 06-11450588
Carlijn van der Steijn 06-14641195

Buro Tweevoud is een
full-service reclamebureau
vol van ideeën en creativiteit.

info@buro-tweevoud.nl
www.buro-tweevoud.nl

Wij adviseren, ontwerpen
en ontwikkelen.

Erik van den Heuvel bewijst dat het
kan. Het streven is in de nabije toekomst gericht op schone varkens
met schone mest en een schone
uitstoot.
Dat biedt maatschappelijk draagvlak voor de varkenshouderij in het
Brabantse land.”

GRANDIOZE OPRUIMING

VRAAG VRIJBLIJVEND ADVIES EN JUISTE KEUZE ZONNEPANELEN

www.mooinisseroi.nl

maal binnen groeien ze vrolijk verder. Naast antibiotica is water dé
kritische factor!”
Het doel van de SDKV is het borgen van de kwaliteit van de vleesproductie. In de gehele keten,
te beginnen bij de bron. Jacobs:
“Antibioticareductie,
biologisch
reinigen van stal en waterleidingen
zeer weinig stank in en buiten de
stal zonder luchtwassen.

10 tot 70% korting

Muziekinstrumenten
Pro-Audio - Accessoires
Reparatie - Onderdelen
Openingstijden:
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
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mooi & in de streek

in de streek

iBn legt acht hectare natuur aan in hooge vorssel
NISTELRODE – Company club de Hooge Vorssel breidt haar terrein over vier hectare uit in het gebied tussen Heesch en Nistelrode. In ruil
daarvoor richt de golfgroep acht hectare voormalig landbouwgrond in als natuur. Natuur in haar puurste vorm met graslanden, bloemenweides, vennen en een gevarieerd bos. IBN Facilitair is verantwoordelijk voor de inrichting, die samen met een ecoloog tot stand kwam. De
aanleg startte onlangs en duurt nog tot april 2014.
Uitgangspunt van het stuk nieuwe natuur is de leefbaarheid van
dieren. “Een gevarieerde inrichting is daarvoor noodzakelijk”,
benadrukt Jan van Eindhoven.
Als rayonleider bij IBN Facilitair is
hij nauw betrokken bij het project. “Als we het over natuur in
Nederland hebben, dan bedoelen we al gauw de productiebossen, die na de oorlog zijn aangelegd om aan de vraag van hout
voor onder meer de mijnbouw te
kunnen voldoen.
Verstoppen
Dieren willen daar niet in leven.
Dassen en vossen hebben bijvoorbeeld greppels en wallen nodig om zich te verstoppen en ook
reeën willen af en toe beschut
staan. In de Hooge Vorssel zie je
daarom straks graslanden, bloe-

menweides, vennen, houtwallen,
landschapsheggen en een gevarieerd bos.” Omdat het gebied
vrij toegankelijk is voor publiek,
gaven wandelaars onlangs nog
heel bruikbare tips. “Op advies
hebben we vijf soorten fruitbomen bij elkaar gezet zodat ze
elkaar kunnen bestuiven. Dat
zorgt voor prachtige bloesems
en uiteindelijk vruchten. We vinden het hartstikke goed dat bezoekers zo betrokken zijn bij het
natuurgebied.” Inmiddels is het
meeste groen aangeplant, maar
het werk gaat continu door. IBN
Facilitair en Ploegmakers Cultuurtechniek verzorgen samen
het groenonderhoud van dit gebied in de aankomende tien jaar.
Neem voor meer informatie over
IBN Facilitair een kijkje op
www.ibnfacilitair.nl.

COLOFON

mooi & in de streek
• Los door het bos
• Bomenpark
• Zorgboerderij v.d. Wijst

mooi & duurzaam
• BECO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel Eco
• Van der Wijst Kleinvak
• Sun & wind energie
• Kringloopwinkel Heesch

Dagbesteding voor mensen met een
verstandelijke beperking
Vergaderlocatie • Paardenpension
zorgboerderijvanderwijst.nl

Derptweg 12 • 5476 VX Vorstenbosch
Tel. 0413 - 35 16 12 • Mob. 06 - 13 91 54 74

roofvogels centraal in bieb hadee
HEESWIJK-DINTHEr – De tentoonstelling over roofvogels is tot en
met 7 februari te zien in de bibliotheek van Heeswijk-Dinther en is
ingericht door het IVN, afdeling
Bernheze.

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

De steenuil krijgt hierin vooral veel
aandacht. De steenuil is immers
door de gemeente Bernheze aangewezen als ambassadeur, omdat
de favoriete omgeving voor deze uil
het kleinschalig cultuurlandschap is,
wat kenmerkend is voor Bernheze.
De steenuil broedt bij voorkeur in
de omgeving van de menselijke bebouwing ofwel: Als het met deze uil
goed gaat, gaat het ook met veel
andere soorten vogels goed.
Er staat in de bibliotheek een nestkast met twee steenuilen erin, terwijl er ook twee kerkuilen te zien
zijn. Deze opgezette exemplaren
zijn geleend van Brabants land-

schap. Er is ook een vitrine ingericht
met een kerkuil, ransuil, torenvalk,
buizerd en sperwer. Allemaal eigendom van het IVN afdeling Bernheze. Natuurlijk zijn in deze bibliotheek ook veel boeken te lezen/
lenen over deze roofvogels.
Voorgeschiedenis
In april 2011 startte een kleine
werkgroep van zlTO, WBE (Wildbeheereenheid) en IVN met een
project voor de steenuilen. Aanleiding voor dit project was de keuze
van de gemeente Bernheze om de
steenuil te kiezen als ambassadeur.
De gemeente reikte vervolgens aan
deze drie verenigingen de ‘Groene
Handdruk’ uit als dank voor de inspanningen van deze verenigingen.
Daarnaast helpt Dorsclub de Stofvreters bij het ophangen, schoonmaken en onderhouden van de
nestkasten.

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

leden van de plaatselijke werkgroep zijn: Eric van Dijk voor Nistelrode en John Davies voor HeeswijkDinther (info@ivnbernheze.nl).
Ondanks de strenge winter van
2012, waarvan de kerkuil het
meeste last had, zijn er dat jaar toch
24 jonge steenuilen en 11 jonge
kerkuilen uitgevlogen in Bernheze.

• 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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Column

…wil dat de
ontwikkeling
van het kind
centraal staat

Recht
dichtbij….
Het maken van een testament heeft in Nederland een hoogstpersoonlijk karakter. Je moet vrij en onbelemmerd je wil kunnen
toevertrouwen aan de notaris, die er op zijn beurt voor moet waken
dat de je niet door anderen wordt beïnvloed. Het klinkt een beetje
vreemd misschien, maar ook je echtgenoot/partner mag daar niets van
zeggen.
In de notariële praktijk worden testamenten meestal in aanwezigheid
van de partner besproken en gepasseerd. De tuchtrechter voor
notarissen sprak zich daar onlangs over uit. Hij stelt niet dat het
afzonderlijk bespreken en passeren van testamenten verplicht is, maar
waarschuwt de notaris - die dat niet had gedaan - wel.

Het maken van een testament heeft
in Nederland een hoogstpersoonlijk
karakter

Erik van Santvoort woont in Heesch, is onderwijsdeskundige en vader van Sarah van Santvoort.
“De laatste jaren is er door de Rijksoverheid bezuinigd op de doelgroep van 0-6 jaar. Denk aan kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en onderwijs. Door peuterspeelzalen, kinderopvang en scholen dichter bij
elkaar te brengen in brede scholen of integrale kindcentra kun je de juiste expertise bij elkaar brengen.
Belangrijk daarbij is de wederzijdse betrokkenheid tussen onderwijsprofessionals en ouders, zodat de natuurlijke ontwikkelingskracht van kinderen gevoed kan worden.”
D66 is van mening dat de wethouder, scholen en andere betrokken instellingen, samen moeten inventariseren
wat de stand van zaken is en dat een sterke pedagogische visie samen met ouders wordt gevormd, waarbij de
ontwikkeling én het welzijn van het kind centraal staan. De wethouder dient het onderwijs en de instellingen
ruimte te bieden om hier invulling aan te geven maar houdt consequent actief de vinger aan de pols en organiseert samenwerking, inspiratie en verbinding.

SP: Kies SP op 19 maart, een degelijke keuze
Rein van Moorselaar. Lijsttrekker SP Bernheze

Zodra het risico van beïnvloeding door een derde (echtgenoot/
partner) aanwezig is, wordt van de notaris extra alertheid verwacht.
Dit houdt in dat hij desnoods de partner de gang op stuurt, om je
onder vier ogen naar zijn omstandigheden, wensen en beweegredenen
te vragen en je over de gevolgen van zijn beslissingen te informeren en
uitleg te geven.
Zeker in bijzondere gevallen (bijvoorbeeld samengestelde gezinnen
en stiefrelaties) moet de notaris goed oppassen en de gang van zaken
vastleggen.
Wil je er eens over geïnformeerd worden of zijn er problemen met de
verdeling van een erfenis? Maak dan een afspraak; op ons kantoor is
de nodige erfrechtkennis aanwezig.
rhaakmeester@liebrandruijsadvocaten.nl / mob: 06 11 72 70 28

Verkiezingen

bernheze - Op 19 maart kiest u een nieuwe gemeenteraad. Voor 4 jaar
bepaalt de kiezer de koers. De afgelopen 4 jaar bepaalde de SP Bernheze mede de koers! Met Wethouder Rein van Moorselaar in het college
van Burgemeester en Wethouders. Ondanks de crisis, veroorzaakt door
de banken en de graaiers, gebeurde er veel goeds in Bernheze.
2010-2014
Het beleid was vanaf 2010 een beleid met een SP stempel. Sociaal,
solidair en sterk. Bernheze ging
niet op de handen zitten. Nee zeker niet. Handen uit de mouwen.
Veel projecten werden uitgevoerd.
Sober financieel beleid, geen franjes zoals dure nieuwjaarsrecepties
met gratis drinken. Dat kan niet
in deze tijd. Het geld ging naar
nieuwbouw van de Emmausschool
en de Beekgraafschool. Geld voor

het nieuwe gemeenschapshuis in
Nistelrode. Geld om het Hooghuis
VMBO te laten bouwen voor de
kinderen die passend onderwijs
nodig hebben. De componistenwijk in Heesch werd prachtig opgeknapt, met grote inbreng van de
bewoners. De Pastoor Maasstraat
in Heeswijk-Dinther werd opgeknapt, evenals het Dorpsplein in
Loosbroek en het Meester Loeffenplein in Vorstenbosch. Daar
verscheen ook nog een nieuw

clubgebouw voor Jong Nederland.
De bouw van het Rabobankcomplex in Heesch werd vlotgetrokken. De indianenverhalen over
potverteren kunnen naar het rijk
der fabelen! De vermogenspositie
van de gemeente Bernheze is in 4
jaar tijd nauwelijks veranderd. We
zijn nagenoeg even rijk gebleven.
Een reden om door te gaan na 19
maart. Mag de SP op uw stem rekenen? De SP blijft gaan voor de
inhoud.

Progressief Bernheze: verkiezingsprogramma
Progressief Bernheze
bernheze - Duurzaam en Sociaal is de titel van het verkiezingsprogramma van Progressief Bernheze. In de komende vier jaren wil de partij verder werken aan waar de afgelopen periode in de coalitie op is ingezet. In vijf thema’s zijn de onderwerpen op hoofdlijnen aangegeven.
De thema’s zijn: 1. Samen werken aan werk. 2. Niemand buiten de boot,
zorg in de buurt. 3. Vitale dorpen. 4. Volksgezondheid, natuur, landschap en energie en 5. Slim samenwerken in een sterke regio.
Nieuwe situatie
De rol van de gemeente verandert.
De gemeente krijgt nieuwe taken,
zal efficiënter moeten werken en
taken moeten aanpassen.

Mijn man weet zeker dat hij wethouder wordt na de verkiezingen.
Ik heb al een nieuwe stropdas gekocht.

Van inwoners en bedrijven wordt
ook een andere inspanning verwacht. Samen met inwoners, bedrijven en gemeenten in de regio
werkt Progressief Bernheze aan
een gezond, leefbaar, aantrekkelijk
en toekomstgericht Bernheze. Dat
betekent ook blijven investeren in

de dorpen, maar met een nieuwe
passende agenda en op vernieuwende wijze.
Kandidaten
Progressief Bernheze gaat de verkiezingen in met een sterk, vakkundig en fris team onder aanvoering
van Hans van der Pas, wethouder
voor Progressief Bernheze in het
huidige college. Hans is ook voor
een nieuw college kandidaat wethouder. In de komende weken
hoort u meer van de kandidaten.

Lees het verkiezingsprogramma
U vindt het volledige verkiezingsprogramma op www.progressiefbernheze.nl. Heeft u graag een
papieren versie of wilt u persoonlijk contact over het programma
of onderwerpen daaruit? Laat het
via reactie@progressiefBernheze.nl
weten. Een afspraak is dan snel gemaakt. U kunt ook direct contact
opnemen met een van de kandidaten. Progressief Bernheze is op
Twitter en Facebook te vinden onder PBernheze.
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Concurrentie maakt
dingen kapot, overleg
en samenwerking
schept banden.
www.centrumheesch.nl

Marko konings lijsttrekker
van de Blanco lijst Bernheze

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.

ZOeK de verSchillen
De meeste partijen hebben voor de
komende verkiezingen de programma’s
al gepresenteerd en beschikbaar op hun
websites. Het programma van het CDA
schijnt er te zijn, maar is niet te vinden.
De fusiepartij Lokaal en de ruzielijst
blanco hebben beiden geen website en
ook nog geen programma gepresenteerd.

