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PAPERPOINT - HEEsWIjK-DIntHEr

FOLDER DEZE WEEK

Henny van Houtum dirigeert ‘zijn’ koor Enjoy  Tekst: Rob Aarts

Drukke maand voor popkoor Enjoy

Met twee optredens in een tijds-
bestek van slechts vijf dagen be-
leeft het koor een vliegende start 
van het nieuwe jaar. Op 19 januari 
treedt Enjoy traditiegetrouw op in 
Paradiso en vier dagen later wordt 
in samenwerking met Henk Poort 
en Danny de Munk de Blauwe Kei 
aangedaan. Enjoy treedt zondag 
19 januari traditiegetrouw op in 
Paradiso. 
twee evenementen om reikhal-
zend naar uit te kijken, meent Van 
Houtum. “Geweldig. We gaan al 
zoveel jaar op rij naar Paradiso, 

en elk jaar is het weer een groot 
feest.” 

Vergezeld door twee volle bussen 
met fans zal Enjoy in de Amster-
damse poptempel, in het kader 
van de Korendagen, vijf nummers 
ten gehore brengen. Maar daar-
mee is het nog niet gedaan. 

“We zien die hele dag als een ui-
tje. na ons optreden gaan we met 
zijn allen naar een kroeg in Am-
sterdam, die we speciaal voor de 
gelegenheid hebben afgehuurd 

en zetten we het feest nog even 
voort. Zo werken we ook aan onze 
teambuilding.”

Vervolgens heeft het koor maar 
een paar dagen de tijd om weer op 
krachten te komen. Donderdag 23 
januari zal Enjoy, naast Henk Poort 
en Danny de Munk, het podium in 
de Blauwe Kei betreden. 

“Zowel Henk als Danny ken ik al 
een tijdje. Allebei superleuke en 
ook heel normale mensen. We 
hebben - na ons zelf ingeschreven 
te hebben - al eens eerder op mo-
gen treden in hun show. nu heb-
ben ze ons zelf gevraagd om een 
nummer te zingen tijdens de Four 
Minutes of Fame, een onderdeel 

van hun show jeugdherinnerin-
gen”, vertelt de dirigent trots. 

Fanclub
Het in 2005 opgerichte koor telt 
inmiddels 96 leden, afkomstig uit 
20 verschillende woonplaatsen 
en weet zich bovendien gesteund 
door een heuse fanclub. Over 
belangstelling hoeft dus niet ge-
klaagd te worden. 

“En naast deze twee optredens 
hebben we ook in juni al twee op-
tredens gepland staan, terwijl we 
normaal maar een keer of vijf per 
jaar optreden”, voegt Van Houtum 
daar nog aan toe. stuk voor stuk 
duidelijke signalen dat popkoor 
Enjoy in volle bloei is.

VOrstEnBOscH – Plezier en kwaliteit. Oftewel de PK-methode, zoals 
dirigent Henny van Houtum het liefkozend noemt. Het is de sleutel naar 
het succes van popkoor Enjoy uit Vorstenbosch, dat aan de vooravond 
van een even drukke als enerverende maand staat. 

Lees verder op pagina 15

De Piereslikkers: 
Prins Hans d’n 2e

Prins Hans d’n 2e

VOrstEnBOscH – ‘De Stuik’ 

was gezellig vol met nieuwsgie-

rige carnavalsliefhebbers voor 

de prinsonthulling van de Piere-

slikkers. Hans en Lianne van der 

Velden konden deze avond ein-

delijk het stilzwijgen verbreken. 

Ooit was hij jeugdadjudant en 

deze keer kwam hij zelf als prins 

tevoorschijn en kon hij de vele 

welgemeende felicitaties in ont-

vangst nemen, natuurlijk samen 

met zijn gezin. 

Prins Hans d’n 2e Lees verder op pagina 12

Krant niet op 
woensdag 

ontvangen?
Heeft u de krant niet 
of niet op tijd gehad?

 Laat het ons weten via 
info@DeMooiBernhezeKrant.nl

Tel. 0412-795170 of 
06-22222955

Hoe maakt u de afspraak van NIX
Belangrijk is dat u het juiste 
moment kiest en rustig de tijd 
neemt om de afspraak met uw 
kind(eren) te maken. U kunt uit-
leggen dat de wet veranderd is 
om de gezondheid van jongeren 
beter te kunnen beschermen en 
om de overlast door alcoholge-
bruik onder jongeren te voorko-

men. U kunt ook uitleggen dat 
uw kind onder 18 jaar strafbaar 
is als hij of zij alcohol bij zich 
heeft en het risico loopt om een 
boete te krijgen. Zorg daarbij wel 
dat uw kind ook de ruimte krijgt 

om zijn of haar eigen mening te 
geven en maak vervolgens sa-
men de afspraak van nIX.

Waarom 18 jaar
Alcohol kan schadelijk zijn voor 
de ontwikkeling van de hersenen 
van jongeren. 

Maak een afspraak van NIX
BERNHEZE – Vanaf 1 januari 2014 mag er alleen alcohol (en tabak) 
worden verkocht aan jongeren vanaf 18 jaar. Het is belangrijk dat 
daar duidelijke afspraken met jongeren over worden gemaakt. Daar-
om is er de afspraak van NIX: geen alcohol en sigaretten onder de 18 
jaar. Een afspraak die u als ouder met uw kind maakt, zodat er geen 
misverstand over bestaat tijdens het uitgaan of op feestjes. Kortom, 
afspraak is afspraak.
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Aan de inhoud van DeMooiBern-
hezeKrant 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 toestem-
ming van Bernheze Media.

PEFC/30-31-421

De Yoga-groepen zijn gestart met 
een cyclus van 13 lessen op 6 janu-
ari, onder leiding van Lea van den 
Bergh en op dinsdag 7 januari met 
Gerry rooijakkers. Er is opnieuw 
een meditatie-uur op donderdag 
9 januari van 20.00 tot 21.15 uur 
met Emmy simons. Kosten € 7,50.

De prachtige expositie van wand-
objecten door Geeske Bangma is 
geopend op 11 en 12 januari. Bei-
de dagen van 11.00 tot 17.00 uur. 
toegang is gratis!
De lezing ‘Overgang en Ayurveda’ 

door Mieke van der Velden (Kennis 
van het leven) op 15 januari start 
om 20.00 uur. toegang € 7,50. De 
lezing in de reeks Gerechtigheid 
vindt vervolg op 16 januari om 
20.00 uur. Entree € 5,-

De workshop ‘Vitaal in en na de 
overgang’ met Gerry rooijakkers 
en Lea van den Bergh is op zater-
dag 18 januari van 10.00 tot 12.00 
uur. Kosten € 15,-. De workshop 
wordt ingevuld met oefeningen 
die heilzaam kunnen zijn voor 
vrouwen in deze periode.

Voor een verrassend concert zorgt 
Stanza op zondag 19 januari met 
liederen van Bram Vermeulen. Van 
15.00 tot 17.00 uur kun je tegen 
betaling van € 5,- genieten. De 
groep stAnZA bestaat uit 4 perso-
nen. Het programma is een hom-
mage aan de in 2004 overleden 
zanger, schilder en programmama-
ker Bram Vermeulen. stanza heeft 
Brams’ mooiste liederen opnieuw 
bewerkt en met respect geïnter-
preteerd. Als het vrolijk is, spat het 
plezier van de muziek af, als het 
ernstig is, ontroert die.

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

culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting    Kloosterkapel Vorstenbosch

Advertorial

Kloosterkapel Vorstenbosch is het jaar begonnen met veel activiteiten

DE BESTE WEnSEn 
Van HET HELE TEaM...
 
De decembermaand zit er weer op 
en wat hebben we veel gedaan! Er 
is keihard gewerkt in de winkels in 
Heesch en in Oss, maar gelukkig was 
er ook even tijd voor ontspanning. Het 
hele team van Heesch en Oss op de 
foto bij de kerststal, die door scouting 

weer prachtig was opgebouwd voor het gemeentehuis. 

na de foto zijn we gezellig aangeschoven bij restaurant Wolters 
om, onder het genot van een heerlijk diner met kaasplateau, ons 
voor te bereiden op de drukke feestperiode. En nu een kleine 
maand later, is alles al weer achter de rug.

namens ons hele 
team willen wij 
jullie uiteraard 
ook voor het 
jaar 2014 veel 
gezondheid en 
geluk toewensen 
en vooral ook 
interesse en 
aandacht voor 
elkaar! Bij de 
‘OVErGAnG’ 
van For Mineur 
kregen we een 
‘afluisterglaasje’, 
maar luister 
vooral ook naar 

elkaar en naar je omgeving en laat je inspireren door nieuwe 
dingen. Wij blijven je ook komend jaar graag verrassen met 
nieuwe delicatessen, voorzien van een vriendelijke smile  en 
bijpassend advies. 

tot slot willen wij je laten weten wie de winnares was 
van de ‘raad je kaasje wedstrijd’ in december. Dat was 
Alet van Veldhoven, zij raadde een gewicht van 59,5 
kg. Van harte gefeliciteerd.

Column
TOn Bens Advertorial

Laar 24  |  5388 HG Nistelrode  |  0412-610828

Openingstijden: donderdag t/m zondag vanaf 19.00 uur

10 januari viert 

Café De Snor zijn verjaardag

Openingstijden: donderdag t/m zondag vanaf 19.00 uur

25 JANUARI OUDERAVOND

VRIJDAG IS CAFÉ DE SNOR 1 JAAR  OPEN
We vieren dit met een grandioze actie:

DEZE AVOND ALLE DRANKEN € 1,00
(Mix-drank bestaat uit twee drankjes dus kost € 2,00)

Leon van der Zanden toert mo-
menteel met zijn zevende show 
‘rebel’ langs de nederlandse the-
aters. De Helmondse cabaretier is 
ook bekend van het Omroep Bra-
bant-programma Olifantendoders. 
Actrice Eva Laurenssen uit Dinther 
maakt nu furore in de filmhit soof. 
Zij was eerder te zien in tv-series 
als Lieve Liza en Penoza. Ook zit 
zij in de cast van de nieuwe Bnn-
serie startup.
In Brug ook aandacht voor de we-
reldwinkel van Heeswijk, die gaat 
vernieuwen. In de rubriek ‘De 
Kwestie’ wordt gedebatteerd over 
een lokaal politiek onderwerp dat 

zo actueel mogelijk is. Paul Wilbers, 
beter bekend als de burgemeester 
van Ubbergen, presenteert de co-
lumn en de muzikale intermezzo’s 
worden verzorgd door koor Heart. 
Het slotwoord is deze keer aan de 
Bernhezer gemeentedichter Hans 
Manders. 
BrUG wordt gepresenteerd door 
Annemieke van der Aa en Hans 
Lakwijk. Voor gratis kinderopvang 
wordt gezorgd. Politiek café BrUG 
is een initiatief van de sP Bern-
heze. De redactie van het politiek 
café wil een ‘BrUG’ slaan tussen 
de inwoners van Bernheze en de 
politiek.

Politiek café BRUG in De Zwaan 
Leon van der Zanden en Eva Laurenssen

BErnHEZE - Politiek café BrUG komt op zondag 12 januari naar zaal 
De zwaan in Heeswijk. Te gast zijn o.a. cabaretier Leon van der zanden 
en actrice Eva Laurenssen. Ook deze 25e aflevering van BrUG begint 
om 16.00 uur en is gratis toegankelijk.

Foto: Esther Quelle Foto: Leonie Ravestein
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lunch
diner
borrel
terras
feestje

Vorsselweg 3, 5384 RW  Heesch
T: 0412 473074 | info@bomenpark.nl

open ma t/m zo van 10.00 tot 23.00 uur

www.bomenpark.nl

Als ik dit schrijf, zit de kerstvakantie er bijna op. 
Morgen roept de plicht weer. Ik ben goed uitgerust 
en heb er weer zin in. 

Die goede zin heeft waarschijnlijk ook iets te 
maken met het weer. Zo’n zacht weer is het in 
mijn beleving in deze periode zelden geweest. Op 
sommige dagen lijkt het al wel lente. Daar krijg je 

toch als vanzelf goede zin van.

Het onderstaande gedicht is het eerste van een maandencyclus die ik 
een aantal jaren geleden geschreven heb en die ik heb opgenomen in 
mijn bundel ‘Het leven gaat van A tot Z, sonnetten 2003-2010’. Toen ik 
dit schreef, was het begin van januari kennelijk heel wat kouder. 

Ik wens iedereen toe dat het mooie begin van 2014 symbolisch is voor 
de rest van het jaar. En al krijgen we misschien nog een minder mooie 
periode, de lente komt eraan. 

Januari

De vuurwerkdampen zijn weer opgetrokken,
Het nieuwe jaar ging flitsend snel van start.
De ene dag dan waait het best wel hard,
De and’re vallen kleine witte vlokken.

Ik draag meestal mijn dikke wintersokken,
Een wollen vest verwarmt mijn koude hart.
Soms voelt het of de eerste maand mij sart
En lijkt het leven echt voorgoed vertrokken.

Maar toch, nu weer een nieuw jaar is gestart,
Begint de nieuwe lente reeds te lokken.
De nachten zijn al minder lang en zwart,
Ik wil er weer voor gaan en weer voor knokken.

Al is het koud en donker, ik volhard,
Want straks dan draagt een vrouw weer minirokken.

mooi van hans manders“Neem eens een ‘jaartje’ mee dan 
kunnen we het daarover hebben!”

Een complete geschiedenis van 
1963 t/m 2013 over de drie dorps-
kernen prijkt achter het glas van de 
vitrinekast die in de gang staat van 
het ‘machinistenhuisje, voorheen 
van de melkfabriek’, waar Francien 
woont. 
“Over dit huis zitten er ‘van vroe-
ger’ veel krantenknipsels in mijn 
verzameling. Dat was leuk om te 

lezen toen ik, na het overlijden van 
Martien, hier ging wonen.” Fran-
cien is niet de enige die af en toe 
terug in de tijd leest. “Er komen 
regelmatig mensen die een fami-
lieboekwerkje willen maken.” 
“Zij willen knipsels en foto’s van 
nu combineren met artikelen en 
foto’s van vroeger. Ik kom als man-
telzorger al jaren bij een aan huis 

gekluisterde, échte Dinthernaar. 
Hij vraagt mij altijd een ordner mee 
te nemen. Die pluizen we samen 
uit. Dat geeft hem weer stof om 
met zijn vrienden en familie leuke 

gesprekken over vroeger te heb-
ben. Voor mij is dit ook leuk, want 
voordat ik naar hem toe ga, lees 
ik de ordner eerst zelf door. Als 
ik op verjaardag ga, word ik ook 
wel eens gevraagd om een ‘jaartje’ 
mee te nemen. Dan wordt er druk 
gediscussieerd naar aanleiding van 
alle knipsels.” 

Mooier
Francien lacht: “Met de komst van 
DeMooiBernhezeKrant is mijn ver-
zameling stukken mooier gewor-
den. De kleurenfoto’s die hierin 
staan zijn prachtig, maar ook het 
papier is veel beter van kwaliteit 
waardoor de knipsels niet gaan 
‘bobbelen’ na het inplakken. Het 
knipt bovendien veel fijner en mijn 
handen worden er niet zwart van. 

Oh ja, en als ik artikelen uitknip zit 
er aan de achterkant altijd reclame. 
Dat is fijn, want als er aan de ach-
terkant ook H-D-L nieuws staat, 
moet ik of een ander exemplaar 
gaan halen of een nieuwe krant 
gaan kopen. 
Ik ben altijd bereid om de bewaar-
de jaren, vanaf 1963, te delen met 
mensen die geïnteresseerd zijn,” 
besluit ze.