Marko Konings
BErNHEzE - Tijdens de oprichtingsvergadering op 15 januari is Marko Konings
door de leden gekozen tot lijsttrekker van de Blanco lijst Bernheze, de nieuwe
lokale partij die zich vooral richt op Heeswijk-Dinther-Loosbroek. Tweede op
de lijst staat de huidige wethouder van de OPG, Ad Donkers. Marko Konings is
geboren en getogen in Dinther, is getrouwd met Arianne Cornelissen uit Loosbroek en samen hebben zij een zoontje.
Marko Konings (47) begon zijn politieke loopbaan in 1998 als secretaris van de jongerenpartij BzB98. In
2006 werd deze partij opgeheven
en stapte hij over naar de OPG. Na
vier jaar als burgerlid in de commissie maatschappelijke zaken te hebben gefungeerd, kwam hij na de
verkiezingen in 2010 voor de OPG
in de gemeenteraad. Hij heeft zich
onder andere sterk gemaakt voor

het behoud van de subsidies voor
verenigingen met jeugdleden en
het muziekonderwijs. Ook wist hij
met een amendement een meerderheid achter zich te krijgen om
het druk bezochte servicepunt in
Heeswijk-Dinther open te houden.
In het dagelijks leven werkt Marko Konings als logistiek analist bij
Canon Nederland in Den Bosch,
waar hij ook in de ondernemings-

raad zit. In zijn vrije tijd speelt hij
saxofoon bij de Dintherse harmonie Sint Servaes, schrijft hij voor
maandblad D’n HaDeejer en is actief in de parochie waar hij onder
andere samen met zijn vrouw de
huwelijksvoorbereiding voor stellen
uit Heeswijk-Dinther en loosbroek
verzorgt. Verder werkt hij graag in
de (moes)tuin en maakt hij met zijn
gezin tochtjes in zijn oldtimer kever.

gezocht: ondernemers voor oplaadpalen voor elektrische auto’s
BErNHEzE - De gemeente Bernheze wil gebruikers van de elektrische auto faciliteren, ter stimulering van
het elektrisch rijden. De oplaadpaal heeft een duurzame uitstraling. Dit komt de ondernemer, de inwoners
van Bernheze en de gemeente Bernheze ten goede. Door een gemeentelijke stimuleringsregeling, gecombineerd met fiscale voordelen voor bedrijven, wordt een oplaadpaal financieel aantrekkelijk.
Met de stimuleringsregeling wil de gemeente Bernheze de komst van oplaadpalen voor elektrische auto’s versnellen en
daarmee elektrisch vervoer stimuleren. Elektrisch vervoer draagt immers bij aan duurzame mobiliteit, een belangrijk streven in het Bernhezer klimaatbeleid. De regeling betreft een bijdrage van € 750,- per oplaadpaal met een maximum van
€ 1500,- per aanvrager. ze is bestemd voor ondernemers in de gemeente Bernheze die op hun eigen terrein een oplaadpaal voor elektrische auto’s plaatsen. Met deze bijdrage, in combinatie met enkele gunstige fiscale regelingen, wordt het
voor ondernemers extra aantrekkelijk om dergelijke oplaadpalen te plaatsen. Deze laadpaal dient zoveel mogelijk openbaar toegankelijk te zijn, zodat niet alleen de ondernemer hiervan gebruik kan maken maar ook zijn bezoek, zijn klanten
en inwoners van Bernheze. De regeling loopt tot 31 december 2014, of eerder, bij uitputting van het totale budget van
€ 22.500,-. Meer informatie www.bernheze.org.

Nu met
gratis Mo
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Open een voordelige
betaalrekening en krijg:
€ 50 op uw RegioBank
spaarrekening
Een Adviseur die u kent
Persoonlijk advies
Wereldpas
App voor Mobiel
Bankieren
Internet Bankieren
iDEAL

van grunsven & haerkens
Hoofdstraat 100-A
5473 AT Heeswijk-Dinther
0413 - 29 19 80
info@vangrunsvenhaerkens.nl
www.vangrunsvenhaerkens.nl
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Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

* Alleen in combinatie met de Overstapservice. Vraag naar de voorwaarden.

€ 50 cadeau
bij onze
betaalrekening!*

Bibliotheek
gaat e-books
uitlenen
BErNHEzE - Bibliotheken zijn dinsdag begonnen met een service
om e-books te downloaden. In
het systeem staan 5000 e-books.
Mensen die lid zijn van de bibliotheek kunnen de boeken voorlopig
gratis downloaden. Vanaf april zijn
de boeken van drie jaar en ouder
nog steeds gratis. Voor nieuwere
e-books moet worden betaald.
Het gaat dan om een bedrag van
€ 20,- voor 18 boeken.

Voor wie nu al op zoek wil naar de
verschillen en overeenkomsten is dat een
lastige klus. Zeker omdat van drie van de zeven deelnemende partijen
de programma ‘s er nog niet zijn. Wat er wel is, is divers van opzet
en indeling en over het algemeen oppervlakkig en voor velerlei uitleg
vatbaar.
Als het om de Onroerend Zaak Belasting (OZB) gaat bijvoorbeeld,
weet je met ‘De inflatiecorrectie is voor de SP de belangrijkste
richtlijn wat OZB verhogingen betreft’ nog niet waar ze voor willen
gaan. Ook bij D66 word je niet wijzer en kan het tarief flink stijgen,
‘De OZB is het sluitstuk van de gemeentelijke begroting maar deze
kan en mag alleen worden verhoogd als we de inwoners goed kunnen
uitleggen wat we met de verkregen meeropbrengst gaan doen.’
Progressief Bernheze heeft over de OZB geen standpunt in haar
programma. De VVD is wat duidelijker ‘De VVD-Bernheze is voor
verlaging van gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen
en wil de OZB voor niet-woningen gefaseerd gelijk brengen aan het
niveau van woningen.’
Alle partijen hebben vanzelfsprekend het beste voor met Bernheze en
haar inwoners. Wie de programma’s wat minder specifiek leest vindt
bij alle programma’s aansluiting. Daar waar je op discussiepunten
uit het recente verleden duidelijke uitspraken verwacht, vind je ze
niet. De SP bijvoorbeeld, steeds fel tegenstander van bedrijventerrein
Heesch-West, rept zelfs niet meer over dit bedrijventerrein in hun
programma. Voor D66, Progressief Bernheze en de VVD is de in
gang gezette ontwikkeling ook een gegeven. Zij maken alleen nog
opmerkingen over zorgvuldige inpassing, hoogwaardige ontwikkeling
en minimale last voor omgeving. D66 wil nog wel een onderzoek naar
de mogelijkheden van een energiepark.
Over de toekomst van Bernheze als zelfstandige gemeente of
opgenomen in een groter geheel, laten de SP en D66 zich helemaal
niet uit. Progressief Bernheze ziet dat het alleen niet meer lukt en
heeft geen taboes voor herindelen of opsplitsen. VVD vindt duidelijk
dat Bernheze moet opgaan in een groter geheel. In een persbericht
laat Lokaal weten dat zelfstandigheid van Bernheze inzet voor de
verkiezingen is.
Waar partijen in hun programma´s pleiten voor transparantie en
duidelijkheid van de gemeente naar inwoners, zijn ze het zelf wat
minder. Dat blijkt ook wel uit het feit dat ze gezamenlijk niet tot een
voorstel kwamen om een kieswijzer of kieskompas op te zetten als
hulp voor de kiezer. Misschien maakt dat de verschillen te zichtbaar.
Of is er toch meer ‘eenheid in verscheidenheid’ en gaat het niet om de
inhoud maar om de poppetjes?
Met groet Ad

inschrijven
nieuws paspoort & id-kaart
basisonderwijs
BErNHEzE - Vanaf 20 januari 2014 worden er geen vingerafdrukken
2014-2015
meer opgenomen bij de aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart.
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 vier
jaar worden nu al aan te melden.
Meer informatie:
www.bernheze.org

Vanaf 10 maart 2014 kunt u een paspoort of id-kaart voor volwassenen
aanvragen die 10 jaar geldig is.
Tarieven
Met de uitgave van de nieuwe
paspoorten en identiteitskaarten
vanaf 10 maart 2014 veranderen
ook de (maximale) tarieven voor
de reisdocumenten. Een paspoort
kost nu bij een gemeente maximaal € 50,35 en zal straks voor
mensen van 18 jaar en ouder

€ 66,96 kosten. Dit paspoort is dan
wel twee keer zo lang geldig. Een
identiteitskaart die straks tien jaar
geldig is, kost dan voor volwassenen € 52,95 (momenteel € 41,90).
De identiteitskaart voor jongeren
tot en met 13 jaar kost nu € 31,85.
Na 10 maart wordt dat € 28,36.
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VVD: trots

op onze topsector
agri & food
Paul Kremers, kandidaat raadslid
BErNHEzE - De topsector Agri & Food is goed voor bijna 10% van onze nationale inkomsten en werkgelegenheid. Agri & Food omvat alles rond voedsel, zowel
de primaire productie als het bewerken, verwerken, vermarkten en distribueren
ervan. Nederland is wereldwijd uitblinker in innovatie en productiviteit.
Het doet daarom zeer om te constateren dat de sector zo vaak het
mikpunt is van negatieve campagnes van allerlei actiegroepen,
waarvan het soms lijkt alsof ze met
het aan de kaak stellen van misstanden, de hele sector de nek om
willen draaien.
Natuurlijk zijn voedselveiligheid en
dierenwelzijn van groot belang,
maar het overgrote deel van onze
agrarische ondernemers willen ook
niets liever dan netjes werken, een

hoge kwaliteit producten afleveren
en goed voor hun dieren zorgen.
De agrarische ondernemers zijn
ook graag bereid om afspraken te
maken met de politiek en maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld over geurnormen.
Het is dan ook ronduit schandalig
als zichzelf sociaal noemende partijen als dwars door alle afspraken
heen nog snel even op slinkse wijze
de geurnormen verder aanscherpen en het nog moeilijker maken

voor jonge ondernemers om een
bedrijf op te starten.
De VVD is trots op onze Agri &
Food sector en wil zich maximaal
inspannen om hard en zorgvuldig
werkende agrarische ondernemers
de ruimte te bieden, die zij nodig
hebben om hun bedrijf succesvol
te runnen. Ook in onze plattelandsgemeente Bernheze.
VVD Bernheze, zeker nu!

gemeenteraadsverkiezingen 2014
woensdag 19 maart
CDA: spiegel

van de samenleving in Bernheze
Mart Smits, Fractie CDA Bernheze, herkenbaar actief en betrokken!
BErNHEzE - Met mijn 22 jaar ben ik, Mart Smits het jongste politiek actieve lid
van het CDA in Bernheze. Geboren en getogen in Nistelrode. Nog voordat ik
18 werd strikte Eric Daandels mij om mee te denken met het CDA. Inmiddels
doe ik alweer vier jaar commissiewerk in de commissie maatschappelijke zaken.
Ik studeer bedrijfskunde en daarnaast heb ik een bijbaan in Heeswijk-Dinther.
Ik ben van mening dat de gemeenteraad een afspiegeling moet zijn
van de samenleving. Dat betekent
dus jong en ervaren zodat ieders
stem gehoord wordt. Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen sta ik op plaats twee van onze
kieslijst en zal dus zeker de komende jaren als gemeenteraadslid mijn
inbreng mogen leveren.
Ik vind het belangrijk dat er mogelijkheden voor starters zijn om hier

te blijven wonen. ‘De jeugd heeft
de toekomst’, ook in Bernheze!
Daarnaast is het van belang dat
ondernemers de ruimte krijgen om
ook daadwerkelijk te ondernemen,
dat levert werk dicht bij huis op.
De veiligheid op de doorgaande
wegen door onze kernen en op
de fietspaden vind ik ontzettend
belangrijk. We moeten bij de tijd
blijven, bijvoorbeeld door het aanleggen van glasvezel in héél Bernheze. Ook onze groter wordende

NISTElrODE - Voor ZZP-ers, potentiële leden en leden houdt de OndernemersVereniging Nistelrode (OVN) op dinsdag 28 januari een ondernemerscafé in Partycentrum ’t Maxend. Het thema van de avond:
‘Risico’s voor de zelfstandige ondernemer’ is helemaal afgestemd op de
zelfstandige ondernemer.
Ondernemers kunnen deze avond
benutten om zakelijk en privé
contacten te leggen met collegaondernemers. Het onderwerp
‘risicobeheersing’ is voor elke ondernemer een interessant thema.
Daarom zijn alle ondernemers, die
lid zijn van OVN, van harte welkom. De OVN nodigt haar leden
uit om zzP’ers, en andere belangstellende MKB ondernemers, mee
te brengen als introducé. Aan deze
avond zijn geen kosten verbonden.
Programma
19.30-20.00 uur: Ontvangst met
koffie of thee.
20.00 uur: Mirjam van den Bersselaar vertelt hoe een zelfstandig
ondernemer tijd kan besparen in
de back office om meer tijd over
te houden voor het ondernemen
en privé. Mirjam spreekt uit eigen
ervaring en vanuit haar onderneming Mirjam Kantoorondersteuning als adviseur/secretaresse voor
kleine zelfstandigen en zzP’ers.
20.20 uur: Wouter van de Wetering, Financieel Adviesburo Bernheze, verzorgt een inleiding met

onderwerpen als onvoldoende
werk, het verkapte loondienstverband, debiteurenrisico, arbeidsongeschiktheidsrisico en mogelijke
oplossingen.
21.20 uur: Gelegenheid tot het
stellen van vragen. Om vragen te
beantwoorden zijn aanwezig:
- Jan Peter van de Glind; Accountmanager Amersfoortse
- Peter van der Ham; Arbeidsdeskundige Amersfoortse
- Mr. Henk Schild; DAS Bedrijfsjurist.
21.45 uur: Informeel nakaarten bij
een hapje en drankje.
OVN rekent op een interactieve
avond, waarop bezoekers naar
hartenlust kunnen sparren met collega-ondernemers. Ondernemers
kunnen deze avond benutten om
elkaar beter te leren kennen zodat
ze iets voor elkaar kunnen betekenen. Aanmelden kan via:
jp-martens@home.nl. Wij hopen
uiteraard op een grote opkomst.
Het bestuur van Ondernemers
Vereniging Nistelrode

doldwaze polonaise door
buitengebied Bernheze
ZLTO zwaar teleurgesteld in raadsleden;

Dit is zo maar een greep uit ons
uitgebreide verkiezingsprogramma, daar sta ik en daar staan wij
als CDA voor! Meer informatie
www.cdabernheze.nl of volg ons
op Twitter.
U stemt toch ook CDA op 19
maart?

Roel Monteiro
BErNHEzE - Komende donderdag is het zover! Lokaal gaat dan met haar leden
het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vaststellen. Daarop vooruitlopend kan ik u al zeggen dat ik uitermate tevreden ben met de kandidaten die
op die lijst staan en hetgeen het programma vermeldt. Elke kern komt uitvoerig
aan bod.
de gemeente staat bij ons voorop.
zo willen we dat u in de toekomst
bijvoorbeeld gemakkelijk zelf de
gegevens met betrekking tot de
WOz-waarde van uw woning
kunt controleren en, waar nodig,
wijzigen. Dat levert een hoop minder irritatie op. Maar lokaal biedt
meer, veel meer. It’s showtime!
En wat hebben we te showen? a)
Onze standpunten, b) onze kandidatenlijst en c) de nieuwe website van onze partij, die gemaakt is

Risico’s voor de zelfstandige ondernemer

groep ouderen verdient een goede
plaats. laten we jong en oud eens
samenbrengen. Samen kunnen we
namelijk meer!