Francien van Doorn  Tekst en foto: Hieke Stek 

HEEsWIjK-DIntHEr - Vijftig jaar knipt ze elke dag al het nieuws over de kernen Heeswijk, Dinther en Loos-
broek uit de kranten. Aan het einde van elke maand maakt ze tijd vrij om alles in te plakken. Op rood papier, 
want daarop komen de krantenknipsels goed tot hun recht. Het rode papier verdwijnt in eenzelfde kleur 
ordners. “Ik lees het H-D-L nieuws bij binnenkomst, bij het uitknippen, bij het inplakken en ook later vaak 
nog weer terug als gespreksonderwerp. Mijn ordners gaan van hand tot hand. Dat vind ik nog het mooist 
eigenlijk, dat er vanuit mijn verzameling over de geschiedenis gesproken wordt!” aldus Francien van Doorn. 

‘Met de komst van 
DeMooiBernheze-
Krant is mijn 
verzameling stukken 
mooier geworden’

SAMEN MAKEN WE 
HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW  !!

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

Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291980 
of 0413-291205

KIES VOOR UW 
VOORDEEL!!

Laat uw huidige verzekeringspakket door ons geheel 
vrijblijvend vergelijken op kwaliteit en prijs.

Uw voordeel zou wel eens groter kunnen zijn  
dan dat u heeft durven denken.

Ons voordeel is ook uw voordeel!

Loop eens even binnen of 
neem contact op met:
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Laat uw huidige verzekeringspakket door ons geheel 
vrijblijvend vergelijken op kwaliteit en prijs.

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

Tweede 
pannenkoek 
GRATIS 

bij inlevering 

van deze advertentie 

Geldig dinsdag t/m vrijdag

Zie voorwaarden website

pannenkoeken 
èn meer...

www.mooihdl.nl Informeert, boeIt 
en Interesseert

zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart
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“Ik snap er helmaal niets van”, begint 
een cliënte haar verhaal. “Nog nooit heb 
ik last gehad van acne en nu ben ik 28 
en sta ik helemaal onder!” Omdat onze 
werkwijze zich inmiddels heeft verdiept 
naar het werken vanuit de oorzaak, begin 
ik met een uitgebreid intake gesprek en 
vuur vragen op haar af. Ik vertel haar dat 
de huid van binnen naar buiten werkt, en 
dat er ergens een disbalans moet zijn die 
de ontstekingen veroorzaken.

Daar komt uit dat ze chronisch 
blaasontstekingen heeft, maandelijks wel te verstaan, waarvoor ze 
intussen al zo’n 25 antibioticakuren heeft gehad! Ik noem dat dweilen 
met de kraan open. Ze heeft heel vaak diarree. Haar voedingspatroon is 
goed volgens haar.
Als we later haar voedingspatroon toch gaan doornemen, blijkt dit 
echter verre van goed te zijn. Het blijkt dat ze veel te veel suikers 
binnenkrijgt. Beter gezegd, ze is eraan verslaafd. Om op gewicht te 
blijven, slaat ze dan soms gewoon een maaltijd over. Maar de zure 
matten en andere snoepsoorten horen bij haar dagelijkse eetgewoonten, 
nog los van de overige koolhydraten die ze nuttigt.
Al snel vallen voor mij de puzzelstukjes in elkaar.

Suiker werkt verslavend. In heel veel producten zitten bovendien 
verborgen suikers, waar je al snel teveel van binnen krijgt. Het lichaam 
gaat erom vragen. Het geeft een korte energiestoot en daarna een 
dip. Bovendien is het een veroorzaker van candida. Candida is een 
schimmel die zich in de darmen bevindt en de darmflora totaal 

van slag brengt. Deze kunnen in de blaas infecties veroorzaken. De 
antibioticakuren zijn hier eveneens funest voor. Als gevolg is de 
darmwerking slecht en kunnen we spreken van een lekkende darm, die 
slecht voedingsstoffen opneemt en verteert, waardoor er afvalstoffen in 
de bloedbaan terechtkomen.

Omdat de huid ook een uitscheidingsorgaan is, gaan daar automatisch 
ook de afvalstoffen heen. Plan van aanpak is dan ook, de candida 
aanpakken, de darmwand en flora herstellen. Een lichte detox 
(ontgifting) met aanvullende suppletie en vervolgens de buitenkant 
gaan aanpakken.

Lijkt me een logische stap met gegarandeerd resultaat in een mooiere 
huid, betere stoelgang, veel meer energie en waarschijnlijk geen 
blaasontstekingen meer! Waarom werkt de medische wereld in 
godsnaam niet zo? Daar moet eerst een aandoening of ziekte aanwezig 
zijn, die vervolgens door medicatie onderdrukt wordt, waarna er met 
het hele verhaal voeding en natuurlijk herstel niets gedaan wordt! 
Volgens veel artsen zijn supplementen niet nodig als je gezond eet. 
Maar de meeste artsen hebben niet voor voeding gestudeerd en weten 
hier dus ook niets van! 

Laten we nou de wereld eens omkeren en kijken hoeveel we zelf kunnen 
doen voordat we ziek worden? Of sterker nog, hoe we heel vitaal 
kunnen worden en er ook zo uitzien? Want gezond ben je al als je net 
niet ziek bent, maar nemen we daar genoegen mee? Luister en kijk naar 
je lichaam en je huid, en het zal je veel vertellen. En vervolgens kun je 
heel veel doen om het zelf te (laten) herstellen. 

                                                             Vitale groet,

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

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.

Health, Beauty, Care

ColumnTijdloos Mooi Advertorial

De omgekeerde wereld

Medi Spa

Foto: Jan G
abriëls

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

Al sinds onze jeugd wordt de eigenschap 
creativiteit verwaarloosd, terwijl daar 
tegenwoordig, zowel in leven als in 
werken, grote behoefte aan is. 

Ontdek je eigen creativiteit en ga ervoor. Het geeft uniciteit waarmee 
jij je onderscheidt van anderen. Je kunt meer als je het jezelf maar laat 
doen! 

De Training Eigenwijs Creatief helpt jou je creativiteit te hervinden 
en in te zetten. Een leerzame en plezierige training voor een kleine 
groep gemotiveerde mensen die op zoek is naar creativiteit, ideeën, 
oplossingen en aanmoediging. 
Om een indruk te krijgen van de training en kennis te maken met 
de coach kun je deelnemen aan een Introductie Workshop. Deze is 
vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden. 

Marie-José Winants van Win in Werk verzorgt de Introductie 
Workshop over de Training Eigenwijs Creatief in Heeswijk-Dinther 
op zaterdag 18 januari en woensdag 22 januari van 10.00 
tot 11.30 uur. Op zaterdag 25 januari van 10.00 tot 11.30 uur is 
er een Introductie Workshop in De Schaapshoeve in Langenboom.

Meer informatie 
www.eigenwijscreatief.nl 
of via www.wininwerk.nl. 
Heb je vragen of ideeën laat het mij 
weten. Graag vooraf aanmelden per 
e-mail info@wininwerk.nl.

TraininG 
EiGEnWiJS CREaTiEF, 
IeTs VOOr JOU?

Advertorial

Tot ziens,

Raadhuisstraat 16 - Heeswijk-Dinther - 06-18174224

Dat is waar het bij de medewer-
kers van Interzorg om draait. 
Ze zijn trots en enthousiast. 

Niet alleen op hun vak, dat ze 
met toewijding uitvoeren, maar 
zeker ook op hun cliënten. 
Ze weten als geen ander dat 
iedere situatie anders is en 
bieden zorg die afgestemd is op 
uw behoefte.

Of het nu gaat om verpleegkun-
dige zorg, persoonlijke verzor-
ging, langdurige zorg, begelei-
ding of hulp bij het huishouden, 
onze zorgverleners behoren tot 
de beste op hun vakgbied.

Tijd voor mensen! 

info@interzorgthuiszorg.nl
www.interzorgthuiszorg.nl

Oss/Uden/Veghel  0412 651 428
Nijmegen 024 3666090

We gebruiken graag
korte lijnen

Kleine teams hebben
onze voorkeur 

Werken in de wijk
vinden we belangrijk

Een telefoontje is
genoeg om de zorg
op te starten

ISO/HKZ gecertificeerd

UDEn - In ziekenhuis Bernhoven 
vindt op dinsdag 28 januari  weer 
de maandelijkse lezing in de serie 
Dokter op Dinsdag @Bernhoven 
plaats. 

thema deze avond is maculade-

generatie. Maculadegeneratie is 
beter bekend als veroudering van 
het netvlies. Hierbij is het centrale 
deel van het netvlies, de gele vlek 
aangedaan.
Aanmelden of meer informatie: 
psb@bernhoven.nl

Maculadegeneratie in Dok-
ter op Dinsdag @Bernhoven

Strijd mee tegen 

hart- en vaatziekten

Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan.

www.hartstichting.nl



Woensdag 8 januari 2014 5
  

deze aanbiedingen gelden van 9-1 t/m 15-1-2014

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

tips van de bakkers:

Vanille Nougatine vlaai

10-12 personen, € 12,95

Zonnepompoenbollen

5 stuks € 1,95

Het Brabantse roggebrood bakken wij zelf. Naar het oude recept 
van onze opa Lamers. Wij gebruiken geen conserveermiddel 
wat zorgt voor de heerlijke, puur natuur smaak. Bewaart 
u het daarom in de vriezer. Wij zeggen stellig, 
eens geproefd, altijd verkocht.

BEPROEFD RECEPT…

We volgen met zorg het recept van opa Lamers. Want zijn roggebrood blijft de lekkerste (vinden wij zelf!)

Bij aankoop van2 broden naar keuze
pakje Brabants roggebrood uit eigen bakkerij

1,00 normaal 1,45

vERlEnGinG WinTER FoToWEDSTRiJD
Doordat het nog niet zo’n winters weer is geweest denken we dat er minder foto’s zijn ge-
maakt en opgestuurd voor de fotowedstrijd. Daarom hebben we besloten de wedstrijd nog 
eens met 10 dagen te verlengen, tot en met woensdag 15 januari kunt u uw foto’s opsturen.

Het onderwerp: ‘Mooi Bernheze’

Hebt u tijdens de feestdagen foto’s gemaakt, of gaat u deze dagen nog foto’s maken, stuur ze naar ons 
op en maak kans op een prijs.

DE FOTOWEDSTRIJD STAAT OPEN VOOR ALLE LEZERS VAN DE MOOIBERNHEZEKRANT. 
* Professionele fotografen en medewerkers van De MooiBernhezeKrant en de Mooi-sites zijn van deel-

name uitgesloten. De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden (In jPG formaat, resolutie 300 DPI en 
tenminste 1MB groot). 

* stuur geen archiefopnamen in, maar alleen recent gemaakte foto’s.
* Ook toelichtingen op of bij de foto’s zijn niet nodig; de foto moet het verhaal zelf vertellen.
* Iedere deelnemer aan de wedstrijd mag maximaal 3 foto’s sturen naar de redactie van 
 DeMooiBernhezeKrant.

STUUR HIERTOE EEN EMAIL NAAR: INFO@DEMOOIBERNHEZEKRANT.NL MET 
VERMELDING: FOTOWEDSTRIJD.
Vergeet in de email niet, duidelijk je naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Insturen kan tot en 
met 15 januari. 

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

Zij kiezen uit de ingezonden foto’s de 3 mooiste, die beloond zullen worden met de 1e tot en met 3e prijs. 
Beoordelingsmaatstaven hierbij zijn: originaliteit, creativiteit, compositie, kwaliteit.

DE TE WINNEN PRIJZEN ZIJN:
1e prijs Hema cadeaukaart € 50,00
2e prijs Hema cadeaukaart € 25,00
3e prijs Hema cadeaukaart € 15,00

De winnende foto’s worden bekend gemaakt en gepubliceerd in De MooiBernhezeKrant van week 5, 
uitgave 29 januari 2014. (Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd!) 

De workshop, die start op 15 ja-
nuari, omvat 6 verschillende avon-
den. We gaan die avonden op een 
creatieve manier uiting geven aan 
het gevoel wat kanker met je doet 
en zo kun je in groepsverband op 
een creatieve manier uiting geven 
aan je emoties. 

Er zit vast iets bij dat bij je past. In 
korte tijd maak je kennis met de 
diverse mogelijkheden. Iedereen 
is immers anders en elk proces is 
persoonlijk en bijzonder. 

En juist omdat iedereen uniek is, 
mag het op deze avonden op jouw 
wijze naar voren komen. 

In jouw tempo, met jouw kwalitei-
ten. je zult versteld staan van jouw 

mogelijkheden en daarin jouw 
kracht! Emoties verwerken en om-
zetten in kracht!
De cursus wordt gegeven op de 
woensdagavonden van 20.00 tot 
22.00 uur op 15, 22 & 29 januari 
en 5,12 & 19 februari.

Meer informatie of aanmelden via: 
www.eijnderic.nl

Cursus Eijnderic ‘Leven 
met kanker’
BErnHEZE - Het is interessant om extra aandacht te besteden aan de 
cursus: Leven met kanker bij de Eijnderic. Er worden zoveel mensen 
geconfronteerd met kanker. zelf of in hun naaste omgeving. Voor al die 
mensen is deze workshop bedoeld.
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KBO Bernheze
Kloppen aan de 
kasteelpoort
HEEscH - Aanschouw met ons het 
monumentale kasteel. Alleen al 
het zien van de contouren is een 
overdonderende ervaring.

De excursie op 15 januari door het 
kasteel voert langs de rijke salon, 
de middeleeuwse ridderzaal, de 
exotische chinese kamer en de bi-
bliotheek van de baron. Maar ook 
de mysterieuze torenkamers van 
de jonkers en de tinkamers worden 
aangedaan.

Nieuwsgierig?
Aanmelden voor deze excursie 
kan op 15 januari tussen 13.00 en 

14.00 uur in het café van De Pas.
Minimum aantal deelnemers is 10.
Voor vragen: Diny v.d. Hogen 
0412-452466.

Heesch, IPG en 
KBO Heesch

HEEscH - IPG Bernheze (Integraal 
Platform Gehandicapten) is een 
groepje enthousiaste mensen met 
een beperking of verwantschap 
hiermee. Het platform bestaat 
intussen 8 jaar en heeft als doel-
stelling voor deze doelgroep Bern-
heze zo aangenaam en onbeperkt 
leefbaar mogelijk te maken en te 
houden.

Als KBO, die opkomt voor de be-
langen van ouderen, onderstrepen 
we het belang van deze doelstel-
ling. Als KBO sluiten we jaarlijks in 
januari aan bij het overleg van het 
IPG met de gemeente. 
Hierbij komen verkeersproblemen 
en knelpunten aan de orde en 
wordt geëvalueerd wat er in het 
voorbije jaar aan de gesignaleerde 
knelpunten is gedaan. 

Op deze bijeenkomst kunnen wij 
als KBO ook knelpunten inbren-
gen. 
Heeft u nog iets op het verlang-
lijstje, zijn er situatie die dringend 
aandacht behoeven, geef die dan 
per omgaande door, zo mogelijk 
met foto, via email: 
martien.van.iersel@home.nl

BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

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. 

U kunt kiezen of u de tekst zelf aanlevert of 
door ons laat maken. U kunt ook een af-
beelding aanleveren van een kaart die uw 

familiebericht al bevat. Laat u eens informeren over 
de mogelijkheden. t. 0412 795170. 

Noreen
ziet halve Sarah

Gefeliciteerd!

het beste af bijwww.benvandijk.nl
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1987 
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af bij ben.

EXTRA GENIETEN.
Een van de redenen dat ik voor Ben van Dijk kies, is dat lokale ondernemers bij mij 
altijd de gunfactor hebben. Maar even zo belangrijk is dat ze mij altijd helpen de beste 
keuze te maken. Zoals de buitenkeuken, waarmee ik ‘s zomers én ’s winters mijn gasten 
de lekkerste hapjes kan voorschotelen. En natuurlijk de fl atscreen met blu-ray speler 
op de slaapkamer, waar ik heerlijk ontspannen kan genieten van de mooiste fi lms.

Henny Knechten

Bitswijk 1, 5401 JA  Uden  |  T 0413-243535  |  @benvandijknl  |  /BenvanDijkElectronicsMa t/m do 09:30-17:30  |  Vr 09:30-21:00  |  Za 09:30-17:00

Bosch 
stofzuiger
 • 1700 watt
 • Inhoud stofzuigerzak 
4 liter

 • Actieradius 10 meter

Siemens 
stofzuiger
 • 1800 watt
 • Inhoud stofzuigerzak 4 liter

Samsung 
wasmachine
 • 1400 toeren
 • Inhoud 8 kg
 • Koolborstelloze motor
 • Energielabel A+++

Opruiming 
winkelmodellen 
tot 25% korting

Samsung 
stofzuiger
 • 1800 watt
 • Inhoud stofzuigerzak 4 liter

Philips 
stofzuiger
 • 2100 watt
 • Inhoud stofzuigerzak 4 liter

79.-
minus 21%

65.28

119.-
minus 21%

98.34

Nu alle 
winkelmodellen 

Dyson stofzuigers

21% 
korting OP

=
OP

79.95
minus 21%

66.07

649.-
meeneemprijs

549.-

79.95
minus 21%

66.07

Dyson stofzuigers Ben wil 
van mij af!
Dit product maakt plaats voor 

het nieuwste model.
Vraag naar de speciale prijs.

75.-
retour

FELICITATIE

BENU Apotheek Heesch 
vrijdag 10 januari gesloten
In verband met het overlijden van onze apotheker

Jan Hendrik reininga
zijn wij vrijdag 10 januari a.s. gesloten 

en wordt er niet bezorgd.

Voor spoed-gevallen kunt u terecht bij service-apotheek 
nistelrode,  Laar 53A, 5388 Hc nistelrode 

Zaterdag 11 januari zijn wij tussen 
11.00 en 13.00 uur geopend.

Team van BENU Apotheek Heesch

INFORMATIEAVOND UITVAARTZORG

29 januari 
Aanvang 19.30 uur

Georganiseerd door Uitvaartzorg Van Tilburg

Café zaal ‘t Tramstation - Nistelrode
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Groente en Fruit Speciaalzaak Ceelen
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426

info@ceelengroentefruit.nl

Salade van de week 
200 gram € 1,50
Broccoli 500 gram  € 0,99

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

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

Uw kwaliteitsslager

Snijworst 100 gram € 1,95

Kip smeltkaas  4 + 1 gratis

Nasi- of bamivlees 
500 gram € 4,95

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 10 t/m 16 januari

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Ekoplaza afhaalpunt
www.webshop.ekoplaza.nl

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

Bĳ  aankoop van 2 broden 8 ons naar keuze:

4 eierkoeken € 1,00

Zonnegloed
Met paarse tarwe

Zachte witte bollen
 8 + 4 GRATIS
Mini vlaaipunt
Hazelnootbavaroise

2 stuks voor

€ 2,95

2 stuks voor

€ 2,50

V.l.n.r.: Gerrit van Wanrooij, Alwin van den Hurk en Rob Siroen Foto: Marcel van der Steen Tekst: Martha Daams

Het ABC van Connect 
Accountants & Adviseurs

Binnen de wetten en regels die 
gelden voor financiële, fiscale en 
bedrijfseconomische zaken zoekt 
connect naar de individuele wen-
sen en mogelijkheden voor de 
klant. Daarom bestaat hun klan-
tenkring uit jarenlange relaties. 
juist die lange termijnrelatie geeft 
de mogelijkheid om nog dieper 
door te dringen tot de echte wen-
sen van hun relaties. Er wordt dus 
niet alleen gekeken naar de cijfers 
en de uitkomsten maar vooral ook 
naar de echte klantvraag. 

De Connect klant
connect wil de zaken voor haar 
klanten goed regelen. Een breed 
scala van diensten staat ter be-
schikking om dat te bewerkstelli-
gen: accountancy, administratieve 
begeleiding, fiscale advisering, 
loonadministratie en advies op ju-
ridisch en/of bedrijfseconomisch 
terrein. Uitgangspunt is altijd ‘de 
mens’. Dit is dus zowel van toe-
passing op de eigenaar van een 
eenmanszaak, als op een DGA met 
een bedrijf van bijvoorbeeld 20 

personeelsleden. “De geschiede-
nis leert dat ‘we als mens maar één 
mond en twee oren hebben’. Luis-
teren naar wat de klant echt wil is 

dan ook een belangrijke voorwaar-
de voor onze manier van werken,” 
aldus Alwin. “Het maatwerk van 
connect kan alleen bestaan door 
goed tweerichtingsverkeer van 
informatie. Luisteren naar de die-
pere betekenis achter de woorden 
is daarbij cruciaal. Bij de vraag die 
neergelegd wordt, spelen vaak in-
directe zakelijke of privéfactoren 
mee. De vraagstelling is meestal 
breder en diepgaander dan deze in 
eerste aanleg lijkt.”

Dynamisch
Het vak ‘accountant’ of ‘fiscalist’ 
heeft veel kanten. rob: “Wij zijn 
mensgerichte adviseurs en wil-
len een stap verdergaan dan al-

leen de cijfers of de wetten. We 
leveren maatwerk passend bij de 
vraagsteller, als ondernemer én als 
mens. Dát maakt ons vak boeiend. 

We zijn trots op wat we doen; Ons 
spreekwoordelijke ABc spreekt 
voor zich: Aandacht + Bekwaam 
= connect, maar ook Alert + Be-
trokken = connect. De wet- en re-
gelgeving zijn het kompas dat we 
hanteren, de vraagsteller bepaalt 
de uiteindelijke koers.”

ONS SPREEKWOORDELĲ KE ABC: 
AANDACHT + BETROKKENHEID = CONNECT

HEEscH – Omdat het vak van accountants en fiscalisten verder gaat dan de wet- en regelgevingen die van 
toepassing zijn, worden Gerrit van Wanrooij, rob Siroen en Alwin van den Hurk van Connect liever adviseurs 
genoemd op financieel, fiscaal, juridisch en bedrijfseconomisch terrein. 

ons abc:  Accuraat - betrouwbaar - Compleet

De La SaLLeStraat 8  5384 NK HeeSCH   

TELEFOON  0412 624 855

www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL

bezoek onze vernieuwde website

Advertorial

De La sallestraat 8
5384 nK Heesch 
0412 624 855 
info@connect-accountants.nl
www.connect-accountants.nl

De sleutel tot een topavond bij De Snor
nIstELrODE - Wat zou jij orga-
niseren als je het voor het zeggen 
had?  Bij Café De Snor krijgen de 
klanten de kans om deze vraag 
niet alleen te beantwoorden, maar 
ook uit te voeren. 

Ga met je groep vrienden of col-
lega’s aan de slag en bedenk een 
leuke avond voor de gasten die 
van jouw activiteit gaan genieten.  
Ga de uitdaging aan en ga voor de 
hoogste omzet. schrijf je in voor 1 
februari bij café De snor of bel naar 
06-41817898. Wie weet wordt jul-
lie groep de winnaar van een leuke 
prijs. Zaterdagavond 1 februari zal 
je te horen krijgen wanneer jouw 
groep de activiteiten gaat uitvoeren.

Advertorial

Vrijdag 10 januari wordt het eenjarig bestaan gevierd, met drank-
jes voor € 1,-. Mix bestaat uit twee drankjes en is dus € 2,-.
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Nieuwjaarsbijeenkomst 
HaDee in CC Servaes

stichting Dorpsnieuws, de Hadee-
jer en stichting Actief Burgerschap, 
voorheen IDOP, zijn initiatiefne-
mers voor deze bijeenkomst waar-
bij De Actieve Hadeejer van 2013 
wordt bekend gemaakt. Vorig jaar 
was dat Willy van Daal. Boven-
dien worden de laatste nieuwtjes 
verteld, is er een debat over her-
indeling, maar willen we vooral 
ontmoeten. Op de avond is er ook 
een podium om het laatste dorps-
nieuws over 2014 uit te wisselen, 
waaronder:
-  de nieuwste plannen voor ons 

centrum en wat er in 2014 gaat 
gebeuren

-  de opnames van een film over 
ons mooie dorp 

-  de festiviteiten vanwege 50 jaar 
bevrijding 

-  de organisatie van een markt-
plaats voor zorg en welzijn en 
vrijwilligers 

-  een aantal innovatieve ideeën 
om de woningmarkt van HaDee 
vlot te trekken. 

Muzikale omlijsting van de nieuw-
jaarsbijeenkomst is in handen van 
dorpsgenoot Huub sperber. na-
mens de twee organiserende stich-
tingen is Gertjan Arts gastheer en 
presentator.

Donderdag 9 januari 2014
Locatie: CC Servaes
Tijd: vanaf 19.30 uur.

For in de overgang maar nog lang niet uitgespeeld

Wanhopig kijkende For-leden zijn 
gefilmd, zoekende naar passende 
kledij voor postuur en leeftijd. Ze 
verschijnen in schreeuwende kleu-
ren. De overgang heeft zijn eigen 
statuur. For Mineur is blij met de 

aanwezigheid van burgemeester 
Moorman en familie omdat hun 
optreden op 1 januari een betere 
inburgering is dan ‘De bende van 
Oss’. 
Van de nieuwe burgemeester, via 

de herinrichting van Heesch cen-
trum, de participatiemaatschappij 
en de APV (Algemene Plaatselijke 
Verordening drank- en horeca-
wet), komt een scala van onder-
werpen over de bühne.

De vrouwelijke charmes van Ma-
rieke Moorman zorgen voor in-
spiratie. De fitness op het toneel 
wordt begeleid met “zet ‘m op, 
geen gezeur”. Alles om strak in 
’t vel te zitten, de vouwen uit de 
wangen te werken en indruk te 
maken. Ook het college schijnt 
massaal indruk te willen maken. Zij 
sporten en fietsen en lopen de hal-
ve marathon. Waarbij de schoenen 
van wethouder Van der Pas onge-
twijfeld tweedehandsjes zijn, maar 
niet afkomstig van Frans van Lith; 
er zaten geen punaises in. 

Onderscheidend
stichting PEP ontvangt de Hisse 
Plusser, voor hun grensoverschrij-
dende solidariteit gedurende meer 
dan 12,5 jaar, met mensen die 

ondersteuning behoeven. De be-
stuursleden zijn dankbaar voor het 
draagvlak in de samenleving, die 
tot uiting komt in de ondersteu-
ning van hun activiteiten. speci-
ale aandacht gaat naar jos sweep, 
man van het eerste uur, die in 2013 
is overleden. 
De Hisse Misser gaat naar Ad 
Donkers. “Bij de fusieperikelen van 
OPG, ABB en Bs heeft Ad Donkers 
zich de kaas van het brood laten 
eten door muisje Hieke stek”, al-
dus For. Donkers neemt de Misser 

in ontvangst en constateert dat hij 
het als wethouder altijd goed ge-
daan heeft, omdat hij deze prijs als 
wethouder nooit kreeg. 

Privacy
Via snowden, komen de heren van 
For bij afluisterschandalen in soor-
ten en maten. En met twee bos-
sen bloemen voor wethouder rien 
Wijdeven van de bloemenkraam 
op de Misse en een mooi glas voor 
elke bezoeker: “Om de buren af te 
kunnen luisteren”, kan For Mineur 
zich gaan voorbereiden op het op-
treden in 2015. 

Meer foto’s op 
www.mooiheesch.nl

HEEscH – For Mineur in De Pas op Nieuwjaarsdag behandelt maatschappelijke en politieke onderwerpen en 
neemt gebeurtenissen onder de loep. De Hisse Plusser en de Hisse Misser worden uitgereikt en – natuurlijk 
– worden mensen zoals Eric van de Steeg in het zonnetje gezet. Maar eerst volgt een minuut stilte voor Tony 
van de Veerdonk, een muzikaal en creatief For-lid en een warm mens, die in 2013 overleed.

For Mineur voor inburgering burgemeester 
Marieke Moorman

For Mineur in De Pas Foto: Ad Ploegmakers Tekst: Martha Daams

HEEsWIjK-DIntHEr – De Nieuwjaarsbijeenkomst voor alle inwoners 
van HaDee van dit jaar wordt op donderdag 9 januari gehouden in  
CC Servaes. Na de succesvolle en drukbezochte eerste nieuwjaars- 
bijeenkomst, begin 2013, werd besloten hier een traditie van te maken.

Ad Donkers met de Hisse Misser 
Foto: Marcel van der Steen

Muzikale start Fanfare St. Lambertus 
met Nieuwjaarsconcert 

tijdens het nieuwjaarsconcert 
trapte als eerste de slagwerkgroep 

af in de huiskamer van nistelrode, 
cc nesterlé. Zij musiceerden niet 

alleen op trommels, maar ook op 
tal van andere instrumenten. Hier-
na volgde een korte pauze, waarin 
de zaal verbouwd kon worden 
voor de fanfare. na de pauze nam 
voorzitter Harold van Breemaat 
het woord om enkele jubilarissen 
in het zonnetje te zetten. 

Marcel Herckenrath werd gehul-
digd voor zijn 25-jarig lidmaat-
schap bij de Fanfare st. Lambertus 
en Piet van der Wijst omdat hij 65 
jaar lid is. normaal wordt er niet 
elke vijf jaar iemand gehuldigd 
voor een jubileum, maar Harold 
van Breemaat gaf aan dat dit met 
deze jaartallen zeker op zijn plek is. 

nadat in 2012 Peter timmers af-
scheid nam als bestuurslid, was er 
nog geen gelegenheid geweest 
hem te bedanken. 
Afgelopen jaar heeft hij een ko-
ninklijk lintje gehad, maar nu werd 
hem de bronzen penning overhan-
digd voor zijn verdiensten voor de 
Fanfare.

Hierna bracht Fanfare st. Lamber-
tus verschillende nummers ten ge-
hore met het thema ‘Back to the 
Eighties’. 

Een goed begin van de fanfare 
voor 2014 en wellicht dat er elk 
jaar weer een nieuwjaarsconcert 
mag plaatsvinden.

nIstELrODE - Fanfare St. Lambertus wilde 2014 graag goed beginnen en heeft voor het eerst sinds acht jaar 
weer een nieuwjaarsconcert gegeven. De fanfare heeft  in 2013 een geweldig jaar gehad met natuurlijk als 
hoogtepunt ‘Night of the Music’. 

Marcel en Anita Herckenrath en Gerrie en Piet van der Wijst

Harold van Breemaat, Peter Timmers en Tiny
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Een sportief en gezond 2014

naast alle goede dingen die het 
meer bewegen met zich mee 
brengt, is er wel een verhoogde 
blessurekans. Er is een tijdje niet, 
of minder getraind en het lichaam 
is minder voorbereid op intensieve 
sportbeoefening. Bovendien ma-
ken sommige mensen de fout om 
te hard van stapel te gaan, waar-
door ze hun spieren te zwaar in te 
korte tijd belasten.

spieren hebben een fase van her-
stel nodig en bij te intensieve be-
lasting hebben ze te weinig tijd om 
te herstellen. Het gevolg hiervan 
kan zijn dat je een blessure op-
loopt.

De fysiotherapeuten van Fysio-
centrum Heesch zijn bij uitstek ge-
schikt om u hierbij te begeleiden. 
Al heel lang is sportfysiotherapie 
bij ons een specialisatie, we heb-
ben een jarenlange ervaring op-
gebouwd in het begeleiden van 
sporters.