Lokaal: showtime!

zo willen we een tennisbaan realiseren in loosbroek en moet er
in de komende vier jaar een gymzaal in Vorstenbosch komen. Voor
Nistelrode zetten we ons in voor
een mooi en veilig winkelgebied
rondom laar en in Heeswijk-Dinther is de herinrichting van Plein
1969 een speerpunt. Maar we
hebben natuurlijk ook kernoverstijgende punten. Wij vinden dat de
gemeente er voor u moet zijn en
niet andersom! Dienstbaarheid van

ondernemerscafé nodigt
leden en niet-leden uit

door Jon Arts: een lokale, ambitieuze ondernemer. En dat past dan
weer precies bij lokaal!
Onze partij treft u op het stembiljet aan onder de samengevoegde
aanduiding: ABB/Bernheze Solidair/ OPG en na de verkiezingen
zal onze fractie in de gemeenteraad verder gaan onder de naam
‘lokaal’. Met lokaal stemt u op
een vertrouwd lokaal geluid in een
nieuw jasje!

De ZLTO steunt de ontwikkeling van onze agrariërs die zorgen voor
de kwaliteit van mens, dier en omgeving. Dit is een proces wat jaren
geleden al ingezet is en zich steeds verder zal ontwikkelen en voorlopig niet af is. De route naar deze kwalitatief hoogwaardige veehouderij
proberen wij samen met bedrijfsleven, onze omgeving en overheden
vorm te geven.
Met verbazing hebben wij dan ook
moeten zien dat in de gemeenteraad van Bernheze via een amendement besloten is dat de geuruitstoot van agrarische bedrijven
60% strenger wordt. Geen enkel
lid van de gemeenteraad heeft zich
verdiept in de achtergronden en
effecten van dit besluit en kan niet
aangeven wat dit betekent voor
agrarische bedrijven. Wij stellen de
richting niet ter discussie, maar de
weg er naar toe.
Bij zorgvuldige veehouderij hoort
ook een zorgvuldige besluitvorming, een basisprincipe in ons

rechtssysteem. Van raadsleden
wordt verwacht dat zij weloverwogen beslissingen nemen. Wij zijn
erg teleurgesteld in deze besluitvorming en vragen ons af waarom
individuele raadsleden achter een
idee aanhobbelen zonder zich daar
eerst beter over geïnformeerd te
hebben. Het lijkt zo te zijn dat iemand op basis van emotie en wat
opmerkingen het beleid in Bernheze bepaalt. Wij betreuren het dan
ook dat dit soort besluiten op deze
manier genomen worden.
Bestuur zlTO Bernheze

KINDERPAGINA
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gedichtententoonstelling
in Cunera/de Bongerd
HEESWIJK-DINTHEr – In de aula van Cunera/De Bongerd is sinds 9 januari de tentoonstelling geopend van gedichten die door bewoners gemaakt zijn met de Stichting Pra. Het thema van de gedichten is ‘Thuis’.
Bewoners van Cunera/De Bongerd maakten eerder, samen met leerlingen van groep 7 van basisschool De Mozaïek, een poëzievoorstelling
van deze gedichten.
lenie Steenbergen en Sjanet
Adank, medewerkers Welzijn van
laverhof openden samen de tentoonstelling, onder het toeziend
oog van de makers ervan en belangstellenden.
“Ongeveer tien bewoners hebben
onder begeleiding van Stichting
Pra, met veel enthousiasme prachtige gedichten geschreven, die
recht uit het hart kwamen. Deze
gedichten willen we samen met de
schrijvers ervan, graag met anderen delen.”
Stichting Pra is een artistiek col-

lectief dat muziek en theatervoorstellingen voor jong en oud produceert. Pra verenigt kunstenaars uit
verschillende disciplines in creaties
die vele vormen kunnen aannemen, van een muzikaal prentenboek tot een vertellervoorstelling
of een beeldend concert.
Met muziek, tekst en beelden
wordt een wereld vol poëzie, kleur,
vorm, beweging en spel opgeroepen, die zowel kinderen als volwassenen kan beroeren.
De gedichten zullen gedurende
twee maanden te zien zijn.

Voorlezen: Leuk en leerzaam
voor uw kind
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Cursussen Computertypen
voor kinderen groep 7 en 8
BErNHEzE - Half/eind februari starten we weer op diverse basisscholen, na schooltijd, met het computertypen voor kinderen van groep 7/8 en ouder o.a. in Heeswijk-Dinther (BS Het Mozaiëk en ’t Palet),
Berlicum, Heesch (Hooghuislyceum), Nistelrode (BS het Maxend en BS De Beekgraaf), Vinkel (BS Mariaschool), Loosbroek (BS Albertus), Nuland in de Meent gaat de cursus van start.
Kinderen van andere scholen
kunnen ook deelnemen aan deze
cursussen. Scholen die voor hun
leerlingen ook het computertypen
na schooltijd georganiseerd willen
hebben, kunnen tevens reageren.
Voor scholen zit daar totaal geen
extra werk aan vast. Iedereen kan
in een korte tijd leren typen volgens het tienvingersysteem blindtypen.
Snel
Vanwege de ontwikkeling van de
motoriek bij kinderen is de beste
leeftijd om te leren typen groep 7
of 8 en ouder. Wil je ook lekker
snel en zonder fouten met tien
vingers leren typen? Dat kan. Je
krijgt les samen met andere kinderen van je eigen school of bij

jou uit de buurt. Je maakt gebruik
van een computerprogramma
waarbij je direct je resultaten kunt
zien. Typeles is leuk en nog veel
leuker met andere kinderen samen! Door het veelvuldig gebruik
van de computer in het onderwijs
en je latere leven is een goede typevaardigheid van groot belang.
Vanaf de leeftijd van ongeveer 10
jaar kunnen kinderen met succes
deelnemen aan zo’n cursus.
Diploma
Afsluiting van de cursus met een
waardevol diploma, als bewijs
van de verkregen vaardigheden,
is dan belangrijk. Iedereen die
met een toetsenbord werkt, zou
eigenlijk moeten leren typen volgens het tienvingersysteem blind-

typen.
De lessen worden om de week
gegeven. De examens zijn in juni.
Bij het behalen van minimaal 100
aanslagen per minuut (het gemiddelde is meestal 140 aanslagen
per minuut) ontvang je een diploma als bewijs dat je met gunstig
resultaat aan de examens hebt
deelgenomen.
Naast het computertypen verzorgt Iedereen kan typen ook
Windows, Word en Excel cursussen voor beginners en gevorderden (zie www.n-c-o.nl).
Voor info of aanmelding:
www.iedereenkantypen.nl of
06-53830572.

schooladviezen Basisschool delta
HEESCH - Deze week kregen de leerlingen van groep 8 op Basisschool
Delta in Heesch, het schooladvies. Dit is het einde van een traject dat al
in groep 6 begint met een voorlopig ruim advies, tot een specifiek advies (nog steeds voorlopig) aan het eind van groep 7. Hierdoor kunnen
de leerlingen in groep 7 al goed bekijken welke scholen bij hen passen.

Voorleestips
• Gebruik een boekje dat leuk en geschikt is voor de leeftijd van uw
kind. De medewerker in de bibliotheek of boekhandel kan u adviseren. Uw kind kan gratis lid worden van de bibliotheek.
• zoek een voorleesmoment dat het beste bij uw kind past. Dat kan
bedtijd zijn, maar ook een ander moment van de dag.
• Maak uw kind nieuwsgierig door eerst eens te praten over de illustraties op de kaft van het boek.
• Begin met een paar minuten en de volgende keer misschien langer.
rek de tijd langzaam op.
• laat uw gezicht meespreken. Maak oogcontact om de aandacht gevangen te houden.
• Speel met uw stem. laat horen als een verhaal vrolijk of spannend is.
• Geef uw kind een complimentje als het goed geluisterd heeft.
Bron: GGD

tuincentrum

Het eindadvies geven wij op Delta
altijd enige weken voor de Cito
Eindtoets. Hiermee geeft de school
dan een duidelijk signaal af van de
kwaliteiten van de leerling, gebaseerd op 8 jaar onderwijs.

derwijs. Waar nodig ondersteunt
de school hierin om tot een goede
plek in het Voortgezet Onderwijs te komen, waarbij leerlingen
kunnen slagen in een uitdagende
leeromgeving.

Met deze basis gaat de leerling het
gesprek aan in het Voortgezet On-

Maandag 27 januari houden wij
om 19.30 uur een informatie

Openingstĳden
ma./vr. 9.00-18.00 uur
vrĳdag koopavond tot 21.00 uur
en zaterdag 9.00-17.00 uur

Medinilla magnif ica.
Kamerplant vol met roze trossen.
Excl. sierpot. Pot Ø 17 cm.
Van 14,95 voor 10,-

10,-

Hyacinten mix.
In diverse kleuren.
Pot Ø 12 cm.
Excl. glas.
Per stuk 2,49

3 voor 5,-

3 voor
5,-

KLEUR je huis
genieten met groen

Codiaeum Excellent.
Plant met bijzondere bladkleuren. Pot Ø 17 cm.
Excl. sierpot.
Van 6,99 voor

5,-

GROEI

GENIET

Nationale voorleesdagen 2014
HEESWIJK-DINTHEr - Woensdagmiddag 29 januari 2014 bij de Kilsdonkse Molen. Voorleesmiddag op de Kilsdonkse Molen. Verras uw
kinderen met een leuke voorleesmiddag door Opa Willy.
Programma
14:00 uur Ontvangst met drankje en iets lekkers
14:30 uur Opa Willy leest voor.
15:15 uur Op zoek naar het dikke boek in de Molen
16:00 uur einde.

5,-

HEESCH – Een kinderklas is een bijeenkomst van kinderen waarbij opvoeding centraal staat. In Heesch wordt op zondag 26 januari een dergelijke kinderklas gehouden. Het onderwerp van deze keer is: bekrachtiging. ‘Systeem van het versterken van een uitgeoefende kracht’ kun je
lezen in de Van Dale. Blijkbaar vergt het een inspanning die vervolgens
versterkt wordt. Maken we momenten van bekrachtiging mee? Voelen
we ons bekrachtigd? Is het een spiritueel concept?

EXCLUSIEF VOOR GROEIPASHOUDERS
EN VOORDEELPASHOUDERS
Camellia japonica.
Japanse roos. Pot Ø 15 cm.
Van 11,95 voor

8,-

NOG GEEN GROEIPASHOUDER?

Kijk voor info op www.lifeandgarden.com

Voor alles wat dierbaar is...

Bosschebaan 23 - 5384 VX Heesch - 0412 40 70 30
Konijnenkooi
heesch@heesch.lifeandgarden.nl - www.lifeandgarden.nl
Nero deluxe.*
100x50x46,5 cm.
Excl. konijn en
accessoires.
Van 63,- voor 39,95

Gemengd konijnenvoer.*
Zak van 5 kilo.

Op 31 januari kunt u onze school
in bedrijf zien, tijdens onze open
ochtend, van 9.00 tot 12.00 uur.

het mysterie van de Molen

kinderklas over
bekrachtiging
Deze folder is geldig vanaf week 4 (t/m 28 januari 2014)

avond voor nieuwe ouders.
zoekt u ook een school die zich actief inzet voor de ontwikkeling van
uw kind? Kom dan kijken!

Allemaal vragen waar we ons over
buigen in drie groepen. De groep
van 4 tot 8 jaar, de groep van 9 tot
11 jaar en de ouders.
Ouders en kinderen zijn van harte
welkom om deel te nemen. Verdieping en het verlangen naar zinvolle
gesprekken zijn het uitgangspunt
en zeker niet het elkaar willen
overtuigen of bekeren.

De kinderklas komt voort uit het
Baha’í-geloof, de jongste wereldreligie en staat nadrukkelijk open
voor alle wereldburgers.
Aanvang: 10.30 uur (inloop vanaf
10.00 uur), einde 12.00 uur.
Broekhoek 35 Heesch
www.bahai.nl
geertjevdstappen@gmail.com

KINDERPRAAT

Waarom heeft een
wc een bril?
Kan hij anders mijn
billen niet goed zien?
‘ondersteuning
voor
kinderen
die niet
lekker in
hun vel
zitten’
www.sijskindercoaching.nl
susan@sijskindercoaching.nl
06-44396176
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ooGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

aangeBoden
PediCure nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6.
0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.

oud-leerlingen saM-Mavo
heesch gezocht voor reünie
Afstudeerders uit schooljaar 1983/84

taPas restaria revival
Iedere vrijdag bij revival ‘Tapas
avond’. Onbeperkt tapas eten
voor maar € 20,95 p.p.
reserveren gewenst:
0413-229780.
Meer informatie op
www.restariarevival.nl

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

trouwen of zwanger
Gaat u trouwen, of bent u
zwanger? Vraag nu het
GrATIS pakket aan bij
www.felicitatiedienst.eu.
Pakket van de plaatselijke
ondernemers met vele leuke
aanbiedingen!

5x 1/5 staatsloten

Sint Servatiusstraat 52a - Heeswijk-Dinther - 0413 293 851 - www.paperpoint-online.nl

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Karin Heijmans
Gertjan Hermes
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851 kan de
uit Nistelrode
staatsloten ophalen
bij boekhandel
Ceelen
Gezinsleden of werknemers worden
uitgesloten van deelname.

St. Servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther
Tel: 0413 29 29 79
www.trendzienenhoren.nl

reCtifiCatie

Kaarten voor de 40e toneeluitvoering van de Oudere Garde op zaterdag 25 en zondag 26 januari kunnen besteld worden bij Tiny van de
Brand. Tel. 0413-291783.

te kooP
Het woonitem van dit moment,
wandPanelen geMaakt
van eCht houtsnijwerk
In diverse maten, kleuren en
motieven leverbaar,
vanaf € 45,-. loop even
binnen, in onze gezellige
Kadoshop.
Heesakkers Kadoshop
Abdijstraat 12,
Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl
geweldige PhiliPs
led-aCtie
Philips lED-lampen als beste
getest, daarom nu zolang de
voorraad strekt 5,5 watt led
lamp (32 watt licht).
Nu € 9,99! GU 10 spot 4 watt
(35 watt licht) nu € 9,99!
Niet tevreden-geld terug.
Heesakkers lichtvisie
Abdijstraat 12
Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl
de leukste kado’s
vind je natuurlijk in onze
kado-shop. Nu de mooiste lED
kaarsen met een - niet van echt
te onderscheiden - flakkerend
vlammetje, in diverse maten
vanaf € 17,95.
Heesakkers Kadoshop
Abdijstraat 12,
Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl

De spelers van de Oudere Garde

Foto: Michel Roefs

sudoku

Easy

1

4

6

3

2

7
1

8

9
2
8

9
8

7

4

8
6
3

5

gevraagd

8

geBruikte/oude
wenskaarten
Yvonne Sturm Nistelrode
0412-20615906
Ingrid Smits Vorstenbosch
0412-355008.

1
3

5

7

1

nieuwe Baan

5
3

9

1
8

7

7
8

Puzzle #91911

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.