BLESSUrES
Deze ervaring beperkt zich niet al-
leen tot het geven van adviezen 
maar ook helpen wij graag met het 
opstellen van trainingsschema’s 
en kunnen wij eventuele blessures 
goed beoordelen en behandelen.
Iedereen wil natuurlijk blessures 
voorkomen maar bij beginnende 

sporters is het vaak lastig vast te 
stellen of er sprake is van een bles-
sure of dat het klachten zijn die er-
bij horen. Want hoe beoordeel je 
als leek of pijnklachten wijzen op 
een blessure of op een onschuldig 
pijntje dat vanzelf weer overgaat.
De sportfysiotherapeut kan u daar-
bij heel goed adviseren. Bij twijfel 
is het zeker aan te raden om even 
contact op te nemen. Moet je rust 
nemen of kun je gerust doorgaan 
met trainen, daar gaat het om.
Belangrijk is in ieder geval dat je je-
zelf niet overbelast, want dat leidt 
dan vaak wel tot een blessure. En 
deze fout wordt niet alleen ge-
maakt bij amateur- of hobbyspor-

ters, maar ook op topniveau wordt 
nogal eens gepokerd met de be-
lastbaarheid van sporters.

rOBIN VAN PErSIE
Vorige maand heb je nog in de 
media kunnen lezen over de spier-
blessures van robin van Persie, 
ron Vlaar en Wayne rooney. Heel 
vaak wordt de gok genomen dat 
ze wel hersteld zijn, terwijl de bles-
sure nog net niet voldoende is ge-
nezen. Het gevolg hiervan is vaak 
blessures die nog ernstiger zijn en 
langer gaan duren voor ze hersteld 
zijn. De medische staf zou beter 
moeten weten en misschien doen 
ze dat ook wel, maar blijkbaar zijn 

de belangen zo groot dat de risico’s 
bewust genomen worden.

Zo ver zal het bij amateursport niet 
gauw komen, maar het gebeurt 
wel.
Ons credo is uiteraard dat voorko-
men beter is dan genezen. Bouw 
het rustig op en vraag advies bij 
twijfel.

Mocht u ongelukkigerwijs toch 
een blessure hebben opgelopen, 
wees dan voorzichtig!
Ons land is goed vertegenwoor-
digd wat betreft sportfysiothera-
peuten en sportartsen en er is ook 
een goede samenwerking tussen 
deze twee disciplines.
Ook Fysiocentrum Heesch be-
schikt over ervaren sportfysiothe-
rapeuten.

Voor acute blessures kunt u altijd 
binnen 24 uur terecht voor een 
eerste diagnose en advies en ook 
de minder acute sportblessures 
kunnen snel door ons gezien en 
indien nodig behandeld worden. 

Ook voor preventieve bandages 
op tapings kunt u altijd afspreken.

Ook als u andere vragen heeft 
over fysiotherapie of over de mo-
gelijkheden die wij van Fysiocen-
trum Heesch voor u hebben, bent 
u van harte welkom op het ver-
trouwde adres aan de Verdilaan 48 
in Heesch of op tel. 0412-457067.

Advertorial

HEESCH – Wanneer de jaarwisseling voorbij is moeten de goede voornemens uitgevoerd wor-
den. Het wordt traditioneel druk bij de sportscholen en overal zie je mensen wandelen, fiet-
sen of hardlopen. De sportverenigingen komen uit de winterslaap, kortom iedereen komt in 
beweging.

Ouderen in beweging
Tai Chi op maat

De oefeningen zijn gunstig voor 
gezondheid en welbevinden. 
Dankzij de oefeningen kunnen we 
persoonlijk beter functioneren. En 
wie wil dat niet? 
De activiteit op maandag in Zorg-
centrum Heelwijk is bedoeld voor 
mensen die vanwege lichamelijke 
beperkingen niet kunnen deelne-
men aan de reguliere cursus tai 

chi. Er wordt rekening gehouden 
met ieders (on)mogelijkheden en 
het tempo bij deze cursus ligt iets 
lager dan bij de reguliere tai chi 
lessen.
Iets voor u? Kom dan naar Zorg-
centrum Heelwijk, op maandag 
10.30-11.30 uur.

raad Ouderenwerk Heesch

HEEscH – Tai Chi is voor ons senioren geen alledaags woord. Tai Chi 
gaat over gezondheidsoefeningen. Op de televisie zie je soms een 
groep Chinezen die bezig zijn met Tai Chi bewegingen. Belangrijke 
pluspunten van Tai Chi zijn een goede ontspanning en een goede li-
chaamshouding.

‘Bovendien maken sommige mensen de fout 
om te hard van stapel te lopen waardoor 
spieren te zwaar belast worden’

www.mooiheesch.nl
Informeert, boeIt 
en Interesseert voorziet Heesch, gemeente Bernheze van actualiteit

Filmhuis De Pas 
‘De Marathon’
HEEscH – Met de film ‘De Ma-
rathon’ opent filmhuis De Pas 
op 27 en 28 januari om 20.00 
uur het filmjaar. 

In de film werken de vrienden 
Gerard, Leo, Kees en nico ge-
broederlijk samen in de garage 
van Gerard, maar de zaken 
gaan niet al te best, ze laten zich 
sponsoren, om mee te doen aan 
de marathon van rotterdam. 
Voor de maten staat er met de 
voorbereidingen op deze presti-
gieuze loop en het redden van 
de garage echter meer op het 
spel dan alleen het halen van de 
finish. www.de-pas.nl 
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Locatie: De Pas in Heesch - Open: van 10u tot 17u - Entree: 2,50 euro

18 en 19 januari 2014

De Maashorst: volop in ontwikkeling 
Organisaties verenigd in Stuurgroep willen gebied in oorspronkelijke staat herstellen

BERNHEZE – natuurgebied De Maashorst is volop in ontwikkeling. Verschillende organisaties, verenigd in stuurgroep De Maashorst, hebben de handen 
ineengeslagen om het 3500 ha grote gebied in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. “De natuur zelf wijst daarin de weg”, zegt voorzitter van de stuur-
groep, Ossenaar Geert Versteijlen (59).

Samen investeren in een duurzame regio
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 maat-
schappelijk 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 stuur-
groep 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 Pro-
fit terrein), evenals de onderzoeksresultaten zijn gebundeld in de publicatie. In DeMooiBernhezeKrant verschijnt iedere twee weken een portret van een duurzaam initiatief uit de publicatie.

Advertorial

De Maashorst strekt zich uit over 
vier gemeenten: Bernheze, Uden, 
Veghel en Oss. Dit groene hart van 
Brabant kenmerkt zich door een 
grote variëteit in landschappen 
met bossen, heidevelden, vennen, 
stuifduinen, landbouwgronden en 
kleinere woongebieden. Met steun 
van onder meer de provincie, zet 
stuurgroep De Maashorst de ko-
mende jaren in op het versterken 
van het landschap, productver-
nieuwing en verduurzaming van 

de landbouw en het verbreden van 
het recreatieve aanbod.

Planet en people
“Wij doen dat”, aldus Versteij-
len, “aan de hand van de drie 
P’s: planet, people, profit. Door 
uitbreiding en aanleg van eco-
ducten krijgt de natuur meer en 
betere kansen. Door het openen 
van dichtbeboste gedeeltes, ont-
staat ruimte voor ondergroei. Het 
afdammen van sloten voorkomt 

dat het water onnodig wegloopt. 
En door bosomvorming van den-
nenakkers naar eiken, beuken en 
berken, vergroten we het aandeel 
inheemse boomsoorten.” Voor 
het beheer van het natuurgebied 
ziet hij een rol weggelegd voor 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Daarnaast zoekt de 
Maashorst verbinding met zorg-
instellingen, waarbij verblijven en 
werken in de natuur onderdeel 
kan zijn van een revalidatietraject 

of therapie. Een nieuwe route voor 
fietsers maakt het gebied toegan-
kelijk voor recreanten én ontziet de 
natuurkern. “Zo ontstaat een goed 
evenwicht tussen planet en peo-
ple”, benadrukt Versteijlen.

Profit en meerwaarde
De derde P is die van Profit. Ver-
steijlen weet dat de landbouw re-
kening moet houden met de na-
tuur. Dat is een beperking, maar 
creëert ook nieuwe kansen voor 
(groen)ondernemers. Kamperen bij 
de boer, zorgboerderijen, groene 
workshops. Maar ook: Maashorst-
bier, speltbrood, kersenteelt. Het 
streekproduct als niche. “Op een 
van onze deelprojecten, Landerij 

De tosse, tussen Heesch en Oss, 
zie je alle facetten samenkomen”, 
weet hij. “Vanuit een ’proefboer-
derij’ werken ondernemers, instel-
lingen, vrijwilligers en overheden 
samen aan landschapsbeheer, 
fruitteelt, sociale werkvoorziening 
en recreatie. Zo creëer je meer-
waarde!” Versteijlen werkte op het 
Ministerie van Landbouw en nu bij 
Economische Zaken. Duurzaam-
heid was en is de rode draad in zijn 
werkzaamheden. In zijn nieuwe 
rol, als opvolger van Peer Verkuij-
len, kan hij zijn kennis en ervaring 
toepassen in de omgeving waarin 
hij is geboren en getogen. “De 
mogelijkheden zijn ongekend; we 
hebben álles hier, behalve de zee.”

De Stuurgroep wil het recreatieve aanbod verbreden Foto: Jan Gabriëls

‘De mogelijkheden zijn ongekend’  Foto: Jan Gabriëls

Gemeente Bernheze recyclet drankenkartons

De gemeente Bernheze heeft in de 
afgelopen maanden lege dranken-
kartons ingezameld en gerecycled. 
De pilot duurt nog tot 1 februari en 

hierin worden ondermeer de kos-
ten- en de milieuprestatie van het 
inzamelen en recyclen van dran-
kenkartons onderzocht. De pilot 

vindt plaats onder leiding van het 
Kennisinstituut Duurzaam Verpak-
ken. Inwoners wordt gevraagd om 
pakken van zuivelproducten en 

dranken te scheiden van het rest-
afval. na afloop van het onderzoek 
worden de resultaten aan staatsse-
cretaris Mansveld van Infrastruc-
tuur en Milieu gerapporteerd.
Lege drankenkartons kun je in spe-
ciale containers kwijt bij zeven su-
permarkten.

Heesch: c1000, Lidl
Heeswijk-Dinther: jumbo, coöp
nistelrode: jumbo
Loosbroek: Dagwinkel
Vorstenbosch: Dagwinkel
De drankkartons kunnen, zoals ge-
bruikelijk, ook nog worden ingele-
verd bij de Milieustraat.

BErnHEZE - Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 februari 2014 doet de gemeente Bernheze samen met ruim 35 
andere gemeenten mee aan een landelijk onderzoek naar verschillende manieren voor het inzamelen en 
recyclen van drankenkartons.
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duurzaam

Openingstijden
Woensdag  9.00-17.00 uur
Donderdag  9.00-17.00 uur
Vrijdag  9.00-17.00 uur
Zaterdag  10.00-15.00 uur

Kringloop Heesch, Kromstraat 5, 5384 LT Heesch
Tel. 0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl

50% korting op zomerkleding

Openingstijden
maandag 12.00-17.00 uur
woensdag 12.00-17.00 uur
donderdag 12.00-17.00 uur
vrijdag 12.00-17.00 uur
zaterdag 10.00-15.00 uur

Puzzels en spellen
3 halen = 2 betalen

Laat de kraan niet 
onnodig lopen 

(bv. tijdens tanden 
poetsen en scheren)

DUURZAAMHEID
TIP

Meer informatie:
scan de QR code of ga naar
www.sun-windenergy.nl

Laat ons u adviseren over de mogelijkheden die 
er voor u zijn op het gebied van zonnepanelen.
Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.

Scheltseweg 8, Schaijk • 0486 - 46 48 77 • info@sun-windenergy.nl

133875_Adv MooiBernheze 109x53.indd   1 29-4-2013   9:30:38

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

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

COLOFON

• De Kriekeput 
• Los door het bos
• Bomenpark
• Zorgboerderij v.d. Wijst

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

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

• BBQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• Raamdecoratie
  totaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl
• Hondenzaak.nl
• Smits beenmode

mooi & in de streek

mooi & duurzaam

mooi & in bedrijf

mooi & online

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.

Van een dynamische, leuke kantoorbaan doorde-
weeks naar een echte bouwvrouw op zaterdag. 
Een wereld van verschil, niet alleen in te dragen 
kleding, uit te voeren werkzaamheden, maar ook in gewoontes en tradi-
ties. Erg leuk om eens een kijkje te nemen in deze hele andere wereld. Als 
werknemer op de bouw is het belangrijk dat je je eigen spullen bij je hebt. 
Denk hierbij aan een helm, genoeg eten om de dag door te komen en een 
emmer vol met handgereedschap wat altijd van pas komt. Inmiddels ken 
ik steeds meer namen van het gebruikte materieel. Zoals klampjes (een 
houten hulpmiddel waarmee profielen en kozijnen worden vastgezet) en 
de belangrijke lagenlat (aan de hand hiervan worden de stenen op de juiste 
hoogte verwerkt). Ik sta er versteld van hoeveel hout er gebruikt wordt 

voor de bouw van een woning. Het komt onder andere terug in de stelkozijnen, in het ‘geraamte’ voor 
het storten van de vloer, het bouwen van de steiger. En dat in de meeste gevallen met dezelfde planken. 
Dat is pas duurzaam! De vaste pauzetijden zijn heel erg duidelijk. Kwart over 7 verzamelen in de schaft-
keet en het bepalen van de stoel waar jij die dag zit. Stipt half 8 beginnen en om 9 uur tijd voor 2 bakjes 
koffie en het ontbijt. Om 11 uur koffie en een koek, om half 1 een flinke lunch met boterhammen uit 
de goed gevulde lunchbox en om 15 uur koffie. Doordeweeks wordt doorgaans langer gewerkt dan op 
zaterdag en dat vind ik nu nog niet zo erg. Het zware werk vraagt behoorlijk wat van je en dat is wen-
nen. Ik ben sportief, heb een goede conditie, maar een rondje hardlopen is toch heel iets anders dan het 
werken op de bouw. 
Inmiddels is ons huis de hoogte in gegaan. Op een koude vrijdagochtend zijn de vloerplaten geleverd en 
voordat ik naar mijn werk ging, mocht ik even een kijkje nemen en een handje helpen. Een week later is 
de verdiepingsvloer gestort. Nu kunnen we het uitzicht zien vanuit onze toekomstige slaapkamer en dat 
bevalt me wel! 
 
Groeten, Sanne

Column van een bouwvrouw

Deze duurzame woning wordt gebouwd door:

Sanne in actie als bouwvrouw

Oss  •  T 0412 622976  •  www.Leddux.nL

Leddux levert professionele Led-verlichting voor 
utiliteit, entertainment, retail en architectuur. 
Led, de logische keuze.

Voor al 
uw Bedrijfs-
kleding

Ook thuis in energiezuinig (ver)bouwen
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INFORMATIE
 voor de

Kernen

Lijsttrekker
Op 19 maart zijn de verkiezingen 
voor de gemeenteraad. De sP 
Bernheze doet hieraan mee. De sP 
wil vervolg geven aan het beleid 
van de afgelopen vier jaar. Dat kan 
enkel met de steun van de kiezers. 
De kandidatenlijst van de sP is in 
concept klaar. De nummer 1 op de 
lijst (lijsttrekker) wordt op 8 januari 
gekozen door de ledenraad. Die 
persoon wordt dan het centrale 

gezicht van de sP Bernheze in de 
verkiezingscampagne. De andere 
sP-ers op de lijst spelen uiteraard 
ook een belangrijke rol. Zij zijn het 
gezicht van de sP naar buiten toe.