Bernhezenaren die
oP zoek zijn naar een
Baan
zie onze nieuwe
rubriek op pagina 7.
Meer info: 0412-795170.

2
5

4

WILt U een ZoeKertJe PLAAtsen?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-.
info: office@demooibernhezekrant.nl of
0412-795170.

HEESCH - Oud-leerlingen van de St. Antonius Mavo organiseren dit
jaar een reünie omdat het 30 jaar geleden is dat zij eindexamen hebben gedaan. Een hele tijd geleden dus en de organisatoren vragen zich
af of anderen net zo nieuwsgierig zijn naar hoe het oud-klasgenoten is
vergaan.
zou het goed gaan met je schoolvriend of hartsvriendin die je uit
het oog bent verloren? zou dat
mooiste meisje van de klas nog
steeds zo leuk zijn?
Misschien zijn al die mensen die
je kent uit je schooltijd een heel
andere weg ingeslagen dan verwacht. Om antwoord te krijgen op
deze vragen en ook omdat de initiatiefnemers dit jubileumjaar niet
zomaar voorbij willen laten gaan,
ontstond het idee om een reünie te
organiseren.
De reünie zal worden gehouden

op vrijdag 23 mei 2014.
De locatie en kosten worden op
een later tijdstip bekendgemaakt.
Heb je geen examen in 1984 gedaan, maar zat je wel in de voorgaande jaren in deze groep, dan
ben je ook van harte welkom.
Hoe meer zielen, hoe meer ......!
Dus meld je aan.
Aanmelden kan op: facebook:
reunie St Antonius Mavo 1984,
via de mail: joost.koninkx@planet.
nl of angeline.erp@gmail.com.
Advertorial

Schrijf nu in voor een korte kookcursus:
Diverse mogelijkheden in Heesch en Heeswijk-Dinther

info@eijnderic.nl - www.eijnderic.nl

BERNHEZE – Al jarenlang kunt u
bij de Eijnderic terecht voor uiteenlopende kookcursussen. Vele
tevreden cursisten hebben we
inmiddels mogen begroeten. Zij
hebben kennis kunnen maken met
de fraaie keukens van de Eijnderic in zowel Heesch als Heeswijk.
Onze docenten beschikken over
veel parate kennis en delen die
graag met u. En natuurlijk wordt
er na afloop van de les gezamenlijk
geproefd en is er een wijntje voor
degenen die dat willen.

Ook de komende maanden zijn er nog volop cursussen ingepland waarvoor u nu in kunt schrijven. De cursussen bestaan uit 1 of 2 lessen en zijn
daardoor ook toegankelijk voor mensen met een wat vollere agenda. Op
de cursuskalender in dit artikel vindt u het complete overzicht. Hieronder
vindt u een greep uit het voorjaarsprogramma.
Kalender start kookcursussen:
HEESWIJK
Rondje Middellandse Zee
Lekker snel en gemakkelijk
Picknickgerechten*

dinsdag 18 februari
dinsdag 11 maart
maandag 14 april

HEESCH
Grieks
Italiaanse keuken
Paëlla maken*
Mini stoofpotjes
Taarten decoreren*
Moet je anders koken als je diabetes hebt
High Tea*

woensdag 29 januari
maandag 10 maart
woensdag 12 maart
maandag 24 maart
woensdag 26 maart
woensdag 9 april
woensdag 16 april

Cursussen met een * bestaan uit 1 les; de overige cursussen uit 2 lessen
Meer informatie en inschrijven via www.eijnderic.nl
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Bernheze

b o UW t

uw BouwPerikelen in Bernheze Bouwt?
info@deMooiBernhezekrant.nl

Een rondje op de bouw…

een unieke locatie; daar moet je wel wat voor doen
HEESCH – Cooperatief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) bouwt in Heesch toekomst-

bestendige patiowoningen voor 55 plussers. De aannemer is begonnen met grondboringen en de oplevering is vierde kwartaal 2014, maar voordat het zover was, is heel wat
gebeurd.
De Stichting CPO Hoogstraat
heeft geen lange geschiedenis,
maar het project loopt sedert

2011. Toen waren er tijdens de
informatieavond veel geïnteresseerden. Daarvan bleef 5%

over met serieuze interesse en
ook daarvan wisselde de samenstelling. De veertien kavels van

275–500 m2 werden er acht van
275–425 m2. Het bestuur van de
bouwgroep stopte en SIr55 ging
failliet, juni 2013. Het project
dreigde in het slop te raken nu
ondersteuning wegviel. Een eigen stichting bood uitkomst met
voorzitter Henk Verschuur en
Adrie van der Pas als secretaris.
Uitvoering
Architect Factor uit Duiven tekende in 2012 drie types woningen in verschillende groottes, die
werden door de kopers binnen
naar believen ingedeeld. Een ad-

risico.” Verschuur zelf heeft ook
een woning, maar verwacht geen
problemen. “Je moet de stap zetten om tijdelijk een tweede woning te hebben.
Natuurlijk moet je in je overwegingen meenemen dat de reële
verkoopprijs van jouw huis plm.
15-20% lager is dan vier jaar geleden.”
Wetgeving
“We hebben een aantal adviseurs die gegadigden hebben
geholpen om de risico’s in beeld
te brengen, maar ook om te ad-

een bouwstimuleringspremie van 8%
op de grondprijs is mooi meegenomen
viserende rol lag bij de architect,
geselecteerd op CPO-ervaring.
Van Herpen Bouw uit Heesch
werd voor de bouw geselecteerd
op kwaliteit en bouwen onder
woningborggarantie. Voor de
installatie staan Installatiebedrijf Van Dinther uit Nistelrode
en Van Bakel Elektro uit Heesch
garant. De woningen zijn door
hun grondwarmte/-koelsysteem
energiezuinig en worden duurzaam gebouwd.

Henk Verschuur bij de plek waar straks de huizen verrijzen

Foto: Marcel van der Steen Tekst: Martha Daams

GASHANDEL
WILLEMSEN
VAN
SCHAIJK/WILLEMSEN

...UW GASSPECIALIST IN DE REGIO

Lef en realiteit
Henk Verschuur: “De toekomstige bewoners van het CPO
project zijn 55+. Vaak bezitters
van een woning en gegadigden
trokken zich terug vanwege het

viseren in mogelijkheden van bijvoorbeeld de gewijzigde wetgeving op stamrecht BV’s.”
Voor twee resterende kavels direct aan de Hoogstraat zijn vijf
serieuze kandidaten. Dit jaar
heeft de gemeente een bouwstimuleringspremie toegezegd van
8% op de grondprijs. Voor de
huidige gegadigden mooi meegenomen.
Maar ook voor het overige is
Verschuur zeer tevreden over de
samenwerking met de gemeente
en de flexibiliteit van aannemer
Van Herpen.
En dankzij alle publiciteit in
DeMooiBernhezeKrant, blijven
mensen op de hoogte van de
kansen en bedreigingen.

Tijdens de winterperiode

Tijdens de winterperiode

op binnenschilderwerk

op binnenschilderwerk

10% korting

10% korting

EIGEN VULSTATION VOOR 5KG FLESSEN
PROPAAN CAMPING GAZ BIJBEHORENDE ARTIKELEN HEFTRUCKGAS INDUSTRIËLE GASSEN PETROLEUM Burg. De Grootstraat 22, Schaijk | Tel. 0486-461956 | info@gashandelwillemsen.nl | www.gashandelwillemsen.nl

Kozijnen
n Kozijnen
n Kozijnen
n Ramen
n Ramen
n Ramen
n Deuren
n
Deuren
n Deuren
n Schuifpuien
n Schuifpuien
Schuifpuien
n Vouwwanden
n Vouwwanden
n Vouwwanden

n
Voor particulieren
en bedrijVen
VOOR
PARTICULIEREN
BEDRIJVEN
VOOR
PARTICULIEREN
ENEN
BEDRIJVEN

Noorderbaan
- Nistelrode
T. 0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl
Noorderbaan
8-8
Nistelrode
- T. -0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl
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van der heijden
HOUTHANDEL

Profiteer nu
van onze
Winterkorting !

Gemeente Bernheze verkoopt na lange
tijd weer een bouwkavel
HEESWIJK-DINTHER – De showroom van Autoroels staat, na amper drie jaar op het Retsel, helemaal Wijdeven vertelt dat er op het
vol. Van de crisis merkt de eigenaar niets. De ruimte voor 55-60 auto’s voorraad moet uitgebreid wor- Retsel nog 6 bedrijfskavels te
koop zijn en er komen er nog
den naar 75.
meer te koop in Bernheze. Toch
De kavel die Autoroels kocht van der de versoepelde verkoop- en cieel denkt de gemeente mee, was de laatste door de gemeende gemeente Bernheze valt on- bouwvoorwaarden. Ook finan- aldus Autoroels. Wethouder te verkochte bedrijfskavels ruim
een jaar geleden. Daarom is het
toch wel een positieve ommezwaai dat een jonge ondernemer
deze kans pakt.
In de nieuwe aanbouw komt een
extra ontvangstruimte die drie
uitrijplekken krijgt. Dat zal veel
extra werk schelen, het continue
verplaatsen en in- en uitrijden
van auto’s, telkens als iemand
komt voor een specifieke auto
komt, is dan voorbij.
Op de vraag van Wethouder
Economische Zaken, Wijdeven
naar het geheim van zijn succes, weet de jonge eigenaar van
Autoroels: “Ik sta 100% achter
mijn auto’s, of ik nu aan mijn zus
verkoop of een klant uit Amsterdam, ik zorg dat ze hun auto
kunnen vertrouwen. Dat combineer ik met goed onderhoud,
een betrouwbare service en lage
kosten.”

Wethouder Rien Wijdeven en Roel van de Leest

Tuinhuizen - Overkappingen - Schuttingen

www.HouthandelVanDerHeijden.nl

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom
open op zaterdag van
10.00 - 14.00 uur
* Gratis een vrijblijvende
prijsopgave aan huis

6% btw
regeling

Check onze
winterkorting!

Cereslaan 12a - 5384 VT Heesch
06-22692336
www. vanheijdendakkkappellen.nl
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Koksteeg 50 - Vinkel
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Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch
06-5374 0305
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fanfare aurora helpt mensen
af van overtollige kilo’s
HEESCH – Het nieuwe jaar is alweer enkele weken oud. Stoppen met roken, meer bewegen, de overtollige kilo’s kwijtraken. Iedereen is druk bezig met het realiseren van zijn of haar goede voornemens en dat
gaat niet altijd zonder slag of stoot. Fanfare Aurora helpt hierbij graag een handje!
De Heesche fanfare is in 2012
gestart met het ophalen van oud
ijzer in Heesch. Onder de noemer
‘Van oud ijzer naar nieuw koper!’
wordt op iedere laatste zaterdag
van de maand bij de mensen
thuis oud ijzer opgehaald.
Heeft u tijdens de kerstvakantie
uw schuurtje of zolder opgeruimd
en is daarbij oud ijzer tevoorschijn
gekomen, Fanfare Aurora haalt
deze overtollige kilo’s graag thuis
op. Hierdoor bespaart u zich het
nodige sjouwwerk en stelt u ons
in staat om uw oud ijzer te gelde
te maken voor onze vereniging.
Met behulp van uw oud ijzer
kunnen wij bijvoorbeeld nieuwe
instrumenten aanschaffen voor
onze leden, oftewel: ‘Van oud ijzer naar nieuw koper!’

vOOrZienBaarheid
PlanSchade
uitgeBreid
In deze rubriek is ‘planschade’ al
eerder aan de orde gekomen. Omdat
er regelmatig planschadezaken aan
de rechter worden voorgelegd, blijft
ONNO TRUSCHEL is
het fenomeen planschade juridisch in
zelfstandig adviseur op het
ontwikkeling.
gebied van ruimtelijke
Zo is er eind vorig jaar weer een
ordening en eigenaar van
uitspraak gedaan door de Raad
RO Connect in Heesch.
van State, waarin het aspect
‘voorzienbaarheid’ een andere invulling
heeft gekregen. Ik leg uit wat hiermee bedoeld wordt.
Planschade is de schade die een eigenaar van grond of gebouwen lijdt
door een planologische wijziging. Als de schade vaststaat, kunt u
recht hebben op een tegemoetkoming planschade. Ik zeg ‘kan’, want
als de schade voorzienbaar was, kan dit ertoe leiden dat de gevraagde
planschade niet wordt toegewezen.
Wanneer is nu sprake van voorzienbaarheid?
Voorzienbaarheid werd altijd beoordeeld aan de hand van de vraag, of
u op het moment van aankoop van bijvoorbeeld uw woning, rekening
kon houden met een planologische wijziging (bijvoorbeeld nieuw
bestemmingsplan), die nadelig voor u zou zijn. Hierbij was bepalend
of de gemeente een (beleids)voornemen openbaar gemaakt had,
waaruit bleek dat de planologische situatie zou gaan veranderen.

Aanmelden oud ijzer
Heeft u oud ijzer en wilt u dit
laten ophalen door Aurora,
schroom dan niet om het aan te
melden via:
- Telefoon: 06–8167 9111
lET OP: nieuw telefoonnummer
- oudijzer@fanfare-aurora.nl

In de uitspraak van de Raad van State eind vorig jaar, was er geen
concreet (beleids)voornemen door de gemeente bekend gemaakt.
Toch was er volgens de rechter sprake van voorzienbaarheid van de
planschade.

voorzienbaarHeid kan ertoe
leiden dat plansCHade niet wordt
ToeGeweZen

Hartelijk dank voor uw hulp namens leden en bestuur van Fanfare Aurora! Voor de exacte data
van de ophaalrondes en meer informatie: www.fanfare-aurora.nl.

Wat was er namelijk aan de hand?
In de koopovereenkomst van de woning was bepaald, dat ‘het de
koper bekend is dat het gebied in de directe nabijheid van de woning
bestemd is om in de toekomst een woonwijk te realiseren’.
Wij doen ons werk graag en goed,
houden de kwaliteit hoog en
omringen onze klanten met de grootst
mogelijke zorg, in een informele sfeer.
Dat vinden we heel vanzelfsprekend.
Ons werk is onder te verdelen in
verschillende afzonderlijke diensten.
Het gaat ons erom dat we de zaken
goed voor u regelen, zowel zakelijk als
privé en zowel op korte als op lange
termijn.

Goede zaken!

Alles goed geregeld, voor uzelf en voor uw onderneming

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Chris-Stan van Daal
of Frank Hanegraaf.

Vestiging
Heesch
Geffen
Heeswijk-Dinther

column
onno

Bezoekadres
Cereslaan 4
Dorpstraat 43
Plein 1969 1a

Postadres
Cereslaan 4
5384 VT
Heesch

T
F
E
W

0412 - 45 90 00
0412 - 45 90 01
info@soestacc.com
www.soestacc.com

De rechter overweegt in haar uitspraak, dat vaststaat dat er geen
concreet beleidsvoornemen door de gemeente openbaar is gemaakt
over het realiseren van de woonwijk.
Maar de aanvrager van de planschade heeft (door de bepaling in de
koopovereenkomst) bij de aankoop van de woning rekening kunnen
houden met het realiseren van de woonwijk.
Bovendien heeft de koper hierdoor de gestelde planschade voor zijn
rekening genomen, aldus de rechter.
Conclusie:
Ook als er geen concrete beleidsvoornemens door de gemeente
openbaar zijn gemaakt, kan voorzienbaarheid van de planschade
worden aangenomen en planschade dus worden afgewezen.
Laat u goed adviseren!
onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl
06-2909 9005

EENMALIGE LENTE-ACTIE!! 30
% korting
WINTERACTIE!
30%
KORTING

Wilt u uw huis verbouwen
of renoveren?

op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 15 juli 2013

op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 28 februari 2014

Een dakraam, dakkapel of
kozijn laten plaatsen?

Actieprijs geldt op alle uitvoeringen
Crawford g60 enSatin sectionaaldeuren:
Bestel uw op maat gemaakte deur:
Verkee
gelijkb
14
L 80

6
t RAL 901

0

t

Kruishoekstraat 19, 5384 TK Heesch
Tel: 0412-633069 vandersangenbv@hetnet.nl
www.vandersangengaragedeuren.nl
Op zaterdag geopend van 9.00 u- 15.00 u
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Incl. BTW
Excl. montage

incl. BTW
Excl montage

42
mm
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NU
elektrisch bediend,
briljant of woodgrain
Showroom
geopend
opuitvoering
zaterdag
van 9.00 uur - 15.00 uur
Normale prijs: 1.888,- €
1.322,- € VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN
Toonaangevend in techniek en design.
www.normstahl.nl

nu voor:

€ 1.322,-

VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN
Kruishoekstraat 19 - 5384 TK Heesch - T. 0412 633 069
www.vandersangengaragedeuren.nl
bv: g60 Style
2500 x 2125mm (b x h) in RAL 7016,
VOOR :

Normale prijs:
€ 1.888,-
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Actieprijs geldt op alle uitvoeringen Crawford g60 en
Satin sectionaaldeuren: Bestel uw op maat gemaakte deur:
» Aandrijving inclusief 2 handzenders
» Briljant, Woodgrain of glad oppervlak
» 6 originele standaardkleuren
» Diverse overige opties mogelijk
(RAL kleur tegen meerprijs)
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Jos van Helvoirt
M 0622701637
T 0412-451369
De Ploeg 115
5384 HM Heesch

Jos Pittens
M 0622731465
F 0412-480152
E josse@kpnplanet.nl
I www.jossetimmerwerken.nl

Dan kunt u contact opnemen
met Josse timmerwerken.
Wij verzorgen de complete
uitvoering van uw plannen.

Verbouwen en renoveren
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Heemschuur in Heesch iedere laatste
zondag van de maand geopend

GEMAK VOOR IEDEREEN
T HUIS

Heesch – De Heemschuur in Heesch opent zondag 26 januari van 13.00 tot 17.00 uur haar deuren weer voor
het publiek. De Heemschuur is het verenigingsgebouw van Heemkundekring ‘De Elf Rotten’ in Heesch. In
het gebouw vind je een museum, een multifunctionele ruimte, waar wisselexposities worden georganiseerd
en waar groepsontvangsten, vergaderingen, lezingen en presentaties plaatsvinden, een lees- en studiezaal
met bibliotheek en archief en een bestuurskamer.
lees- en studiezaal kan gebruik gemaakt worden van de bibliotheek
en de zeer uitgebreide fotocollectie
geraadpleegd worden.
Uiteraard zijn ook de uitgaven
van de heemkundekring te koop.
Rond de Heemschuur kan de tuin
bekeken worden met onlangs gerestaureerde objecten, zoals een
originele manege of rosmolen.

In de lees- en
studiezaal kan
gebruik gemaakt
worden van de
bibliotheek

EEN DRUKBEZET LEVEN

WELVERDIEND GEMAK

Werken, kinderen, sporten…
het leven is vaak druk.
Mien Thuis neemt de taken
over die bij u blijven liggen.
Dat kan poetsen, strijken of
koken zijn, maar ook de kinderen opvangen of de hond
uitlaten.
Eenmalig, structureel of
tijdelijk? U zegt het maar.

Bent u wat ouder?
Mien Thuis biedt u passende
hulp voor al uw huishoudelijke
taken.
Geen hulp (meer) vanuit de
WMO of een te hoge bijdrage?
Dan is Mien Thuis een prima
oplossing.

NU MET NOG MEER GEMAKSDIENSTEN
Mien Thuis maakt uw leven gemakkelijk: met maaltijdbezorging,
hulpmiddelen, met kapper en pedicure aan huis én met een klusjes-

Het museum, de multifunctionele
ruimte en de lees- en studiezaal
zijn vernoemd naar mensen, die
zich verdienstelijk hebben gemaakt
voor de geschiedschrijving van en
over Heesch: Lee Ceelen, Albert
van den Berg en Piet Hendriks.
Een prachtige collectie landbouwwerktuigen, ambachtelijke

gebruiksvoorwerpen, zoals van
een rietdekker, een imker en een
schoenmaker, een schooltje, een
winkeltje en spullen van de dorpsdokter zijn te vinden op de eerste
verdieping het museum.
De mooie poffer- en mutsencollectie is op de begane grond, waar ook
archeologische vondsten zijn. In de

Vanzelfsprekend is er iemand aanwezig voor vragen en voor het
schenken van koffie/thee.
De Heemschuur is iedere laatste
zondag van de maand open voor
publiek. In juli, augustus en december is de Heemschuur gesloten. Het adres van de Heemschuur
is: Schoonstraat 35 in Heesch.
Meer informatie
www.de-elf-rotten.nl
06-10463762
secretariaat@de-elf-rotten.nl.

dienst. Mien Thuis is voor jonge mensen, voor niet zo jonge mensen
en voor oudere mensen. Gemak voor iedereen dus.
Kijk voor meer informatie op www.mien-thuis.nl
of bel met 088 520 5200.
Mien Thuis is een initiatief van Interzorg. www.interzorgthuiszorg.nl

www.mooiheesch.nl
Informeert, boeit
en interesseert

voorziet Heesch, gemeente Bernheze van actualiteit

Winterlandschap: mooi maar
Jongerencentrum
Checkpoint is op zoek ook gevaarlijk
Beste bewoners van de gemeente Bernheze,
naar leuke klussen

Adrie van de Berg
Kantoor Vivaan/ J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
T 0412-456546
www.vivaan.nl
Jongerenwerk/ J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van de Berg
Perry van der Wal
Sanne van Susteren
ingrid.engelbart@vivaan.nl
www.jongerenwerkbernheze.nl
Opbouwwerk
Ron Bomelijn
ron.bomelijn@vivaan.nl
Ouderenwerk
Femke Prince
femke.prince@vivaan.nl
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
Mieke Volk (MaS)
0412-474851
info@vpbernheze.nl

Heesch – Nu de verplichting voor maatschappelijke stages nog geldt, helpt Checkpoint jongeren bij het doen van
vrijwilligerswerk.
Dit vrijwilligerswerk willen we graag aanbieden aan mensen die - om wat voor reden dan ook - hulp nodig hebben.
Klussen in de tuin, boodschappen doen, sneeuwruimen of
de hond uitlaten, enz. Jongeren van 14 of 15 jaar gaan dan
in groepjes van twee, samen met een jongerenwerker, aan
de slag in uw tuin of komen kennis maken voor een ander
klusje.

Het winterlandschap is prachtig om te zien,
maar brengt helaas ook gevaren met zich
mee. Met name oudere mensen kunnen zich lelijk bezeren als ze vallen, met alle gevolgen van dien.
Er zijn mensen die in deze dagen
de deur niet uit durven om een
boodschap te doen.
Sinds een paar jaar zetten vrijwilligers uit alle kernen van de
gemeente Bernheze zich in om
de plaatsen waar veel ouderen
komen en wonen sneeuwvrij te maken. Denk dan aan de gemeenschapshuizen, de kerk, seniorenwoningen en
sportaccommodaties.
Ook dit jaar staan alle vrijwilligers weer startklaar!
Daarom wil ik graag, aan alle bewoners van de gemeente Bernheze, aandacht vragen voor het sneeuwvrij en daarmee zo veilig mogelijk maken van
uw straat! Als we er samen zorg voor kunnen dragen is het uiteindelijk een
kleine moeite.

Jongeren die als stage meegeholpen hebben een tuin winterklaar te maken, waren erg enthousiast: “Lekker bezig zijn
is nog niet zo verkeerd”. En dat op zaterdagochtend. Het
werk van de stagiaires wordt enorm gewaardeerd, waardoor er met nóg meer plezier en enthousiasme gewerkt
wordt. “Het voelt niet eens als werken! Het is best wel leuk
eigenlijk. En het geeft ook echt een goed gevoel om anderen te helpen!”

Suggestie voor een sneeuwruimactiviteit
In de straat waar je woont kun je deze activiteit met weinig inzet organiseren. Bij sneeuwval- of verwachting nodig je via de mail, een groeps-app,
of gewoon ouderwets met een brief, alle bewoners in de straat uit om een
dagdeel gezamenlijk te gaan sneeuwruimen. Vraag of buurtbewoners ook
bij een oudere buurman of buurvrouw aanbellen of ze hulp kunnen bieden.
Je kan er iemand een groot plezier mee doen!
Omdat het fijn is om na een flinke inspanning even op te warmen, kun je
als afsluiting iedereen op één adres uitnodigen voor een kop warme chocolademelk en iets lekkers.
Voor informatie of vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met
Femke Prince, sociaal werker Vivaan, telefoonnummer 0413-367309.

Zijn er nog meer van deze klusjes in Bernheze? Laat het ons
a.u.b. weten!
adrie.van.den.berg@vivaan.nl 0614342360.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.vivaan.nl

21

Woensdag 22 januari 2014

Ken je dat ook, iets in of om het huis roept telkens herinneringen op aan iemand die heel speciaal voor je is
(geweest), iets wat indruk op je heeft gemaakt of een belangrijke periode in je leven.
Een van mijn dierbaarste herinneringen kleeft aan een tableautje met kippetjes. Een niemendalletje dat voor niemand enige waarde heeft, alleen voor
mij! Ik heb mijn verhaal opgeschreven voor de lezers van deze krant met als doel dat je jouw voorwerp met herinnering met ons deelt. Wij willen
daar dan graag met jou samen een verhaal van maken en de herinnering nog tastbaarder maken. Doe je mee?

Onbetaalbare herinnering tastbaar gemaakt
Op reis
Het leven gaat altijd door, wat er
ook gebeurt. Gino ging op zijn 14e
naar een gezinsvervangend tehuis
en ik wilde mijn vleugels uitslaan.
Onderzoeken wat er nog meer was
dan het bekende en andere erva-

gen om te pikken als het plateautje
werd bewogen. Voor 5 roepies (omgerekend ongeveer 10 eurocent)
heb ik het ding gekocht en voorzichtig meegenomen op de verdere
reis en naar huis. Gino was verguld.

met heel veel nieuwe indrukken,
ondanks dat ik mijn kinderen miste
ringen opdoen dan tijdens de reizen in Europa of Amerika. En dus
werd in 1991 een rondreis naar
India en Nepal geboekt. Een intensieve maar prachtige reis met heel
veel nieuwe indrukken, ondanks
dat ik mijn kinderen miste.
Gino tijdens vakantieweek als ‘piraat’

De kippetjes uit India

De kippetjes van de leg
Als we bij de opa en oma van Gino
op bezoek waren geweest, waren
de kippen drie dagen van de leg,
volgens opa. Gelukkig hoefden
opa en oma niet van de kippen en
de eieren te leven en waren ze en-

kel voor de hobby. En Gino, die genoot als we naar ‘opa van de kippetjes’ gingen. Tijden kon hij voor
de ren staan, met zijn neus tegen
het gaas gedrukt en roepend naar
de kippen. De kippen fladderden
van hot naar her, omdat Gino ook

tegen het gaas sloeg tijdens het
roepen, om zijn woorden kracht bij
te zetten.
Gino is verstandelijk nooit ouder
geworden dan 4-5 jaar. Zijn epilepsie speelde hem parten.

De kippetjes
Tijdens een stop in Varanasi, India,
werd me een speeltje aangeboden.
Eerst leek het me niks, maar toch
boeide het kleurige plateautje van
gips me. Op het plateautje stonden
in hout uitgezaagde kippetjes die
door een gewichtje aan de onderkant hun kopjes op en neer bewo-

Herinnering
Het pikken van de kippetjes maakte dat Gino in een deuk lag van het
lachen en hij kon er geen genoeg
van krijgen om het plateautje te
bewegen. Ondertussen zijn opa en
oma van de kippetjes er niet meer
en ook Gino niet. Het plateautje
met de kippetjes ligt op een veilige
plek en wordt regelmatig afgestoft.
De herinnering aan Gino, opa, oma
en de reis komen dan spontaan
naar boven, met een glimlach voor
fijne herinneringen.
Martha Daams

Een tastbare herinnering delen? Mail naar info@demooibernhezekrant.nl

Sinds
1994
het beste
af bij ben.

VOOR HET DRUKKE HUISHOUDEN.

Sjoerd: “Ik heb vroeger bij Ben van Dijk gewerkt, als bijbaantje. Daar heb geleerd om vanuit
de behoefte van de klant te verkopen. Nu werk ik fulltime in een commerciële functie.
Dat laat weinig tijd over voor de huishoudelijke taken.” Gitte: “Omdat ik ook fulltime werk,
moeten we flexibel zijn en de taken goed verdelen. We hebben geen rituelen of vaste
tijdstippen voor bijvoorbeeld de was. Hoewel… die doet Sjoerd eigenlijk wel het meest.”

De baanbrekende Ecobubble™-technologie van Samsung genereert
reinigende bubbels die sneller doordringen in het weefsel dan geconcentreerd
wasmiddel. Was kleding effectief in koud water en bespaar energie.