Campagne
Op 1 januari is de verkiezings-
campagne van de sP gestart. Dit 
met meldingen op het twitter ac-
count en de Facebookpagina van 
sP Bernheze. Op de website van 

sP Bernheze zullen de komende 
tijd veel updates te zien zijn. Alles 
heeft te maken met de verkiezin-
gen van de nieuwe gemeenteraad. 
Belangrijk onderdeel is ook het 
verkiezingsprogramma, dat op 8 
januari wordt vastgesteld. 

De komende publicaties zullen 
daarover gaan. De sP informeert 
u, zoals altijd, iedere week weer. 
Dat zal niet anders worden.

SP: Ledenraad aan het woord

BErnHEZE - De ledenraad van de SP Bernheze komt op 8 januari bijeen. Dan 
worden de belangrijke besluiten genomen richting de verkiezingen van 19 
maart. De leden van de SP Bernheze kiezen dan de lijsttrekker. Verder wordt het 
verkiezingsprogramma vastgesteld. Dit alles met goedkeuring van de ledenraad. 
Die zijn het hoogste orgaan binnen de SP. 

Frenky Heurkens, Voorzitter SP Bernheze

In essentie komt het volgens mij op 
twee punten neer:
- Geen nieuwbouw van huurwo-

ningen in onze gemeente, maar 
de huidige woningvoorraad 
transformeren.

- Vastgoed in overige gebieden 
afstoten en met de opbrengst 
wel nieuwe huurwoningen gaan 
bouwen in Apeldoorn en nijme-
gen.

Wij kunnen het aan onze inwoners 
niet uitleggen dat een woning-

bouwvereniging, die haar ‘wortels’ 
heeft in de regio en onze belang-
rijkste volkshuisvestingspartner is, 
niet langer investeert in de drin-
gend noodzakelijke uitbreiding 
van huurwoningen in onze kernen. 
Daarnaast is het onbegrijpelijk dat 
de investeringsruimte die ontstaat 
bij verkoop van woningen, elders 
wordt ingezet - in Apeldoorn en 
nijmegen - waar al andere corpo-
raties actief zijn.
Kortom, u begrijpt dat wij het met 

deze koers absoluut niet eens zijn. 
Daarom hebben wij een brief ge-
stuurd aan college en gemeente-
raad met de vraag op welke wijze 
wij invloed gaan uitoefenen op dit 
nieuwe beleid, met als doel dat er 
veel meer wordt geïnvesteerd in 
nieuwbouw van huurwoningen 
in Bernheze. Eerst in Bernheze de 
knelpunten oplossen die er zijn, 
dan pas verder kijken, is in onze 
ogen de juiste koers die gevaren 
moet worden.

Bernheze Solidair: Geen nieuwe huur-
woningen meer in Bernheze?

BErnHEZE - Woonmaatschappij Maasland, veruit de grootste verhuurder van 
woningen in onze gemeente, kwam vorige maand naar buiten met haar nieuwe 
‘koers voor de toekomst’.

Gerjo van Kessel, raadslid

Ik ben ook voor de volgende 
vier jaar beschikbaar voor de ge-
meenteraad van Bernheze. In de 
gemeenteraad neem ik namens 
u besluiten. Bij de raadsvoorstel-
len probeer ik zo goed mogelijk 
de gevolgen voor u, de bedrijven, 
de natuur en het landschap in te 
schatten. 

Dat is niet altijd even eenvoudig. 
In de steunfractie van Progressief 
Bernheze bespreken we de onder-
werpen. regelmatig gaan we ter 

plekke kijken om ons beter te laten 
informeren. Er is een behoorlijke 
tijdsinvestering nodig. Maar die 
tijd heb ik er graag voor over.

Ervaring
Ik heb de afgelopen jaren veel 
geleerd binnen het gemeentelijke 
bestuur. Door de combinatie van 
deze ervaring, mijn kennis en in-
zet, kan ik de komende vier jaar 
wederom een belangrijke bijdra-
ge leveren aan de democratie in 
Bernheze. Daarvoor moet ik eerst 

gekozen worden. Progressief Bern-
heze is een sterke partij met een 
mooie kandidatenlijst. 

Kandidaten uit alle geledingen 
van de maatschappij en betrokken 
bij het maatschappelijke leven in 
Bernheze. De verkiezingen zijn 19 
maart. 

De komende weken presenteren 
andere kandidaten zich. reageer 
gerust via 
reactie@ProgressiefBernheze.nl.

Kandidaat Progressief Bernheze: 
Cent van den Berg

BErnHEZE - In de afgelopen jaren heb ik mij onder andere ingezet voor een ge-
zonde woon-, leef- en werkomgeving. Door de gemeenteraad is een nieuw be-
stemmingsplan buitengebied en een nieuwe geurverordening vastgesteld. Twee 
onderwerpen waarbij ik een grote inbreng heb gehad. Beide producten geven 
sturing aan de ontwikkeling van de veehouderij. Het belang van de burgers 
speelt een grotere rol dan voorheen.

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze

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

€ 50 cadeau 
bij onze

betaalrekening!*
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App voor Mobiel 
Bankieren

Internet Bankieren

iDEAL

Open een voordelige
betaalrekening en krijg:

€ 50 op uw RegioBank 
spaarrekening

Een Adviseur die u kent

Persoonlijk advies

Wereldpas

Nu met  gratis Mobiel Bankieren 
app.

Van Heck Assurantiën
't Dorp 124
5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl

Van Grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100-A
5473 At Heeswijk-Dinther
0413 - 29 19 80
info@vangrunsvenhaerkens.nl
www.vangrunsvenhaerkens.nl 

Rivez Assurantiën 
& Risicobeheer
Weijen 19a, 5388 HL nistelrode 
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

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

Bosschebaan 23 - 5384 VX Heesch - 0412 40 70 30
heesch@heesch.lifeandgarden.nl - www.lifeandgarden.nl

tuincentrum

KERSTBOOM 
ERUIT

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

KAMER-

PLANT 
ERIN

Vervolg van voorpagina

Maak een afspraak van nIX
Ook drinken jongeren nu te vroeg, te 
veel en te vaak alcohol. 
Dit kan leiden tot ongelukken, over-
last, overschrijden van (seksuele) 
grenzen en alcoholvergiftiging.

Meer informatie vindt u op 
www.nix18.nl.

To get it,
you must give it.
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Bij elkaar komen is een begin, 
bij elkaar blijven is vooruitgang, 
met elkaar samenwerken is succes. 
(Henri Ford)

www.centrumheesch.nl

Ridderhof 100
Postbus 212 - 5340 AE Oss

T: 0412 61 44 64 - F: 0412 61 44 14
E: rhaakmeester@

liebrandruijsradvocaten.nl
M: 06 11 72 70 28

Past uw 
(bouw)plan 
niet in het 

bestemmings-
plan?

Graafsebaan 31 Heesch
 06-2909 9005

onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl

Het is gebleken dat niet alle inwo-
ners gemakkelijk de weg naar het 
gemeentehuis vinden. En als ze 
dan de telefoon pakken en bellen 
met de gemeente worden ze niet 
altijd bediend zoals ze dat zouden 
willen. regelmatig wordt er ge-
zegd: “wat u wilt kan niet of mag 
niet”. Dan haken die mensen te-
leurgesteld af. 
Menigeen laat het hier dan niet 

bij zitten en zoekt contact met de 
VVD-Bernheze. Wij hebben al vele 
mensen geholpen en van advies 
kunnen dienen. Helaas zijn wij niet 
altijd in staat om alle problemen 
op te lossen, maar waar de VVD-
Bernheze wel naar streeft is dat er 
serieus wordt geluisterd. 
De ervaring leert dat het voor de 
burger vaak een drempel te ver is 
om een afspraak te maken met een 

van de wethouders. Ook hier kun-
nen wij zorgen dat een afspraak 
gemaakt kan worden met de des-
betreffende wethouder.
Een goede dienstverlening is es-
sentieel, daar staat de VVD-Bern-
heze voor.

reageren kan via mijn mobiel  
06-53496069 of ga naar de web-
site www.vvd-bernheze.nl.

VVD: Behartiging Belangen 
Burgers Bernheze

BErnHEZE - Hier gaat het om in de politiek. Je stelt je beschikbaar als raadslid, 
niet vanwege eigen belang, maar voor het belang van alle inwoners van de ge-
meente Bernheze. Ongeacht de hulp of advies dat de burger nodig heeft vanuit 
de politiek, is de VVD-Bernheze altijd bereid geweest de belangen van iedereen 
te behartigen. Of dat nu jongeren, ouderen of ondernemers zijn, de VVD-Bern-
heze zet zich hiervoor altijd in. 

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

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. Gepubliceer-
de columns kunt u teruglezen op www.demooibernhezekrant.nl. 

GriJZE MuiZEn
Het zou een leuke vraag zijn voor een van de 
dorpskwissen: hoeveel leden telt onze gemeenteraad, 
hoe heten ze en bij welke partij horen ze? Zonder 
opzoeken weet hier niemand, buiten misschien de 
deelnemende raadsleden zelf, een goed antwoord 
op te geven. De leden van de gemeenteraad zouden 
als machtigste personen van onze gemeente toch 

bij iedereen bekend moeten zijn? Maar dat is niet meer zo. Ze hebben 
niet meer het aanzien van weleer. Het raadslid wordt niet meer 
aangesproken op hulp bij het zoeken naar bouwgrond, onderhoud 
aan de straat of subsidie voor de vereniging. Raadsleden worden niet 
meer wekelijks genoemd in de krant omdat ze ergens voor strijden of 
juist ergens tegen zijn. De raad leunt teveel op de acties, voorstellen en 
antwoorden vanuit het ambtelijk apparaat en het college. 

Waar de gemeenteraad nog wel invloed kan uitoefenen, daar hevelen 
ze noodgedwongen hun invloed over naar grotere regionale besturen. 
Vaak omdat de schaalgrootte van de gemeente te klein is om het zelf 
te regelen. Bijvoorbeeld de brandweerzorg, GGD, milieuhandhaving, 
sociale dienst. In de praktijk betekent dit, dat ja of nee zeggen tegen 
voorstellen uit die regionale samenwerking niet meer het verschil 
maken. Op een heldere visie op onze gemeente kunnen we de meeste 
raadsleden en fracties ook niet echt betrappen. 

In november verscheen het boek ‘De gemeenteraad heeft geen 
toekomst’. Jasper Loots schetst hierin hoe de invloed en macht van de 
gemeenteraad heel sterk is afgenomen en verder afneemt. Raad staat 
buiten spel, heeft weinig meer in te brengen, rol is gemarginaliseerd, 
raad verliest positie. Dit roept de vraag op of de gemeenteraad als 
democratisch bestuursorgaan nog wel een juiste vorm is. Mensen zijn 
mondiger geworden en weten zich in voorkomende gevallen toch wel 
te organiseren. Gelukkig is het dus in Bernheze niet veel anders dan in 
de meeste andere gemeenten.

Omdat de gemeenteraad, mede hierdoor, verworden is tot een groep 
grijze muizen, is de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in 
Bernheze van bijna 70% in 1998, gezakt naar net iets meer dan 50% in 
2010. Als de trend zich voortzet, dan zal het opkomstpercentage op 19 
maart ver onder de 50% zijn. 

Maar in een nest grijze muizen komen altijd wel wat afwijkende types 
voor. De leden van de fractie OPG, inclusief de wethouder, zorgden 
de afgelopen weken voor het nodige rumoer. Ze vechten elkaar 
letterlijk het nest uit. Dat zal zeker niet bijdragen aan versterking van 
vertrouwen en positie van de lokale politiek, maar het geeft wel ruimte 
aan nieuw bloed. Ik ben wel benieuwd hoe een nieuwe generatie 
raadsleden na 19 maart weer op inhoud haar machtspositie op een 
goede manier gaat terugnemen. Ik zie de ideeën de komende tijd met 
belangstelling tegemoet. 

Met groet Ad

Het nieuwe jaar is 1 januari van 
start gegaan. 
Op het gebied van inspraak en 
openheid valt bijvoorbeeld nog 
veel te verbeteren. En participeren 
klinkt mooi, maar kan alleen als we 
als inwoners op tijd en juist worden 
geïnformeerd en het beleid in de 
gemeente niet voor maar MEt de 
inwoners kan worden vastgesteld.

Dat geldt niet alleen voor de aan-
leg van bedrijventerrein Heesch-
west, maar dat geldt zeker ook 
voor de keuzes die moeten worden 
gemaakt op het gebied van zorg 
en welzijn. Participeren kan, wat 
D66 betreft, niet als bezuinigings-
maatregel worden opgelegd. 
Inwoners serieus nemen, omdat 
we vertrouwen op de eigen kracht 

van mensen. In samenspraak de 
beste keuzes maken. Dat is waar 
D66 voor staat en dat is waarom 
wij de toekomst van Bernheze met 
vertrouwen tegenmoetzien.
En nu vooruit!
Wilt u meer weten, meepraten en 
meedenken: 
www.D66Bernheze.nl, we zijn ook 
te volgen op facebook en twitter.

D66: Het begin van een 
belangrijk verkiezingsjaar

BErnHEZE - Op de een of andere manier voelt voor mij het begin van een nieuw 
jaar fris aan en houdt het een belofte in van nieuwe kansen en mogelijkheden. 
Het jaar 2014 is dat, met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht, ze-
ker het geval. Samen met de andere D66 leden maken we ons op voor een mooie 
en krachtige campagne. We zijn trots op ons programma en bijzonder blij met de 
lijst met kandidaten die we straks kunnen presenteren. Met deze enthousiaste 
groep mensen willen en kunnen we in Bernheze het verschil maken.

Annemieke Boellaard, lijsttrekker D66 Bernheze

Afgelopen maanden heeft cDA 
Bernheze zich voorbereid op de 
gemeenteraadsverkiezingen. De 
lijsttrekker is gekozen, de kieslijst is 
samengesteld en het cDA verkie-
zingsprogramma is geschreven. Zie 
www.cdabernheze.nl. 
We gaan dit gedachtegoed onder 
uw aandacht brengen met een ac-
tieve verkiezingscampagne. Her-
kenbaar actief en betrokken!

In het cDA programma staat de 

inwoner van Bernheze centraal. 
Met de menselijke maat als uit-
gangspunt, pleit het cDA voor de 
ontwikkeling van Bernheze vanuit 
de verschillende kernen. Met alle 
veranderingen die er aankomen, 
is het belangrijk dat we, jong en 
oud, nadenken over hoe we dit 
samen met elkaar gaan oppakken. 
Economische ontwikkeling vinden 
we belangrijk. We moeten kansen 
creëren voor onze ondernemers 
die zorgen voor veel werkplekken 

dicht bij huis. De overheid (ge-
meente) moet geen beperkende 
factor zijn, maar moet juist stimu-
lerend (samen)werken. 
Per kern zijn een aantal aandachts-
punten uitgewerkt. Wensen die op 
het verlanglijstje van onze inwo-
ners staan. Wat het cDA betreft, 
gaan we met de inwoners zelf aan 
de slag om te kijken wat wel en 
niet in onze dorpen gaat gebeuren. 
We gaan het samen doen! samen 
kunnen we namelijk meer!

CDA : Gemeenteraadsverkiezingen? 
Samen kunnen we meer! 

BErnHEZE - Nu alle nieuwjaarswensen uitgesproken zijn, nemen we u als CDA 
de komende weken mee richting de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart. 
In ons verkiezingsprogramma stellen we de mens, u dus, centraal. We besturen 
Bernheze per slot van rekening voor haar inwoners. Wij maken u graag duidelijk 
hoe wij tegen onze mooie groene gemeente aankijken. 