699.-

567.-

624.-

517.-

75.retour

Samsung
wasmachine
• Ecobubble™
• 1600 toeren
• Energielabel A+++

50.retour

Samsung
wasmachine
•
•
•
•

Ecobubble™
1400 toeren
Energielabel A+++
Koolborstelloze motor

Samsung
wasmachine

449.-

• Ecobubble™
• 1400 toeren
• Energielabel A+++

Samsung
wasmachine

337.-

• 1400 toeren
• Energielabel A++
• Wascapaciteit 7 kg

Voor 16:00 uur besteld, dezelfde dag bezorgd.
Wij begrijpen dat je het liefst al dezelfde dag van je aankoop wilt genieten. Zeker als het gaat om
een nieuwe vaatwasser of wasmachine. Daarom garandeert Ben van Dijk dat je bestelling nog
dezelfde dag bezorgd wordt, als je vóór 16.00 uur in de winkel of op BenvanDijk.nl bestelt.

www.benvandijk.nl

het beste af bij

Ma t/m do 09:30-17:30 | Vr 09:30-21:00 | Za 09:30-17:00

Bitswijk 1, 5401 JA Uden | T 0413-243535 |

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 25 januari 2014. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Sjoerd van Herpen & Gitte Janssen Steenberg

Dezelfde Dag Bezorgd

@benvandijknl |

/BenvanDijkElectronics
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filmhuis de Pas: film kijken op ‘n prachtig groot filmdoek
HEESCH - Sinds ruim een jaar kunt u maandelijks een film bekijken in
de grote zaal van De Pas. Lekker zitten in een theaterstoel en genieten
van films die speciaal geselecteerd zijn, die een verhaal vertellen dat
indruk maakt.

Het zijn de zogenoemde ‘filmhuisfilms’, waarbij we kiezen voor toegankelijke films, die een breed publiek aanspreken. Dertigers maar
ook zestigers (en ruim daarboven)
weten ons te vinden, zodat we
steeds een gemêleerd gezelschap
mogen begroeten. We draaien
films zonder pauze, na afloop is
het altijd gezellig in het café waar
de bekeken film nog eens besproken kan worden.
Met ingang van januari 2014 kun-

nen we ook de nieuw uitgebrachte
films vertonen. Dankzij bijdragen
vanuit het rabobank Coöperatief
Dividend en door een gift van de
ING-bank hebben we kunnen investeren in apparatuur, zodat de
vertoning voortaan digitaal gebeurt. Daarnaast hebben we een
enorm groot nieuw scherm tot
onze beschikking, maar liefst 10
bij 6 meter groot, zodat film kijken
in De Pas nog interessanter wordt.
Voor de prijs van € 5,- per film een
gezellig avondje uit. We zien je
graag…bij De Pas in Heesch!
Films die vertoond worden in de
eerste helft van 2014 zijn: 27-28
januari: De Marathon, februari:
Blue Jasmine, maart: The Way,
april: The Whistleblower, in mei
draait een nader te bepalen film en
speelt Aurora Con Brio de filmmuziek. Op 13 april is er een filmochtend, op 4 mei en 14 juli draaien
we themafilms.

Film kijken in De Pas kan op een enorm doek

Foto: Marcel van der Steen

actie voor garanhuns in noordoost-Brazilië – deel 2
HEESWIJK-DINTHER – Hugo van de Broek ondersteunt als vrijwilliger
Pater Gabriel in vele projecten in Garanhuns.

Er wordt hard gewerkt aan een van de projecten van Pater Gabriel

FoTocluBBernheze

Met een studieaanvulling worden
ruim 100 studenten ondersteund.
Het is zaak dat zij, die als basis
staatsonderwijs en geen particulier
basis en middelbaar onderwijs ontvangen, kunnen deelnemen aan
universitair staatsonderwijs.
Agro-ecologie
De nieuwe opleiding agro-ecologie
in Campina Grande ontwikkelt met
Projeta Utopia kleinschalige landbouwprojecten,
samenhangend
met het aanleggen van het 500
km lange Canal do Sertão Pernambucano. De overheid realiseert dit
project voor geïrrigeerde landbouw
en duurzaamheid van het milieu,
om inkomens te genereren, het
voedselaanbod te verhogen, banen

te creëren en om de ontvolking van
het platteland af te remmen.
Farenza Esperança
Pater Gabriel heeft Farenza Esperança opgezet. Een huis voor meisjes
en vrouwen met verslavingsproblemen. ze kicken er maximaal een
jaar af en werken voor hun eigen
levensonderhoud.
Gezinsadoptie: met maandelijkse
toelages kunnen de allerarmste
gezinnen worden ondersteund.
Voedselhulp: voor geregistreerde
armen wordt tijdens eucharistievieringen houdbaar voedsel
aangeleverd. Op zaterdag maken
vrijwilligers soep voor alle armen.
Parochiegebouwen: er is een aantal

projecten rond kerken/kapellen. In
parochiegebouwen wordt onderwijs gegeven, zijn consultatiebureaus, wordt de uitgifte van voedsel gerealiseerd, etc.
MOV - HDL
Een collecte op 1 en 2 februari in
de HDl-parochies is voor een gemeenschapsgebouw in Garanhuns.
Alle giften komen gegarandeerd
volledig ten goede aan het project door de directe contacten met
de redemptoristen, de orde van
Pater Gabriel Hofstede. Doneren
kan ook via banknummer: Nl02
rABO 0126 9350 92 t.n.v. rK Kerk
St. Servatius, o.v.v. Brazilië.
-wordt vervolgd-

inEKE KETElaarS

DE LEDEN STELLEN ZICH VOOR MET HUN BESTE FOTO’S. HUN
INSPIRATIE EN CREATIES VOOR DE INWONERS VAN BERNHEZE.
mijn naam is ineke ketelaars (48) en ik
woon in Heeswijk-dinther. na de eerste
workshop in 2004 bij fotografie roefs,
ben ik direct enthousiast lid geworden
van de fotoclub bernheze. naast mijn
werk als key account manager in de food
sector, is fotografie voor mij een prima
uitlaatklep voor creativiteit. ik houd enorm
van reizen en nieuwe dingen ontdekken.
mijn camera gaat dan ook altijd mee op
pad om die bijzondere momenten vast
te leggen. terwijl ik rondloop, houd ik
mijn blik gericht op mooie composities
en spelingen van het licht. liefst maak ik
foto’s van mensen, op een zo natuurlijk
mogelijke manier. dit leidt vaak tot leuke
ontmoetingen en verrassende foto’s.
graag wil ik mezelf blijven ontwikkelen
op het gebied van fotografie. steeds
zoek ik naar nieuwe uitdagingen. zo
wil ik me binnenkort gaan richten op
macrofotografie. als je een nieuwe
richting wilt verkennen, dan zijn de leden
van de fotoclub een perfecte bron van
informatie en inspiratie.

Klooster

Portret Loes

Uit serie roofvogels

Opdracht Fles

Siena
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Samen op pad voor een veilig Nistelrode
Nistelrode – Politie en vrijwilligers, hebben afgelopen maandag samen een actie gehouden tegen inbrekers. Zo’n vijftien vrijwilligers waren
aanwezig en werden hartelijk welkom geheten door Burgemeester Moorman, die het zeer waardeerde dat er zoveel vrijwilligers aanwezig waren
en een vrije avond opofferden voor deze actie. Immers, alleen samen met de burgers kan de politie criminaliteit aanpakken. In 2013 waren er
twaalf woninginbraken in Nistelrode, waarbij er negen keer naar binnen gegaan werd door ramen of deuren die niet gesloten waren. Dit jaar mag
het bij twee woninginbraken blijven; dat is de teller tot nu toe in 2014.

Een korte instructie vooraf door wijkagent Michael van Creij

In de Sparrenweide werden de automobilisten aangesproken

Michael van Creij, wijkagent
Nistelrode en Vorstenbosch leidde
de avond en gaf een briefing over
de werkwijze. Daarna ging iedereen naar buiten waar een roadblock was opgebouwd door de
collega’s van Michael.

gers over het bewust worden van
veiligheid in en om je huis en om
iedereen op het hart te drukken

gesproken over de actie ‘Samen
tegen inbrekers’. Alle bestuurders
kregen ook een folder mee waarin

Tussen CC Nesterlé en May Day
Wok & Go werden automobilisten
op ’t Laar gevraagd in de Sparrenweide in te rijden. Hier werden
ze aangesproken door de vrijwilli-

112 te bellen als er iets verdachts
gezien wordt.
In een uur tijd zijn bijna 150 auto’s
voorbij gekomen en hebben de
vrijwilligers de bestuurders aan-

‘Geef inbrekers geen kans! Kijk ook
eens naar uw eigen gewoontes’
tips staan hoe je woning beter te
beschermen tegen inbrekers. De
reacties waren zeer positief, de
bestuurders van de aangehouden
auto’s gaven aan zelf ook niet altijd

alles op slot te doen en zich bewust
te zijn geworden van de risico’s.
Wat kun jij doen?
Zie je iets verdachts in jouw omgeving? Een situatie, die je niet
vertrouwt? Bel dan 112. Aan de
hand van de melding wordt de inzet bepaald. Je begrijpt dat op een
melding ‘Er wordt nú ingebroken’
door de politie anders gereageerd
wordt dan op ‘er is afgelopen
nacht ingebroken’. In dat laatste

Enkele tips om jouw
woning te beschermen
1. 	Zorg dat inbrekers zich bij
jouw huis niet kunnen verstoppen. Snoei struiken of
haal ze weg. Plaats buitenlampen.
2.	Laat geen ‘klimvoorwerpen’,
zoals ladders, kliko’s en andere grote voorwerpen buiten
liggen, waarmee inbrekers
gemakkelijker de woning binnenkomen.
3. Hang geen adres aan jouw
sleutelbos.
4. 	Leg de huissleutel nooit op
een geheime plek buiten het
huis, zoals onder een bloempot. Leg ook de autosleutels
binnen niet op een voor de
hand liggende plek.
5. Meld niet op de voicemail of
social media dat je niet thuis
bent of op vakantie.
Voor meer tips om meer informatie om jouw huis te beschermen kijk op:
www.politie.nl/onderwerpen/
woninginbraak.html.
geval kun je 0900-8844 bellen. Zie
je iets verdachts, dan kun je dit ook
vastleggen met jouw mobiele telefoon. Mogelijk kunnen we met behulp van jouw beelden, verdachten opsporen.

Advertorial

Kalkbemesting de basis voor
een optimaal groeiresultaat
Heesch – Voor een gezonde groei houden de meeste planten niet van een ‘zure’ grond.
Rozen, lavendel, fruitbomen, beuken, druif, blauwe regen en zeker ook het gazon, vragen
daarom aandacht. Jaarlijks is het nodig om in het vroege voorjaar een aanvullende kalkbemesting toe te passen. Hiermee wordt bereikt dat de voedingselementen door de planten
beter kunnen worden opgenomen.
Speciaal in biologische kalk zitten nog extra
sporenelementen die van levensbelang zijn
voor planten.
Door nu kalk te strooien kunnen de meststoffen die de plant nodig heeft tijdig beschikbaar komen voor de planten en is de groei en
de bloei beter.
Niet alle planten vragen kalk. Rhododendrons, heideplanten, Azalea’s en Camelia’s

bijvoorbeeld willen juist geen extra kalk,
maar vragen een aanvulling met turfstrooisel. Weet u niet welke plant wel of geen kalk
nodig heeft, vraag dan advies bij uw tuincentrum Life and Garden Heesch, Bosschebaan
23, 5384 VX Heesch - T 0412-407030.

Excursie Museumkwartier
Heesch - Heemkundekring ‘De Elf Rotten’ houdt op zaterdag 25 januari een excursie naar
het Museumkwartier in ‘s-Hertogenbosch. In het Museumkwartier zijn Het Noordbrabants
Museum en ‘t Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch te vinden. Het Noordbrabants Museum
richt zich op kunst en erfgoed van Noord-Brabant en de Zuidelijke Nederlanden.
Het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch
toont hedendaagse beeldende kunst en design en bezit unieke collecties sieraden en
keramiek. Aanleiding voor het bezoek is de
opening van de Wim van der Leegtezaal in
Het Noordbrabants Museum, waarin ‘Het
Verhaal van Brabant’ wordt gepresenteerd.
We verzamelen om 12.15 uur bij De Heemschuur in Heesch en vertrekken om 12.30
uur met eigen vervoer naar ’s-Hertogenbosch. Om 13.00 uur wordt gestart met een
uitgebreid bezoek aan Het Noordbrabants
Museum met de expositie ‘Het Verhaal van
Brabant’. Na de koffie-/theepauze om 15.00
uur in het museumrestaurant, gaan we door
naar het Stedelijk Museum. Rond 17.00 uur

wordt het museumbezoek afgesloten en
gaan de deelnemers weer naar huis.
Deelname
Aanmelden voor dit museumbezoek kan per
mail of telefonisch bij: Riky de Jong: rikydjong@home.nl of 0412-646380, of Hans
Pennings: secretariaat@de-elf-rotten.nl of
06-10463762. Opgave graag vooraf in verband met het regelen van het vervoer. Deelname € 15,- p.p. Houders van een museumjaarkaart, 65+-kaart of CJP-kaart worden
verzocht deze mee te nemen in verband met
toegangskorting tot het museum.
Meer informatie over de excursie en de
heemkundekring: www.de-elf-rotten.nl
secretariaat@de-elf-rotten.nl.
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www.diepvriesspecialist.nl

Échte Belgische frites

Bami- of
nasischijf
orientaal
4 stuks
Diepvriesspecialist
Normaal 3,89

2,

49

Hoofdgerecht

Krokante
frikandel
(Viandel)
4 stuks

2 zakken voor

2,

50

Zak à 1 kg.
Lutosa
Normaal 1,99

2e

halve
prijs

Soepgroenten
(Fijn)

Boerensoepgroenten

Diepvriesspecialist
Normaal 3,29

2,

49

Snack

Tilapiaf ilet
1 kg.
Epic
Normaal 8,95

Vleeskroket
20%
16 stuks
Diepvriesspecialist
Normaal 4,95

(Grof)

Erwtensoepgroenten
Diepvriesspecialist
Normaal 1,99 / 2,49

5,

3,

Lekker gezond

Hoofdgerecht

Snack

Soepballen

Paella

1 kg.

1 kg.

Gehaktballen

Diepvriesspecialist
Normaal 6,95

Greens
Normaal 4,49t

4 stuks

4,

2,

1,

Beste keuze

Hoofdgerecht

Koekenpan of friteuse

1 kg.