Peter van Boekel, fractievoorzitter CDA Bernheze, Herkenbaar actief en betrokken

GEVrAAGD: LEDEN VOOr DE ADVIESrAAD WMO BErNHEzE
Belangstelling: mail dan uw cV incl. motivatie naar: adviesraad@wmobernheze.nl. 

Meer info: Voorzitter Harry van der Pas  06-52317518 - secretaris  Margo van den Berg 06-48801127.
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De HaDee-kwis beslaat twee avon-
den: op vrijdag 28 maart worden 
de vragen beantwoord en ingele-
verd. De quizboekjes kunnen die 
avond vanaf 18.00 uur opgehaald 

worden bij café-zaal de toren, tus-
sen 23.30 uur en middernacht kun-
nen ze worden ingeleverd. Vervol-
gens is er op zaterdag 12 april de 
uitslagenavond met prijsuitreiking 
in de toren. 
De hoofdprijs is de HaDee-trofee 
en een geldprijs van € 250,-. Het 
inschrijfgeld bedraagt € 10,- per 
team. De organisatie van de HaDee-
kwis bestaat uit Bob Verhoeven, 
Wilson Bosch, Henri van Zandbeek, 
Monique van de Ven, toon Ko-
nings, Annemieke van der Aa, 
jeroen van den Broek en Michel 
van de Wetering. 
Info: www.hadeekwis.nl

Eerste editie HaDee-kwis

Easy

7 2 9 6

9 1 3 7

2 6 8 5

6 4 7

9 5 2 8 3 6

5 9 2

4 1 3 2

8 5 3 1

1 7 6 5

Puzzle #237921

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

SUDOKU

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

PEDICURE NISTELRODE
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6.
0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.

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

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!

TE KOOP
TUSSENWONING 
Willebrordstraat 33
Heeswijk-Dinther
www.mijnhuisverkoopikzelf.nl
06-10197031.

GEVONDEN 
VOORWERPEN

Wie o wie heeft in de maand 
juli van afgelopen jaar bij het 
bridgen in De Pas per ongeluk 
mijn spijkerkleurig wollen 
vest, met grote drukkers, 
meegenomen. Ik wil hem graag 
terug. Graag contact opnemen 
met de heer Van Driel.
tel.: (06) 28 097838.

AANGEBODENwie
is deze Bernhezenaar?

stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
office@demooibernhezekrant.nl onder vermelding 

van OOGcOntAct en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Gezinsleden of werknemers worden 
uitgesloten van deelname.

Oplossing
vorige week:

Mirjam van der 
Bersselaar uit Heesch

ooGcontact

Winnaar:
Ingrid ten Broeke

kan de 
staatsloten ophalen 

bij boekhandel
ceelen

Nu ook pasfoto’s

Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851

sint servatiusstraat 52a - Heeswijk-Dinther - 0413 293 851 - www.paperpoint-online.nl

st. servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther 
tel: 0413 29 29 79 
www.trendzienenhoren.nl

HaDeeHaDeHaDe
kwis

HEEscH – De negende editie van 
de Heesche Winterwandeling is op 
zondag 12 januari. Vanaf 9.00 uur 
kan er gestart worden aan de Bin-
nenweg 1 te Heesch.

Deze keer wordt het gebied aan de 
noordoostzijde van Heesch aange-
daan en zijn er weer drie routes uit-
gezet. Deelnemers kunnen kiezen 
uit 7,5, 15 of 25 km. Voor de eerste 
twee afstanden kan gestart worden 
tot 12.00 uur en de inschrijving 
van de langste afstand stopt om 
11.00 uur. Dit jaar is er wederom 

een mooie pauzeplaats en daar is 
naast koffie, thee en chocomel ook 
erwtensoep te verkrijgen.

Negende Heesche Winter-
wandeling op 12 januari

HEEsWIjK-DIntHEr – In veel dorpen is het al een groot succes: de 
jaarlijkse dorpsquiz. Ook in Heeswijk-Dinther heeft een groep inwo-
ners het initiatief genomen voor een eigen quiz. De eerste editie van de 
HaDee-kwis wordt op vrijdag 28 maart gehouden.

Jeugdvoorstelling ‘Indiaan in de kast’ 

‘Indiaan in de kast’ is een aangrij-
pend verhaal van een jongen van 
negen die op een magische manier 
een kleine speelgoedindiaan tot 
leven brengt. Zij worden vrienden 
en beleven samen een fantastisch 
avontuur, vol met wonderen en 
bijzondere gebeurtenissen. Een 
verhaal met toneel en muziek van 
de jeugdorkesten. Een mooie ge-
legenheid om samen met de kin-

deren van toneel te genieten en 
kennis te maken met de jeugdige 
muzikanten.
Er zijn twee voorstellingen in de 
aula van Bernrode, op vrijdag 10 
januari om 19.00 en zondag 12 ja-
nuari om 11.00 uur. 
Facebook en twitter:
www.facebook.com/
fanfareheeswijk
www.twitter.com/fanfareheeswijk 

HEEsWIjK-DIntHEr – De jeugdorkesten van de ‘Koninklijke Fanfare’ verzorgen op 10 en 12 januari, samen 
met een toneelgezelschap, de voorstelling ‘Indiaan in de kast’. De voorstelling is gratis, dankzij een financi-
ele bijdrage van de ‘Stichting Vrienden Koninklijke Fanfare Sint Willibrord’. 

Het jeugdorkest van de Koninklijke Fanfare Sint Willibrord

nIstELrODE - De kaartverkoop 
voor de Weverszittingen op 8 en 
15 februari, van Carnavalsstichting 
de Wevers gaat weer van start.

De avonden beloven weer fan-
tastisch te worden in sporthal ‘De 
Overbeek’, die voor deze gelegen-
heid is omgebouwd tot een ware 
feestzaal. Om 19.30 uur zal het 
programma aanvangen, waarna 
tot in de kleine uurtjes gefeest zal 
worden tijdens de spetterende af-
terparty. De toegangskaarten zijn 
te verkrijgen op donderdag 9 janu-
ari 2014 tussen 19.00 en 20.00 uur 
bij Bowling center rainbow.
Let op:
* toegang tot de zittingen vanaf 

16 jaar. 
* Geen alcohol onder de 18 jaar. 

* Zelf meegenomen drank wordt 
niet toegestaan.

* Voor de 2e zitting geldt: max. 6 
kaarten per persoon; voor de 1e 
zitting is het aantal kaarten vrij.

Kaartverkoop Weverszittingen
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BERNHEZE UW BOUWPERIKELEN IN BERNHEZE BOUWT?

INFO@DEMOOIBERNHEZEKRANT.NL

Een rondje op de bouw…

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06 - 1018 94 11

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch

06-5374 0305

H O U T H A N D E L

van der heijden

Profi teer nu 
van onze 

Winterkorting !
Tuinhuizen - Overkappingen - Schuttingen

www.HouthandelVanDerHeijden.nl

Cereslaan 12a - 5384 VT Heesch
06-22692336

www. vanheijdendakkkappellen.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 Met 4% extra 

korting

Zaterdag 4 januari is in een ge-
zellig en vol gemeenschapshuis 
‘De stuik’, de 47e Prins carnaval 
van de Piereslikkers onthuld door 
de leden van de Kindervakantie-
week; Prins Hans d’n 2e. 
De 51-jarige prins is in het dage-
lijks leven Hans van der Velden, 
een zoon van Wim en truus van 
der Velden. Hij is getrouwd met 
Lianne Dortmans en ze wonen 
samen met hun twee kinderen 
Lana en cas aan de Bosweg in 
Vorstenbosch. 

Prins Hans is in het dagelijks le-
ven werkzaam als zelfstandig 
ondernemer in de bouw. Het car-
naval is voor hem niet onbekend, 
aangezien hij op de basisschool 
jeugdadjudant geweest is en hij 
tot enkele jaren geleden, zeven 
jaar in het pronkzittingscomité 

gezeten heeft. En nu is het aan 
Prins Hans d’n 2de om er een 
skônne carnaval van te maken. 
Zijn motto is: ‘Ge kunt op me re-
kene!’. Voorzitter Dirk timmers 
wenste hem namens stichting 
carnaval en alle Piereslikkers veel 
succes toe en spelde Prins Hans 
d’n 2de de onderscheiding op als 
heerser van Broekkant tot Bedaf. 

Eerder op de avond werd er af-
scheid genomen van Prins joran 
d’n 1ste, die op ludieke wijze 
toegetreden is tot het college 
van oud-prinsen.

Met deze activiteiten is weer een 
goede start gemaakt van het 
komende carnavalsseizoen van 
stichting carnaval ‘De Piereslik-
kers’ in Vorstenbosch.
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Graafsebaan 44 Heesch  |  Telefoon 0412 - 45 92 95  |  www.tegelhalheesch.nl

Vervolg van voorpagina

De Piereslikkers: Prins Hans d’n 2e

Prins Hans neemt de felicitaties in ontvangst van collega Peter van der Zanden

Runstraat 5 / 5384 VH Heesch
Telefoon 0412-45 65 02
info@verhoeven-montage.nl
www.verhoeven-montage.nl

Heilaren Buiten

Vlakbij de autoweg n279 van 
Veghel naar ’s-Hertogenbosch, 
een busverbinding naar Veg-
hel en ’s-Hertogenbosch en een 
buurtbusverbinding met Oss 
en Uden, worden de sfeervolle 
eengezinswoningen van Heila-
ren Buiten gebouwd. Uiteraard 
wordt conform de milieueisen 
van deze tijd gebouwd met duur-
zame materialen.

Het plan ligt op een terrein dat 
net iets hoger gelegen is dan de 
omgeving en alle huizen, ge-
bouwd onder een mooie archi-
tectuur, hebben royale kavels. 

Als je bedenkt dat de prijs-/kwa-
liteitverhouding buitengewoon 
gunstig is, dan hoef je je als wo-
ningzoekende geen twee keer te 
bedenken om te besluiten naar 

de informatieavond te gaan op 
20 januari om 19.30 in café Zaal 
De toren in Heeswijk-Dinther.
www.heilarenbuiten.nl

HEEsWIjK-DIntHEr – Aan de rand van het dorp van Heeswijk-Dinther zal het plan Heilaren Buiten 
verrijzen. De 35 huizen die op deze unieke locatie gebouwd worden, vormen een buitenkans voor de 
snelle beslisser.

‘Zij  bouwen aan een 
carnavalesk Bernheze’
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START VERKOOP 
MAANDAG 20 JANUARI I 19.30 - 21.00 UUR

35 SFEERVOLLE WONINGEN aan de rand van het 
dorp in plan Heilaren te HEESWIJK-DINTHER

TUSSENWONINGEN vanaf

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

VOOR MEER INFO GA NAAR WWW.HEILARENBUITEN.NL

€ 170.000,- v.o.n.

Ontwikkeling en Realisatie
Muller Bouw BV
T: (0412) 63 88 55
www.mullerbouw.nl

Informatie en Verkoop
Bernheze Makelaars & Adviseurs
T: (0413) 24 38 18
www.bernheze.nl 

Jubileumactie Installatie-
bedrijf Van Dinther
Het werktuigbouwkundige installatiebedrijf Van Dinther uit Nistelrode werd 25 jaar geleden opgericht. 
Dit werd met een drukbezochte Open Dag, met vele klanten, familieleden, buurtgenoten en belang-
stellenden gevierd. Nu zorgt de jubileumactie voor nog twee maanden feest!

JUBLEUMACTIE JANUARI/ FEBRUARI
Bij aankoop van een Vaillant cv ketel 12 jaar garantie voor 
slechts € 25,- exclusief BTW. (Normaal betaalt u voor deze 
garantie € 200,-)

Het werktuigbouwkundige installatiebedrijf Van Dinther 
werd 25 jaar geleden door Gerrit van Dinther opgericht, hij 
was trots op de grote aanloop van vaste klanten. Ook de 
toegestroomde vrienden, familie en buurtgenoten werden 
met een hapje en drankje welkom geheten. na een gezellige 
middag van felicitaties werd de dag afgesloten met het 
personeel en een aantal genodigden met een gezellig feest. 
niet alleen de jubilerende ondernemers keken tevreden terug 
op deze speciale dag, ook de kinderen hadden een leuke dag 
gehad met onder andere de ballonartiest. 

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENn Kozijnen
n Ramen
 Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

Tijdens de winterperiode
10% KORTING

op binnenschilderwerk

Tijdens de winterperiode
10% KORTING

op binnenschilderwerk
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ons abc:  Accuraat - betrouwbaar - Compleet

De La SaLLeStraat 8  5384 NK HeeSCH   

TELEFOON  0412 624 855

www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL

bezoek onze vernieuwde website

Bewegings- en afslankstudio

Gratis sporten in januari, geen inschrijfgeld.
Bel voor een afspraak

Nu met flinke korting!

Sport-Inn

Elma v.d. Wielen - Kampstraat 6 - Heesch
Tel: 0412-455353 - www.sport-inn.info

Muziekinstrumenten
Pro-Audio - Accessoires 
Reparatie - Onderdelen

Openingstijden:
Maandag: Gesloten
Dinsdag: 13:00 - 17:00
Woensdag: 13:00 - 17:00
 

Spoorlaan 30 Schijndel 
www.muziekserviceschijndel.nl 

073-7370177

Donderdag: 13:00 - 20:00
Vrijdag: 13:00 - 17:00

Zaterdag 13:00 - 16:00

Anette de Jong-van de Steeg aan het werk Foto: Ad Ploegmakers Tekst: Martha Daams

ImpulsNu: samen op weg naar een oplossing
Ambulante begeleiding van kinderen

In haar praktijk begeleidt Annette 
kinderen thuis of op school. An-
nette vertelt: “De hulpvraag van 
het kind komt via ouders of school 
binnen. In een intakegesprek met 
de ouders en het kind kijk ik wat de 
achterliggende oorzaak is van de 
hulpvraag en of er een klik is met 
het kind. Daarna stellen we een 
handelingsplan op, met het kind 
als eigenaar van het probleem.” 

Leerproblemen 
Dyslexie en dyscalculie zijn beken-
de oorzaken van leerproblemen. 
Ook autisme spectrum stoornis, 

ADHD en ADD belemmeren een 
kind in zijn dagelijks functioneren. 
Belangrijk is dat je duidelijk maakt 
wat er van het kind verwacht 
wordt en dat je structuur biedt.
Annette: “De begeleidingsperiode 
is vaak langdurig en in die periode 
geef ik oefeningen gericht op op-
lossingen en groeien het zelfver-
trouwen en eigenwaarde van het 
kind. Evaluatie vindt plaats met 
ouders en kind.

Kinderen worden voortdurend 
geprikkeld. Ze voelen zich druk in 
hun hoofd en zijn onrustig.”

Stilte
Als aandachttrainer in groepen 
7/8 en het voortgezet onderwijs 
geeft Annette oefeningen die 
kinderen laten ervaren wat stilte 
en aandacht met ze doet. Onder-
zoek heeft uitgewezen dat dit een 
bijzonder positief effect heeft op 
het welbevinden van kinderen en 
hun prestaties. De oefeningen zijn 
simpel en kunnen altijd en overal 
gedaan worden, zonder dat dit 

opvalt. Annette geeft aandacht-
training op de Eijnderic in Heesch 
op de woensdagmiddag vanaf 14 
januari 2014. 
Annette is remedial teacher, was 
ambulant begeleidster cluster 4 
leerlingen, is docente Frans en En-
gels en Master special Educational 
needs, aangesloten bij boven-
staande beroepsgroepen.

Informatie: www.impulsnu.nl.

Advertorial

Oss – Annette de jong-van de steeg is docente. Zij ziet kinderen vastlopen door leer- en/of 
gedragsproblemen. Zij besloot vijf jaar geleden te starten met een eigen praktijk Impulsnu 
om zodoende deze kinderen te ondersteunen.

Stilte en aandacht hebben een bij zonder 
positief effect op het welbevinden

Actie voor Garanhuns in Noordoost-Brazilië – deel 1
In 1955 vertrok Aad Hofstede, Pa-
ter Gabriel, naar Brazilië. Hij vol-
tooide er zijn studie theologie en 
werd priester gewijd. Als overste 
en provinciaal van de redempto-
risten in het noordoosten van Bra-
zilië, Garanhuns en omgeving, zag 
hij dat het bouwen van kapellen al-
leen waarde heeft als er ook oog is 
voor de noden van de armsten. Hij 
startte projecten om kinderen uit 
de laagste klassen studiebeurzen 
te verstrekken. 

Pater Gabriel is al jaren betrokken 
bij het werk van de legendarische 
bisschop Dom Hélder câmara. 

Hugo van den Broek
Hugo van den Broek is geboren in 
Dinther, deels opgegroeid in Brazi-
lië, heeft gestudeerd in nederland 
en gewerkt met anderstaligen in 
rotterdam  en gaat vervroegd met 
pensioen om met vrijwilligerswerk 
in Brazilië meer te kunnen beteke-
nen voor de mensen daar. 
Hugo kent het werk van Pater Ga-
briel  en reisde in 2011 af naar Ga-
ranhuns. sindsdien ondersteunt hij 
daar projecten en ontplooit nieuwe 
activiteiten.

Werkgroep MOV - HDL 
Eind 2011 maakten de leden van 
de werkgroep kennis met Pater 

Gabriel, die  met verve vele activi-
teiten in Garanhuns en omgeving 
liet zien. Daarom is er nu een actie 
voor een gemeenschapsgebouw in 
Garanhuns tijdens een collecte op  
1 en 2 februari 2014 in de HDL-
parochies. 

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: banknum-
mer: nL02 rABO 0126 9350 92 
t.n.v. rK Kerk st servatius, o.v.v. 
Brazilië.
 -wordt vervolgd-Pater Gabriel (rechts) bij het te bouwen gemeenschapsgebouw
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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 8 jan. t/m dinsdag 21 jan. 2014. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

www.diepvriesspecialist.nl

Pangasius-
f ilet
1 kg. 
Epic
Normaal 5,99

Visblokken
gepaneerd
Extra grote 
vissticks
10 stuks 
Diepvriesspecialist
Normaal 7,95

Dikke of 
dunne 
frites
2,5 kg. 
Diepvriesspecialist
Normaal 3,49

Bami of 
nasi 
goreng
400 gr. 
Welten
Normaal 2,49

Frikandel
70 gr.
20 stuks 
Diepvriesspecialist
Normaal 4,25

Erwten-
soep
1 liter 
Diepvriesspecialist
Normaal 3,49

Kipsaté of
varkens-
saté
in saus
met of zonder 
stokjes
Diepvriesspecialist
Per zakje
Normaal 1,99

Kipsticks
(Kipcorn)
4 stuks
Diepvriesspecialist
Normaal 2,99

2,99

5,95

2,491,892,99

5,491,492,25

Hoofdgerecht

Hoofdgerecht

HoofdgerechtHoofdgerechtSnacks

VoorgerechtHoofdgerechtSnacks

STUNT

2+1 
Gratis

Frikandel

2+1 
Gratis

Alle Diepvriesspecialist 
kilozakken groenten

Zak à 1 kg. 
Keuze uit 30 soorten.
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We doen
het samen!

Laverhof wenst al haar cliënten, 

medewerkers en vrijwilligers een goed 

en gezond 2014! 

Ook in 2014 staan onze medewerkers 

weer graag voor u klaar.

Schijndel 
Telefoon 073 - 544 33 33 

Heeswijk 
Telefoon 0413 - 29 81 13 

www.laverhof.nl

Succesvolle Kerstfair voor Babungo

De kramen die er stonden boden 
loempia’s, erwtensoep, gebak en 
krentenbrood aan om de inwen-
dige mens niet te hoeven verwaar-
lozen en meteen ook inkomsten te 
vergaren voor het goede doel. 

Aan het eind van de dag gingen 
alle bevlogen en betrokken men-
sen met een voldaan gevoel naar 
huis, met de vraag: mogen we 
volgend jaar terugkomen? Zelfs 
alle helpende handen die de fair 
mogelijk hebben gemaakt, heb-
ben aangegeven volgend jaar 

weer van de partij te zullen zijn.
De totale opbrengst voor alle 
zeventien goede doelen was  
€ 4.850,-. Dat mag best een mooi 

resultaat genoemd worden. Fijn 
dat er zoveel sponsoren waren die 
bijdroegen in de feestvreugde. 

Zo werd de Glühwein gesponsord 
door c1000 en dus konden alle 

glaasjes die middag gratis verstrekt 
worden. christ en Maria Hanegraaf, 
de initiatiefnemers van deze fair, 
waren terecht trots een cheque van  

€ 1.428,- aan Yolanda van den  
Broek uit nistelrode te kunnen 
overhandigen voor Babungo in 
Kameroen. 
www.yolandainbabungo.nl 
en www.bimehc.org

‘Mogen we volgend jaar terugkomen?’

Christ en Maria Hanegraaf overhandigen een cheque van € 1.428,- aan Yolanda van den Broek uit Nistelrode

HEEscH – De Boerderijkerstfair op het terrein van de familie Hanegraaf aan de Vinkelsestraat 57 in Heesch, 
was voor alle partijen een groot succes. Het grote aantal bezoekers dat kwam kijken naar de mooi uitgestalde 
kerststukjes, cadeaus en versieringen leverden het bewijs dat er voor elk wat wils en de ontvangst allerhar-
telijkst was. zeker 700 bezoekers waren aanwezig. Ook de kinderen in de kinderhoek hadden het erg naar 
hun zin met schminken, kappen en knutselen.

Daarom danken de parochies van 
Heeswijk, Dinther en Loosbroek en 
de Protestantse Kerkgemeenschap 
alle gulle gevers van harte. Alleen 
dankzij deze medewerking was 

ook de achtste kerstpakkettenactie 
een groot succes.
nogmaals hartelijk dank.

Hulpdienst LIcHtPUnt.

Kerstpakkettenactie 
Lichtpunt groot succes
HEEsWIjK-DIntHEr/LOOsBrOEK - Hulpdienst ‘Lichtpunt’ in Hees-
wijk, Dinther en Loosbroek heeft nu voor de achtste keer goed gevulde 
kerstpakketten af kunnen leveren. Dit jaar zijn op 70 adressen mooie 
kerstpakketen bezorgd. Ondanks de crisis, hebben ruim 80 inwoners 
van HDL een zelf samengesteld of gekregen kerstpakket bij de diverse 
kerken gebracht.

Liederentafel 
in De Pas 
HEEscH – De avondvullende Lie-
derentafel in De Pas, Heesch, 
wordt woensdag 15 januari weer 
gehouden van 20.00-23.00 uur. 
Plaats van samenkomst is in zaal 
De Misse. 

De entree bedraagt € 1,-. De tekst 
van de liedjes is te vinden in de Lie-
derenbundel die klaar ligt. De mu-
zikale leiding is in handen van een 
orkest, dat bestaat uit drie enthousi-
aste en bedreven bandleden, meest-
al aangevuld met een zangeres. 
samen zijn zij de gangmakers die 
zorgen voor sfeer en gezelligheid. 
De bezoekers kunnen naar harten-
lust meezingen. naast de populaire 
liedjes van weleer, komen ook wat 
meer recente nummers langs. 
De bandleden doen hun best om de 
bezoeker een aangename avond te 
bezorgen. De Liederentafel is niet 
leeftijd- of plaatsgebonden en mag 
zich verheugen in ruime belangstel-
ling tot uit de wijde regio. De Lie-
derentafel vindt, zo mogelijk, stan-
daard plaats in De Pas op de derde 
woensdagavond van de maand. 
Dat geldt ook voor 2014 en is daar-
door makkelijk om te onthouden. 
Een aanrader voor de lange winter-
avonden. Omdat het geen besloten 
avonden zijn kan iedereen zo aan-
schuiven. 

Een groep ZLTO-ers levert streekproductpakketten af  
 Tekst en fotografie Hieke Stek

“We zijn trots op het feit dat onze 
agrarische sector in Bernheze 24 
uur per dag bezig is met het pro-
duceren en vermarkten van lek-
ker en gezond voedsel. Boeren en 
tuinders proberen mensen bewust 
te maken van het gevarieerde 
voedselaanbod dat we in Bernheze 
maken. 
Dat het gezond voedsel is, dat het 
eerlijk geproduceerd wordt, reke-
ning houdend met dier, mens en 
milieu. Veel mensen weten wellicht 
niet wat er allemaal van Bernhezer 
bodem komt en denken misschien 
ook dat deze producten duurder 
zijn dan in de winkels, maar dat is 
niet zo. Het zijn voedingsmidde-
len waar je niet alleen een heerlijk 
kerstmenu mee kan samenstel-
len, maar die elke dag lekker zijn! 
Met onze streekproductenpakket-
ten hebben wij een gebaar willen 
maken dat bij onze kerstgedachte 
past: dat ook mensen die het wat 

minder hebben een feestelijke en 
gezonde kerstmaaltijd op tafel 
kunnen zetten.”

Kippenvel
Leden van de ZLtO Bernheze zijn 
benaderd of ze mee wilden werken 
aan de ZLtO Kerstactie. “Dat kon 
met producten of door gelddona-
ties. naast vele positieve reacties 
op ons idee, zijn er volop donaties 
gedaan door onze leden, maar ook 
door rabobank BernhezeMaas-
land en door verschillende niet 
ZLtO-leden. Alle ontvangers van 
de pakketten waren blij verrast. De 
oprecht gemeende dankbaarheid 
van deze mensen bezorgde ons 
kippenvel en het gevoel dat het op 
de goede plek terecht is gekomen. 
Via deze weg willen wij de leden 
van ZLtO Bernheze en alle andere 
donateurs bedanken voor hun bij-
drage waarmee we dit gebaar heb-
ben kunnen maken.”

ZLTO Bernheze geeft een 
gezond cadeautje aan 
‘bijzondere’ mensen

BErnHEZE - De Pr-groep van de zLTO speelde al langer met het idee 
om vanuit de agrarische sector een bijdrage te leveren aan het initiatief 
De Voedselbank. “Maar die hebben we in Bernheze niet. Toch wilden 
we graag binnen onze eigen gemeente een gebaar maken. Daarom heb-
ben we contact gezocht met onze gemeente, die ons doorstuurde naar 
Optimisd, waar we volop medewerking kregen. Net voor de kerstdagen 
hebben we onze streekproductpakketten afgeleverd bij de adressen die 
we via Optimisd gekregen hebben.”

op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 28 februari 2014
WINTERACTIE! 30% KORTING

VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN
Kruishoekstraat 19 - 5384 TK Heesch - T. 0412 633 069

www.vandersangengaragedeuren.nl
Showroom geopend op zaterdag van 9.00 uur - 15.00 uur

EENMALIGE LENTE-ACTIE!! 30 % korting
op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 15 juli 2013

VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN
Kruishoekstraat 19, 5384 TK Heesch
Tel: 0412-633069   vandersangenbv@hetnet.nl
www.vandersangengaragedeuren.nl
Op zaterdag geopend van 9.00 u- 15.00 u

Toonaangevend in techniek en design.
www.normstahl.nl

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

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)

Briljant, Woodgrain of glad oppervlak
Diverse overige opties mogelijk

Lichte eik 060

Briljant, Woodgrain of glad oppervlak
Diverse overige opties mogelijk

Lichte eik 060

Donkere eik 070

Briljant, Woodgrain of glad oppervlak

Lichte eik 060

Donkere eik 070

Antracietgrijs vergelijkbaar

 met RAL 7016Donkere eik 070

Antracietgrijs vergelijkbaar

 met RAL 7016

Blank alum
inium

 vergelijkbaar 

m
et RAL 9006

Antracietgrijs vergelijkbaar

Blank alum
inium

 vergelijkbaar 

m
et RAL 9006

Sepiabruin vergelijkbaar m
et R

AL 8014

Blank alum
inium

 vergelijkbaar 

Sepiabruin vergelijkbaar m
et R

AL 8014
Verkeersw

it vergelijkbaar m
et R

A
L 9016

starke Isolierung

42
mm

Dikke isolatie

Sepiabruin vergelijkbaar m
et R

AL 8014
Verkeersw

it vergelijkbaar m
et R

A
L 9016

42
mm

 bv: g60 Style 2500 x 2125mm (b x h) in RAL 7016,

 elektrisch bediend, briljant of woodgrain uitvoering

 Normale prijs: 1.888,-  €
NU VOOR :

1.322,- €
Incl. BTW 

Excl. montage

nu voor:

incl. BTW
Excl montage

€ 1.322,-

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

Verkeersw
it vergelijkbaar m

et R
A

L 9016

Actieprijs geldt op alle uitvoeringen 
Crawford g60 enSatin sectionaaldeuren: 

Bestel uw op maat gemaakte deur:

Normale prijs: 
€ 1.888,-
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Van Soest & Partners is een 
organisatie van accountants 
en adviseurs. Wij richten ons 
vooral op ondernemers uit 
het midden en kleinbedrijf 
en vrije beroepsbeoefenaren. 
In een open informele sfeer 
zi jn wij onze cl iënten van 
dienst.  Werkelijke betrokken
heid en aandacht vinden wij 
daarbij onontbeerlijk. Niet 
alleen voor de cliënten maar 
ook voor de collega’s. Ieders 
inbreng kri jg t dan ook de 
verdiende aandacht en voor 
het ontplooien van nieuwe 
initiatieven en persoonlijke 
groei wordt volop ruimte 
geboden. Verder vinden wij 
het belangrijk dat werken en 
privéleven in balans zijn.

zoekt

Interesse in deze functie?
Solliciteer direct of neem voor meer informatie contact op met 
de heer C.J.T. van Daal AA op telefoonnummer (0412) 45 90 00 of  
(06) 13 13 43 87. Ook kun je onze website bezoeken: www.soestacc.com

Je schriftelijke sollicitatie stuur je binnen twee weken naar:
Van Soest & Partners, t.a.v. de heer C.J.T. van Daal AA, Cereslaan 4
5384 VT te Heesch, of per email naar cvd@soestacc.com.
 

Van Soest & Partners zoekt Assistent Accountant (m/v)

Het betreft hier een fulltime functie (minimaal 32 uur).

De functie Assistent Accountant:
Afhankelijk van ervaring, worden medewerkers betrokken bij alle werkzaamheden, welke 
worden verricht binnen het team waar ze deel van uitmaken, zoals het verzorgen van 
administraties, het samenstellen van jaarrekeningen, het opstellen van belastingaangiften en het 
voorbereiden van adviesnotities.  

Werkzaamheden:
•	 verlenen	administratieve	diensten
•	 samenstellen	jaarrekeningen
•	 verrichten	controlewerkzaamheden

Je profiel:
De kandidaat heeft een relevante MBO+ opleiding afgerond en beschikt tevens over werk
ervaring. Daarnaast beschikt de kandidaat over een dienstverlenende instelling en is hij/zij in 
staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken. 

Wij bieden onze Assistent Accountant:
Een prettige en inspirerende werkomgeving, een goed salaris en uitstekende secundaire 
arbeidsvoorwaarden.  