99

95

99

49

Diepvriesspecialist
Normaal 2,99

99

Helmond | De Hoefkens 1B | T: 0492-544407 Veghel | Gasthuisstr. 36 | T: 0413-344004 Deurne | Molenstraat 7 | T: 0493-320051
www.adcommunicatie.nl • Aanbiedingen alleen geldig in de van Rijsingen Diepvries winkels zolang de voorraad strekt,
van woensdag 22 jan. t/m dinsdag 4 feb. 2014. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.v
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inschrijving Bomenpark Bernhezer tennistoernooi 2014
BErNHEzE - leden van alle tennisverenigingen van Bernheze kunnen
nog t/m 1 februari inschrijven voor het Bomenpark Bernhezer Tennistoernooi. Het tournooi wordt gespeeld van 15 t/m 23 februari op de
parken van De Hoef in Heesch en De Balledonk in Heeswijk-Dinther.
Op De Balledonk worden op
22 en 23 februari bovendien
de finales gespeeld. Er wordt
in 30 categorieen gespeeld
van speelsterkte 3 tot 8, zowel single als dubbel (heren,
dames en mix). Inschrijven
kan op‚ toernooi.nl’ of via een
link op de sites van de tennisverenigingen en sluit op 1
februari. Uitsluitend leden van
tennisverenigingen in Bernheze kunnen deelnemen.

handbal

overwinning en nederlaag

HEESCH - De heren van DOS’80 gingen op bezoek bij de mannen van
studentenvereniging Oktopus uit Eindhoven. Met mooie aanvallen liepen de heren van DOS ‘80 uit naar een 7-19 ruststand. Na de pauze
gingen zij op dezelfde voet verder met scoren en kwam ook Oktopus
beter tot scoren.
Aan de zijde van DOS’80 was venliggende en dominante partij,
vooral opbouwer Dennis Gloude- maar helaas was dit niet geheel temans goed op schot. De eindstand rug te vinden op het scorebord. De
was 37-24.
ruststand was 11-11.
Op 18 januari 2014 troffen de da- In de tweede helft zorgde een aanmes van DOS en Bergeijk elkaar in passing in de verdediging van Ber’t Vijf Eiken. De eerste helft speelde geijk ervoor dat DOS er niet meer
DOS
mening tennis
weer eens
in slaagde
voetbal naar mijn
hockey
basketbal
turnen om soepele
volleybal aanvallen
handbal
leuk, aanvallend en fel handbal. Er op te zetten. Het liep in de eerwerden een aantal mooie kansen ste tien minuten na rust stroef, er
gecreëerd, waarbij sommigen he- werd niet gescoord, maar Bergeijk
laas niet de afronding kregen die wist wel het net te vinden, waarze verdienden.
door DOS ineens tegen een achDOS
eerstebadminton
helft de boterstand
van 4handboogschieten
punten aankeek.
beugelenwas in de
boksen
zwemmen
waterpolo
tafeltennis

volleybal

nipt verlies
tornado dames van were-di
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korfbal
korfbal

hardlopen

jeu de boule

Hierna wisten de dames van DOS
zich weliswaar weer te herpakken,
maar helaas lukte het ze niet meer
om het gat te dichten. In de laatste
minuten liep Bergeijk zelfs nog wat
uit, waardoor het scorebord uiteindelijk een ietwat geflatteerde 2127 liet zien.

altior 1 deelt de punten

paardrijden

wielrennen

darten

golf

HEESWIJK-DINTHEr - Oranje Wit Oranje Wit had mogelijkheden
C1 – Altior C1. We moesten aan- om te scoren, maar we kwamen
treden tegen de hekkensluiter in goed weg. ze misten zelfs 2 strafde hoofdklasse, maar toch waren worpen, maar toch kwamen ze
we gewaarschuwd, want ook deze terug tot 1-2. Het werd nog effe
meiden zijn sterker geworden ge- benauwd voor ons, maar met een
biljarten
judo
vissen
skien
snowboarden
kano
durende
deduivensport
laatste maanden.
goede aanval
en een
mooie doorloopbal van zoë werd het 1-3. Dit
Onze aanval liep een beetje stroef was ook gelijk de einduitslag. Niet
maar we kregen goede kansen veel doelpunten voor een korfbalom te scoren. Het duurde toch wedstrijd maar we waren blij met
bijna een kwartier voordat we op de 2 punten.
voorsprong kwamen: 0-1 met een
doorloopbal
van Vera.schaken
Kort daarop Altior 1 kaarten/bridgen
– Spes 1: 12-12
dammen
was het weer Vera die met een Altior 2 – SVSH/KSV 2: 5-7
doorloopbal scoorde: 0-2. Ook Bladella 2 – Altior 3: 10-6

De Kangeroe 2 – Altior 4: 4-17
Altior 5 – OVC ’63 1: 8-11
NeCa MW1 – Altior MW 1: 5-6
Altior A1 – Emos A1: 8-10
Altior A2 – De Korfrakkers A2: 7-6
Altior B1 – Swift B1: 7-14
Avanti C2 – Altior C2: 6-3
Prinses Irene D1 – Altior D1: 1-5
Be Quick D1 – Altior D2: 11-4
SCMH D1 – Altior D3: 0-6
Altior E1 – Swift E1: 1-2
Altior E2 – De Korfrakkers E2: 1-2
Celeritas E1 – Altior E3: 7-1
Altior F1 – Tovido F1: 3-0
Strafworpen: 2-1
Altior F2 – NDzW F1: 6-2

Foto: Wim van Tilburg
1cm b

NISTElrODE - Afgelopen zaterdag speelde Tornado Dames 1 een
belangrijke wedstrijd tegen de
nummer 1 uit de poule, Were-di
Dames 2.
De eerste set verliep redelijk. De
servicepass kwam niet altijd netjes
bij de spelverdeler, waardoor de
aanval niet opgezet kon worden.
De dames van Tornado konden
echter wel Were-di goed bijhouden, maar helaas niet de ommekeer maken. De set werd verloren
met 23-25.
De tweede set werd goed opgepakt door de dames. Door een
betere verdediging, waardoor de
aanval goed afgemaakt kon worden, werd deze set gewonnen met

26-24. Ook voor het publiek werd
het een leuke wedstrijd.
De derde set werd overtuigend
gespeeld door de dames van Tornado. Door goede servicebeurten
en een sterkte aanval werd de set
gewonnen met 25-11. De dames
waren helemaal klaar om met 3-1
van de koploper te winnen. Helaas
verliep de vierde set niet helemaal
volgens plan. Het werd een nek
aan nekrace, die in het nadeel van
Tornado afliep. Het werd 21-25.
Op naar de vijfde set. De dames
van Tornado begonnen de set niet
zo zeker. Na een goede time-out
wisten de meiden het spel weer op
te pakken. Helaas kwam dit iets te
laat en werd de set met 11-15 verloren.

voetbal
1,2 cm b

f2 zaalvoetbalkampioen

NISTElrODE - Zaterdag won de
F2 tegen de koploper EVVC F1 uit
Vinkel. Een echte kampioenswed1,4cm b
strijd. De spelers
kwamen snel in
de wedstrijd en keeper Valentijn
keepte heel goed. Eindresultaat:
autosport
karten
Zaalvoetbalkampioen
F2
wat ze
vierden met een medaille, champagne en frietjes.

motorsport

Jesse van Wanrooij, Job van zoggel, lars van de Heijden, Willem
van de Hurk, Mees zuidema, Daan
langens, Henkie Hartjes, Stan
Smits en Valentijn Timmers. leiders: Paul van de Heijden en Bertino de Wit.

Weet wat u doet, bij pijn aan uw voet
Voor het onderzoeken en behandelen van voetklachten
en pijn aan de enkels, knieën, heupen of rug kunt u terecht bij de
podotherapeut.

ons abc: Accuraat - betrouwbaar - Cruciaal

Uw podotherapeut is een erkend specialist op het gebied van
de voet.
info@makkelijklopen.nl

D e L a S a L L e St r a 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- aC C o u N ta N tS .N L

www.makkelijklopen.nl

Heeswijk
Abdijstraat 13a
5473 AB Heeswijk

Berlicum
Milrooijseweg 57
5258 KG Berlicum

Rosmalen
Groote Wielenlaan 85
5247 JA Rosmalen

Sint Oedenrode
Neulstraat 37
5492 DC Sint Oedenrode

Schijndel
Avantilaan 7
5482 RE Schijndel

0413-310237

0413-310237

0413-310237

0413-470058

073-5470019
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basketbal

handbal

Tenderfeet U14 komt één punt tekort

Verlies voor E2 van Dos’80

HEESWIJK-DINTHER - De U14 jongens van basketbalvereniging Tenderfeet moesten zaterdag 18 januari
uitspelen tegen EBBC in Den Bosch. EBBC zette het eerste punt van de wedstrijd op de klokken, via een
strafworp en maakte kort daarna 3-0. Jonas was de eerste die voor Tenderfeet de ‘nul’ van het scorebord
haalde. Stijn volgde, waarna Jonas weer twee punten kon scoren. Na Stijn kon ook Mark de bal nog in de
basket leggen. De eerste periode werd afgesloten met 8-10 in het voordeel van Tenderfeet.

HEESCH - Onze jonge E2 heren van Dos’80 hebben afgelopen zaterdag
hard gevochten voor het behoud van hun eerste plaats in de competitie.
De tegenstander, Olympia uit Oss, kwam met hun sterkste team om
Dos’ 80 van de overwinning af te houden. Dos ’80 opende de wedstrijd
door te beginnen met scoren, waarna Olympia snel volgde.

In de tweede periode kwam ook
Shayan tot scoren, verzilverde Stijn

dansen

o.a. een strafworp en zetten Mark
en Jonas nogmaals punten op de
klokken. Echter, EBBC kwam toch
op voorsprong en zo eindigde de
tweede periode in het voordeel
van EBBC 21-17.
In de derde periode was Skip de
eerste die in deze periode de bal
in de basket legde, gevolgd door
Levi. Jonas legde de bal in deze
periode weer 3 keer in de basket
en ook Shayan maakte 2 punten.
Echter door slordigheden kwam de
stand na drie periodes op 41-31.
Het publiek dacht van wel, maar

door scores van Mark, Stijn, Cas en
Erick kwam de stand op 50-48 in
het voordeel van Tenderfeet. Nog
drie minuten te gaan. De spanning
was om te snijden, het publiek enthousiast; wat een prachtige wedstrijd!
In de 37-ste minuut maakt EBBC
50-50, in de 39-ste minuut Tenderfeet 51-50 (strafworp door
Cas). En in de allerlaatste minuut
scoorde EBBC nog 1x en werd de
wedstrijd afgefloten met een eindstand van 52-51 voor EBBC.
Wat een wedstrijd!

Dancing Kids naar Peeldancers

NISTELRODE – De dansers van Dv Dancing Kids gooiden weer alles in de strijd tijdens het toernooi van
dansvereniging Peeldancers in de Schouwburg in Venray. Sascha van Munster stond voor het eerst op het
erepodium en kreeg een prachtige beker mee. Voorzitter Rose-Marie kon met alle trainsters terugkijken op
mooie resultaten, na het harde werken van de dansers.
Als eerste mocht Marshmallows
het podium op. Na een mooi strak
optreden werden de danseressen
beloond met een 1e plaats - 256
punten. Sascha van Munster kwam
met 244 punten op een mooie 3e
plaats en daarmee voor het eerst
op het erepodium.
In de junioren sportklasse blijft
Gwen Opstal winnen; zij werd 1e
- 276 punten. Vera Oomen blijft
goed volgen; op een gedeelde 2e
plaats - 273 punten. Guusje van
Thiel werd 3e - 267 punten.
Garde Miracle op een 1e plaats
met 271 punten en Modern Spirit
op de 1e plaats met 263 punten.

voetbal

beugelen

hockey

boksen

tennis

badminton

basketbal

zwemmen

turnen

volleybal

handbal

Het is makkelijk
scoren met
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis
DeMooiBernhezeKrant

korfbal

Verlies voor Korloo
korfbal

Sascha van Munster (rechts) behaalde haar eerste podiumplaats

Het middagprogramma zorgde
voor de volgende punten: Kimberley Xhofleer werd 1e - 291 pnt.
Demi Remers 2e - 287 pnt. Demi
Gabriël 4e - 283 pnt. Diamonds
werden 3e - 265 pnt. Touch werd

In de eerste helft ging het scoreverloop gelijk op, duidelijk was wel
dat Olympia een sterke speler bij
zich had die het verschil maakte.
Maar onze jongens lieten zich daar
absoluut niet door uit het veld
slaan en sloten de eerste helft af

met een achterstand van maar een
punt.
Na een goed gesprek met de coaches werd er in de tweede helft
door het hele team een tandje bijgezet in de verdediging. Ook de
samenwerking binnen het team
was top, en met zijn allen hebben
ze tot het eindsignaal gevochten
voor wat ze waard waren.
Uiteindelijk hebben ze met 1114 verlies hun eerste plek in de
competitie aan Olympia moeten
afstaan. Gelukkig duurt de competitie nog voort en als ze dit niveau
vasthouden zullen ze hoog in de
competitie eindigen met de eerste
plek als ideaalbeeld.

1e - 289 pnt. Euphoria 3e - 272
pnt. Inspiration werd 1e - 286 pnt.
Marlon van de Berg werd 1e - 253
punten. Ga ook eens kijken op
Facebook.nl/dvdancingkids en blijf

als eerste op de hoogte van de resultaten.
Er wordt nu weer getraind voor
een IT in België en een presentatie
tijdens de Weverzittingen.

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

LOOSBROEK - Korloo begon
strijdlustig aan de wedstrijd. Helaas
wist Alico direct te scoren uit twee
doorloopballen.
biljarten
judo
skien
snowboarden
kano
Korloo
wistduivensport
mooie kansen
te cre- vissen
eren, waaruit twee doelpunten
kwamen, helaas werden deze af- ingezet, helaas wisten we nog
gekeurd. De ruststand was dan steeds onze kansen niet af te ronook 5-0 in het voordeel van Alico. den, waardoor de wedstrijd einNa de rust werden er drie wissels digde in 9-3.
schaken

dammen

kaarten/bridgen

budo

Veel eremetaal
Open Dutch Taekwondo
1cm b

voetbal

1,2 cm b

Stef Adank schiet Heeswijk naar Zege in Sittard
HEESWIJK-DINTHER - Na een korte winterstop mocht Heeswijk weer
aantreden in de 2e klasse H. De verste uitwedstrijd van het seizoen stond
op het programma, op sportpark De Kroa was Sittard de tegenstander.

Heeswijk speelde vanwege schorsingen en blessures met een andere
opstelling en dat was in de beginfase even wennen. Halverwege het
eerste bedrijf viel Davies geblesseerd uit en moest trainer Van de
Ven zijn team opnieuw aanpassen.
Na deze noodzakelijke omzettingen
werd Heeswijk wel langzaam sterker. Çetin Alpdogu was al enkele

keren gevaarlijk, maar de grootste
kans was voor Danny Aarts. Zijn
inzet van dichtbij werd echter met
de voeten gekeerd door de Sittardgoalie.
Na rust zette Heeswijk door. Opnieuw was Aarts de gevaarlijkste
man aan Heeswijk-zijde. Na een
goed uur spelen werd het Sittardse
verzet dan toch eindelijk gebro-

ken. Een aanval over veel schijven
kwam op links bij Alpdogu terecht.
Middels een flitsende individuele
actie omspeelde hij zijn directe tegenstander en zijn strakke voorzet
vanaf de achterlijn werd bij de eerste paal door Aarts binnengetikt.
De blauw-witten konden niet heel
lang van de voorsprong genieten,
want nog geen 10 minuten later
verdween een van richting veranderde vrije trap van Boy Heysteeg
achter de teruggekeerde Patrick
Lunenburg. Heeswijk rechtte de rug
en ging op zoek naar de eerste zege
van dit kalenderjaar. Wouter van
Dijke, Sten van de Berg en Danny
Aarts waren dichtbij een treffer,
maar uiteindelijk zette de sterk
spelende Stef Adank zijn ploeg in
de 88e minuut opnieuw op voorsprong. Op 20 meter van het doel
haalde hij uit en dankzij een venijnig stuitje verdween de bal achter
de doelman in het Sittardse net.
Voor Heeswijk een belangrijke zege
aan het begin van 2014.

1,4cm b

autosport

karten

OSS - De Taekwondoselectie van
Van Buel Sports is er afgelopen
weekend in geslaagd om als toernooikampioen voor de dag te komen tijdens de Open Dutch Taekwondo in Best.
De resultaten, behaald door de
sporters uit Heesch, Oss en Geffen
hebben geleid tot deze zege.
Goud: Iris en Dylan Roelofs, Djen
Jacobs. Joi von Michaelis, Sammie
Schmidt.

motorsport

Zilver: Tygo Arts en Sylvana Lobregt.
Brons: Demi van de Coolwijk, Julian Smeets en Sylvana Lobregt.
De judoselectie wist in Gemert de
volgende successen te boeken.
Zilver: Max en Joep Henkelman,
Daisy Bens en Senn van Buel
Brons: Mike Smits, Eline Vrijsen,
Daan Duijs, Kay van Nuland en
Denzel Burke.

Bernheze sportief
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basketbal

slamdunk ’97
voor nieuwe basketballers/sters
HEESCH - Jens van Kempen heeft een nieuw logo ontworpen voor
Slamdunk ’97. Jens is een oud lid van Slamdunk’97 en hij heeft ook in
het verleden het logo voor de club ontworpen. Het nieuwe logo dat hij
heeft gemaakt is flitsend en eigentijds. Het resultaat mag er zijn.
Alle teams zijn na een welverdiende vakantie weer scherp en
toe aan de nieuwe competitie. De
eerste wedstrijden zijn dan alweer
gespeeld. Voor aanvulling van de
teams zijn we op zoek naar nieuwe
basketballers/sters
in tennis
de leeftijd
voetbal
hockey
basketbal
turnen
volleybal
handbal
van 8 tot 12 jaar. De trainingen zijn
op woensdag van 18.00 tot 19.15
uur. Interesse?
Stuur een mail naar slamdunk. Heesch. Meer informatie is te vinheesch@gmail.com of kom eens den op onze website:
kijken
‘tbadminton
Vijfeiken in
www.slamdunk97.nl.
beugelen in sporthal
boksen
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

korfbal

Moeizame
winst korfbalsters Prinses irene
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten
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PoSiTiEvE nooT
niX iS niet niKS
De meesten weten het al: NIX is begonnen aan een inburgering.
Althans dat is de bedoeling. NIX betekent dat je als minderjarige geen
alcohol drinkt en niet rookt.
Het is niet niks voor de jeugd tot 18 jaar dat NIX in het leven is geroepen. Of je bent net 16 en dacht je
eindelijk te mogen drinken, of je bent 17 en je hebt een jaar de keuze gehad om te drinken of niet. En wat
gebeurt er dan? Wordt de deur naar het café voor je neus gesloten. Een overgangsperiode was in deze erg
gewenst geweest.

NIX doet een poging om de hersenen van de jeugd te sparen en die vooral te gebruiken voor school.
Om hen hun katers te besparen. En geld. Dat ook. Om verslaving te voorkomen. Want alcohol
en rookwaar leveren, zonder twijfel, grote risico’s voor verslaving. NIX kan, als de jeugd het wil,
uitgroeien tot een nieuw, stoer, dapper imago. Want zeg nou zelf: hoe dapper moet je zijn om drank
en sigaretten af te slaan!? Inderdaad. Je zult sterk in je schoenen moeten staan om dat te doen. NIX is
namelijk karakter tonen. Een andere deur wordt geopend. Doe er je voordeel mee. Wellicht samen.
Want dan sta je sterk.

golf

Dus als je je aangesproken voelt, maak dan nu je keuze. Want meer is het niet. Een keuze maken.
Voor maximaal twee jaren. Want weet je, de rest van je leven kun je nog altijd drinken en roken.
Ook al is het niet niks: Doe het. Sla je handen ineen en doe NIX. Want ook met NIX kan het heel
gezellig zijn. NIX dus.

duivensport

judo

schaken

dammen

1cm b

NISTElrODE - DOT uit Vlierden
was de rode lantaarndrager en
b
Prinses Irene1,2 cm
stond,
voorafgaand
aan de wedstrijd, aan kop in de
hoofdklasse B.
1,4cm b
Dat is een ‘gelopen’
race, zo werd
er mogelijk gedacht. Niets was
minder waar. Pas in de slotfase
autosport

karten

vissen

skien

snowboarden

kano

kaarten/bridgen

wist Prinses Irene het verschil te
maken. Na een 8-6 ruststand werd
het uiteindelijk 15-10. Marina van
Venrooij scoorde vier keer. Opvallend was weer het scorend vermogen van A-junior Anouk van
Grunsven. zij schoot twee ballen
binnen in het ‘stief kwartiertje’ dat
ze speelde.
motorsport

voetbal

Prinses irene
onderuit tegen zsv

Jaar in
jaar uit
een mooie
rente!

Spaa
en kri r € 750
j
uniekeg een set
m
cadea okken
u!*

Cortjens Bernheze
Verzekeringen

Wij zijn uw bank.

Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl

* De actie loopt van 2 december 2013 tot en met 31 januari 2014.
Vraag naar de voorwaarden of kijk op www.regiobank.nl.

biljarten

Kom uiterlijk 31 januari 2014 bij ons langs en regel het direct.

voetbal

hvCh neemt revanche op limburgia
HEESCH – In de eerste returnwedstrijd deed HVCH goede zaken in
Brunssum. Er werd diep in Limburg met 1-3 gewonnen, dezelfde cijfers
als waarmee HVCH in de openingswedstrijd van dit seizoen ten onder
ging tegen deze ploeg. Met de rust was het nog 1-0 voor sv Limburgia.
Na rust wist HVCH drie kansen te verzilveren, terwijl de thuisploeg niet
meer scoorde.
NISTElrODE - De wedstrijd begon met één minuut stilte vanwege het
overlijden van de vader van de geblesseerde spits, Job v.d. Elzen. Het
leek voorafgaand aan de wedstrijd tegen ZSV al een kansloze missie
voor de mannen van Van Tilburg Mode & Sport.
Door blessures en schorsingen ontbraken maar liefst zes vaste basisspelers. Als dan ook nog een viertal
logische stand-ins ontbreken, dan
weet je dat je tegen een sterke
ploeg als zSV, de nummer drie van
de ranglijst, het heel zwaar zult
krijgen. Een half uur wist Prinses
Irene stand te houden, toen scoorde spits ron Verlijsdonk zijn eerste
van de drie doelpunten. Maarten
Kuunders bepaalde de ruststand

op 2-0. In de tweede helft was
de wedstrijd veel gelijkwaardiger,
mede door wat tactische omzettingen van coach Groenendijk. De
met veel moeite opgelapte Jeroen
Bekkers was een paar keer dicht bij
een doelpunt, maar het was Verlijsdonk die nog twee keer raak
schoot. Een dik verdiende overwinning voor zSV dat, ook bij een
volledig Prinses Irene, waarschijnlijk te sterk was geweest.

Prachtig dat Freek van Eembergen
nu uit bij limburgia wist te scoren.
Een half seizoen geleden raakte hij
tegen deze tegenstander geblesseerd en dat kostte hem een half
seizoen om weer geheel fit te worden. Nu maakte Van Eembergen
door een carambole met de doelman de 1-3.
limburgia was echter in het eerste
kwartier van de wedstrijd terecht
op een 1-0 voorsprong gekomen.
De thuisploeg was in die fase beter dan HVCH. Naarmate de eerste
helft vorderde kwam HVCH beter
in het spel. De eerste echte kans
voor HVCH was er trouwens pas in

de 25e minuut. Bij een ingestudeerde hoekschop kopte John Bambacht ternauwernood naast. In de
tweede helft was HVCH duidelijk
de bovenliggende partij, ondanks
dat limburgia ook nog verschillende kansen kreeg. Vijf minuten na
rust vond Tom Hekerman de opkomende Jouke Vos en die bediende
met een prima voorzet rik Korsten
voor de 1-1.
Vijf minuten later maakte Hekerman zelf de 1-2 op aangeven van
Bram Wonders. Kort na rust was de
wedstrijd dus echt gekanteld. limburgia liet zich niet onbetuigd en
had in de 70e minuut de beste kans

op de gelijkmaker. De bal ging maar
net naast. In de 71e minuut maakte
Freek van Eembergen de 1-3 op
aangeven van Gijs v.d. Voort. Vanaf
die tijd was het voor HVCH zaak de
overwinning over de streep te trekken. Dat lukte en zo zijn de eerste
drie punten van 2014 binnen. Brent
v.d. Wielen kreeg heel kort de tijd
om zijn debuut te maken in HVCH
1. Op 26 januari speelt HVCH thuis
tegen Sparta ’25 uit Beek en Donk.
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EVENEMENTEN
23 JAnUArI

26 JAnUArI

Workshop mandalatekenen
Locatie: Blauwesteenweg 38
Nistelrode

Huldiging sportkampioenen
Locatie: Lunenburg Loosbroek

oude tijden herleven
in onderonsje Dinther
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Lezing bart ebbinge
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Collectie stg. mens tot mens
Locatie: Heesch
24 JAnUArI
Gratis inloopspreekuur
voor ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode
Jonge bands op het podium
- the Young ones
Locatie: De Pas Heesch
Collectie stg. mens tot mens
Locatie: Heesch
Inschrijfavond
mega trekkertrek
Locatie: Café Kerkzicht
Loosbroek
25 JAnUArI
Gouwe Kreuge bal
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 8
ouderavond Café de snor
Locatie: Laar 24 Nistelrode
Collectie stg. mens tot mens
Locatie: Heesch
Ierse Pubnight
Locatie: Café in d’n Ollie
Heeswijk-Dinther
Pagina 3
toneeluitvoering
‘De rose Pyjama’
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Pagina 16

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther
Vogelvereniging
Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Kinderklas van het
baha’í-geloof
Locatie: Broekhoek 35 Heesch
Pagina 15
Heemschuur open
Locatie: Schoonstraat 35 Heesch
Pagina 20
toneeluitvoering
‘De rose Pyjama’
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Pagina 16
27JAnUArI
Informatiemiddag dementie
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 4

ondernemerscafé voor
ZZP-ers
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend
Nistelrode
Pagina 14
Presentatie Kbo HDL
over voorjaarsreis
Locatie: Zijlstraat 1a
Heeswijk-Dinther
Pagina 6
29 JAnUArI
breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 Nistelrode
Informatieavond
uitvaartzorg
Locatie: Café-Zaal ‘t Tramstation
Nistelrode
Pagina 6
Informatiemiddag dementie
Locatie: De Stuik
Vorstenbosch
Pagina 4
Het mysterie van de molen
Locatie: Kilsdonkse molen
Heeswijk-Dinther
Pagina 15
30 JAnUArI

filmhuis De Pas:
De marathon
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 22

Informatiemiddag en -avond
dementie
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 4

Informatieavond ouders
Locatie: BS Delta Heesch
Pagina 15

31 JAnUArI

28 JAnUArI

Gratis inloopspreekuur
voor ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode

Persoonlijke en Intuïtieve
ontwikkeling
Locatie: Centrum Maia
Palmenweg 5 Nistelrode

Vrouwen ontmoeten
Vrouwen
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 5

Workshop superfoods
Locatie: Laar 57e Nistelrode
Pagina 9

U2 tribute night
Locatie: Lunenburg Loosbroek

Dokter op Dinsdag @bernhoven: maculadegeneratie
Locatie: Bernhoven Uden

Woodstock tribute band
Locatie: Café de Zwaan
Heeswijk-Dinther
Pagina 9

filmhuis De Pas:
De marathon
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 22

excursie museumkwartier
Locatie: HKK De Elf Rotten
Pagina 23

Vogelvereniging
Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

Pronkzitting Kbo
Locatie: de Stuik Vorstenbosch
schietavond ‘t Kos Koijer
vanuit de supportersclub
Locatie: Clubgebouw
‘t Kos Koijer Nistelrode
Prijsuitreiking De Hisse Kwis
Locatie: De Pas Heesch
open ochtend
Locatie: BS Delta Heesch
Pagina 15

1 febrUArI
benefietconcert
‘nothing else matters’
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 1
Pronkzitting
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
Collecte voor Garanhuns
Locatie: parochies HDL
Pagina 22
2 febrUArI
shantykoor
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2

Informatiemiddag Dementie
Locatie: Bernrode
Heeswijk-Dinther
Pagina 4
Cursus Persoonlijke en
Intuïtieve ontwikkeling
Locatie: Centrum Maia
Palmenweg 5 Nistelrode
5 febrUArI
Gratis inloopspreekuur
kennis en ondersteuning
Locatie: Van Soest & Partner
Heesch
Informatiemiddag Dementie
Locatie: De Wis Loosbroek
Pagina 4

rommelmarkt
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend
Nistelrode

Jaarvergadering HKK
nistelvorst
Locatie: Maxend 3 Nistelrode

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther

breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 Nistelrode

Vogelvereniging
Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
rommelmarkt
Locatie: Gildenbergske
Vorstenbosch
Collecte voor Garanhuns
Locatie: parochies HDL
Pagina 22
3 febrUArI
oud Papier
Locatie: Dorp Vorstenbosch
Lezing Lichter leven
Locatie: Bibliotheek Nistelrode
Pagina 6
4 febrUArI
Vogelvereniging
Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Algemene Ledenvergadering
beCo
Locatie: De Pas Heesch
Lezing duurzaam tuinieren
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Pagina 2

6 febrUArI
meditatie-uur
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2
Kbo Heesch, bijeenkomst
rond spiritualiteit
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 6
Dubbelcabaret maarten ebbers & soundos
Locatie: De Pas Heesch
7 febrUArI
Pronkzitting
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
expositie fotoclub bernheze
Locatie: Cunera/De Bongerd
Heeswijk-Dinther
Persoonlijke en Intuïtieve
ontwikkeling bij Centrum
maia
Locatie: D’n Eekhoorn
Rukven 2A Heeswijk-Dinther
Gratis inloopspreekuur voor
ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode
Leon van der Zanden - rebel
Locatie: De Pas Heesch

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

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.vorstenbosch-info.nl