Vestiging:
Heesch
Geffen
HeeswijkDinther

Bezoekadres:
Cereslaan 4
Dorpstraat 43
Plein 1969 1a

Postadres:
Cereslaan 4
5384 VT 
Heesch

T  
F 
E info@soestacc.com
W www.soestacc.com

0412  45 90 00
0412  45 90 01 

•	 opstellen	belastingaangiften
•	 verrichten	ondersteunende	werkzaamheden
•	 signaleren	adviesmogelijkheden

Blij met winterstop maar klaar voor deel twee
Willem II-voetballer Freek Heerkens

Freek Heerkens speelt veel en wint 
veel en is daarom zeker niet on-
tevreden. Ook buiten het veld is 
de oud-PsV’er gelukkig. ‘‘Ik heb 
het erg goed naar mijn zin bij Wil-
lem II’’, aldus Heerkens. ‘‘Ik geniet 
van de entourage en ook met het 
reizen gaat het allemaal een stuk 
beter.’’ De verdediger doelt op 

de afgelopen seizoenen, toen hij 
steeds op en neer pendelde tus-
sen Heeswijk en Deventer voor zijn 
toenmalige club Go Ahead Eagles. 
Willem II doet het goed in de jupi-
ler League en Heerkens heeft daar 
een flink steentje aan bijgedragen. 
De voetballer miste slechts één 
competitiewedstrijd. 
Vorig seizoen was dat wel anders, 
omdat Heerkens zijn ploeg vanaf 
de reservebank de play-offs zag 
bereiken. ‘‘natuurlijk is het mooi 
om negentig minuten bij Willem II 
op het veld te staan, maar we heb-
ben nog geen resultaat. Het gat 
met Fc Dordrecht is nu zes pun-
ten.’’ 

Ondanks de goede positie op 
de ranglijst en de vele gespeelde 
wedstrijden is Heerkens kritisch op 
zichzelf. ‘‘Ik beleefde een stroeve 
start en kwam pas later beter in 
mijn spel. Ik heb nog niet gescoord, 
maar ik was wel een paar keer 
dichtbij. tegen jong PsV kopte ik 
de bal op de lat’’, aldus de Hees-

wijker die bij Go Ahead Eagles acht 
keer scoorde in drie seizoenen.

Winterstop
Eind november miste Heerkens de 
wedstrijd tegen Fc Oss vanwege 
een lichte blessure. 
‘‘Die blessure liep ik op tegen jong 
Fc twente. De volgende wedstrijd 
kwam te vroeg voor mij.’’ Ook in 
de aanloop naar de Kerst toe had 
de verdediger last van een kleine 
kwetsuur. 

‘‘De winterstop kwam dus goed uit 
voor mij. straks ben ik weer hele-
maal fit voor de tweede seizoens-
helft.’’

HEEsWIjK-DIntHEr - Voetballer Freek Heerkens (24) uit Heeswijk-Dinther is bezig aan een 
prima eerste seizoen bij Willem II. De verdediger miste slechts één competitiewedstrijd en 
staat met zijn tilburgse club op de tweede plek in de jupiler League. Heerkens is tevreden, 
maar beseft dat het seizoen nog lang is: ‘‘We hebben nog geen resultaat.’’

Freek Heerkens (rechts) in actie voor Willem II  Tekst: Matthijs van Lierop Foto: Geert van Erven

FREEK: “Ik heb het erg goed naar 
mijn zin bij Willem II, ik geniet van 
de entourage en ook met het reizen 
gaat het allemaal een stuk beter’’

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant
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Nieuwjaarsreceptie Avesteyn 

Het aantal 25-jarige jubilarissen 
was het grootst, maar liefst negen. 
Het betreffen joan van Zutphen, 
rinus Wijlaars, theo de Laat, Mar-
cel van Houtum, jo Aarts, rob 
Kuijpers, rob van rijbroek, Koen 
van Gerwen en roel van den Ak-
ker. De vijf 40-jarige jubilarissen 
waren Fons Otjens, Wim Kete-
laars, john Brouwers, Marcel van 
de Akker en Erik Aarts. 
Hans Meulenbroek en Frans Dort-
mans vierden zelfs hun 50-jarig 
lidmaatschap. Opvallend was dat 
slechts joan van Zutphen niet aan-
wezig kon zijn. Er werd bij iedere 
jubilaris stilgestaan. 
Ze werden allemaal persoonlijk 
toegesproken en een aantal kre-
gen specifieke vragen gesteld. Bij-
zonder was het om te constateren 
dat het overgrote deel van de jubi-
larissen nog steeds actief is binnen 
de vereniging. 
De jubilarissen vertegenwoordig-
den een zeer gemêleerd gezel-
schap. Ex-bestuurder, (ex) eerste 
elftal spelers, leden die inmiddels 

ook bij andere voetbalverenigin-
gen actief zijn, actieve kaderle-
den, er was van alles wat. Leuke 
anekdotes, bijzondere momenten 
en opvallende prestaties, er kwam 
veel voor het voetlicht. Daarna 
kregen zij allen de bij hun jubileum 
passende speld en bloemen uitge-
reikt. tenslotte werden zij geza-

menlijk op de foto gezet waarna 
de jubilarissen  door alle overige 
aanwezigen gefeliciteerd konden 
worden en er nog gezamenlijk een 
glas gedronken werd. 

Er kan teruggekeken worden op 
een zeer geslaagde nieuwjaars-
receptie.

HEEsWIjK-DIntHEr - Dintherse voetbalvereniging r.K.S.V. Avesteyn heeft op 1 januari weer de traditionele 
nieuwjaarsreceptie gehouden. Mede doordat er 16 jubilarissen waren was het een gezellige en drukke bij-
eenkomst. Er waren dit jaar een groot aantal leden dat 25, 40 of zelfs 50 jaar lid was. 

richard kreeg de Pluim zondag-
middag uitgereikt door voorzitter 
Peer Verkuijlen. Die gaf aan dat 
deze waardering meer dan ver-
diend is. “richard heeft veel ge-
daan en is nog steeds actief voor 
onze club. Hij is begonnen als 
speler en voetbalde in meerdere 
teams.

De onderscheiding is de waarde-
ring voor zijn werk in het verle-
den bij de jeugd als jeugdleider en 
grensrechter en bovenal voor zijn 
voortdurende inzet al meer dan 
15 jaar als grensrechter bij het 1e 
team van Heeswijk”. Voor richard 
was het een grote verrassing en hij 
was er erg dankbaar voor.

‘Pluim van de 
Club’ voor Richard van Zoggel

HEEsWIjK-DIntHEr - De Pluim van de Club van Voetbalvereniging 
Heeswijk is voor het jaar 2013 toegekend aan richard van zoggel. Het 
is de jaarlijkse eretitel van de vereniging voor personen die zich bij-
zonder verdienstelijk maken. Vanwege zijn grote inzet en verdienste 
voor de club, is tijdens een druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst de 
oorkonde met een beeldje aan richard uitgereikt. 

Voorzitter Peer Verkuijlen overhandigt De Pluim aan Richard 
 Foto: Hans Heesakker

Cor van Aalst verenigingsman HVCH 2014

De winnaar of winnares van deze 
prijs wordt gekozen door het be-
stuur, al dan niet op voordracht van 
anderen. Dit jaar was het voor het 
algemeen bestuur van de club niet 
moeilijk om hun keuze te bepalen. 
Eensgezind werd gekozen voor 
cor van Aalst als verenigingsman 
2014.

Bescheiden
cor is een bescheiden man, die 
zijn werkzaamheden voor HVcH 
meestal op de achtergrond uit-
voert. Hij weet van aanpakken 
en doet zijn werk met zorg. Hij is 

al 11,5 jaar materialenman op de 
donderdagavond en dat doet hij 
op een prettige en kundige manier. 
Daardoor heeft hij veel respect op-
gebouwd bij de leden. 
Daarnaast is hij ook nog lid van de 
klussenploeg op dinsdagmorgen 
en helpt hij bij andere klussen op 
het sportpark die tussendoor ge-
daan moeten worden. Een vrijwil-
liger die HVcH graag wil behou-
den!

Uit handen van de verenigingsman 
van 2013, Frank Gloudemans, ont-
ving cor het bijbehorende beeldje.

HEEscH – Jubilarissen van HVCH worden traditiegetrouw tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst gehuldigd. Ook 
wordt dan de nieuwe verenigingsman/-vrouw bekend gemaakt. Deze titel gaat altijd naar personen die zich 
zeer verdienstelijk maken voor HVCH en veel tijd steken in de club. Een prijs die dus alleen is weggelegd voor 
de ‘echte HVCH-kanjers’. Om voor deze eretitel in aanmerking te komen, moet je van goede huize komen! 

Sportman van 
het jaar: Jevaro Ikanubun

nIstELrODE - Eerste elftalspeler 
Jevaro Ikanubun werd tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van Prinses 
Irene gekozen tot sportman van 
het jaar 2013. 

De titel ‘korfbalster van het jaar 
2013’ ging naar Laura van de Ven 
en ‘voetbalster van het jaar 2013’ 
is truus Leenman geworden.

Het was heel bijzonder dat juist je-
varo deze prijs won. De sportman 
van het jaar kreeg namelijk dit jaar 
voor het eerst als aandenken de 
‘Amandus Ikanubun Award’ uitge-
reikt. 

Dit, als blijvende herinnering aan 
de jonge 1e elftalspeler die in no-
vember 2012 zo tragisch overleed.

Bijzonder ook, omdat Amandus 
en jevaro neven zijn en een innige 
band met elkaar hadden. nadat de 
zus van Amandus, Daniëlle Ikanu-
bun, een mooie toespraak had ge-
houden, waren het de ouders van 
Amandus die jevaro de prijs over-
handigden.  

Laura, Truus en Jevaro  Foto: Debby van Nistelrooy

‘Mister WHV’ Libert Heerkens 
uitgeroepen tot Kanjer van de Hoef 2014

Zowel de jeugd als de senioren zijn 
dankbaar voor zijn rol als jeugd-
trainer, jeugdleider, leider van het 
eerste elftal, als vlagger en scheids-
rechter. Daarnaast is hij altijd be-
schikbaar als er allerlei klussen 
moeten worden gedaan, variërend 
van schilderwerkzaamheden tot 
barman tijdens de meerkampdag 
en de summerbreeze en gaat hij 
samen met zijn vrouw Maria mee 
als kampstaflid met het jeugd-
voetbalkamp. Libert mag zich met 
recht ‘Mister WHV’ noemen, ook 
omdat hij exact dezelfde leeftijd 
heeft als de club. De nieuwbakken 
KAnjEr werd met een luid applaus 
onthaald, waarna hij de felicitaties 
van alle leden met een lach in ont-
vangst nam.

LOOsBrOEK - Tijdens de nieuwjaarsreceptie van voetbalvereniging WHV uit Loosbroek is Libert Heerkens 
uitgeroepen tot KANJEr VAN DE HOEF 2014. Libert heeft zich jarenlang ingezet in alle geledingen van de 
club, aldus voorzitter Eli van Beekveld. 

Eretitel Eretitel

Eretitel

Eretitel

Eretitel
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Iedereen, ouder dan 18 jaar, die 
kennis wil maken met het bad-
mintonspel en de vereniging, is op 
deze avond van harte welkom om 
tijdens het toernooi kennis te ma-
ken met de sport en de Heesche 

Badminton Vereniging. De hele 
avond wordt er met en tegen bad-
mintonners met wat meer ervaring 
gespeeld en word je spelenderwijs 
wegwijs gemaakt in de beginselen 
van het badmintonnen.
Voor de introducé die aan het ein-
de van de avond de meeste punten 
heeft weten binnen te slepen, ligt 
er een gratis halfjaar lidmaatschap 
van HBV, met een gezellige derde 
helft klaar. Het proberen waard 
dus!
Inschrijven voor deze avond is niet 
nodig, meer informatie is te vinden 
op www.hbv-heesch.nl.

Badmintonnen 
een goed voornemen? 

badminton

HEEscH - De beste en snelste manier om de goede voornemens voor 
2014 uit te laten komen is door het badminton uit te proberen bij de 
Heesche Badminton Vereniging. Snelheid, sportiviteit en gezelligheid, 
het badmintonspel en HBV hebben het allemaal in zich. Daarom houdt 
de Heesche Badminton Vereniging (HBV) op donderdag 16 januari van 
20.15 tot 22.00 uur het Badminton Introductietoernooi in sporthal ’t 
Vijfeiken te Heesch.

VOrstEnBOscH - Het ‘Buurt-
schappen jeu de boules toernooi’ 
op ‘t Gildebergske is goed ge-
weest, dankzij de organisatie van 
Gilde Sint Antonius Abt.

Er hebben 28 teams (3 personen) 
op 27, 28 en 29 december deelge-
nomen aan het toernooi, met als 

winnaar het team van buurtschap 
‘Den Dintherse Hoek’ met Gerard 
van Kessel, jan van nistelrooij en 
ria de Wit. In de verliezersronde 
werd het team van ‘’t Lieske’ met 
Frans Vogels, tiny Vogels en cor-
rie van Grunsven winnaar. De win-
naars mochten een gesponsorde 
prijs in ontvangst nemen.

Buurtschappen 
jeu de boulestoernooi

 Bron: Vorstenbosch-info.nl Foto Jo van den Berg

jeu de boules

Goede start in 2014 voor Dancing Kids

In de junioren categorie werden 
zaterdag 4 januari alleen drie solo’s  
gedanst in een categorie met veer-
tien deelnemers. 
Gwen Opstal, 3e - 274 punten, 
Vera Oomen, 6e - 265 punten en 
Guusje van thiel 11e – 260 pun-

ten. De marsgroep Untouched 
danste met één persoon minder 
en met één invalster erbij, 1e - 282 
punten.
De solo’s in de hoofdklasse deden 
het erg goed! Kimberley Xhofleer, 
1e - 285 punten; Demi Gabriël, 3e 

- 282 punten en Demi remers 4e - 
281 punten! Dat wordt nog span-
nend dit jaar.
Garde Diamonds had de dans in 
één week aan moeten passen door 
twee geblesseerden. Het liep he-
laas nog niet zo goed; zij eindigde 
6e - 255 punten, van de acht deel-
nemers.
Garde touch had ook de nodige 
aanpassingen in de dans aange-
bracht om de dans nog beter te 
laten lopen; met 288 punten won-
nen zij vandaag de categorie.
Marlon v.d. Berg danste haar show 
solo, 255 punten. toen moesten 
ze lang wachten voordat eindelijk 
de categorie modern hoofdklasse 
van start ging. Inspiration liet een 
mooie, strakke, goed uitgevoerde 
dans zien, 285 punten op de eerste 
plaats geëindigd.
Het tweede internationale toernooi 
in Duitsland is op 11 januari en de 
dag erna het toernooi bij dansclub 
BeatYes uit Berghem op 12 januari.

dansen

nIstELrODE - Op het Internationale Toernooi van DoreMi in Lommel lieten de dansers van dansvereniging 
Dancing Kids meteen zien waar ze in 2014 voor gaan. Tijdens dit eerste IT werd duidelijk dat het, door de 
kleine verschillen in punten, een spannend jaar gaat worden.

Kampioen: Prinses Irene E6

Op zaterdag 4 januari was de 
tweede speelronde. nu geheel met 
onze eigen spelers met helaas één 
afmelding van justin ter Burg. Ook 

nu gingen we voortvarend van 
start met een 2-0 overwinning. De 
tweede wedstrijd was tegen Achil-
les E2, die 2e stond. Wederom 

boekten we een knappe zege van 
2-1.

In de 3e wedstrijd gingen de 3 
punten weer naar ons via een 
mooie 3-2 zege op Avesteijn E5. 
De laatste wedstrijd, die er eigen-
lijk niet meer toe deed, werd he-
laas verloren met 1-0, tegen Hees-
wijk. Maar gelukkig kon Achilles 
ons niet meer inhalen en zijn we 
– misschien - wel de eerste kampi-
oen van Prinses Irene in 2014.

In het kleedhok was het uiteraard 
groot feest, waarbij in voetbalkle-
ding moest worden gedoucht. We 
zullen dit kampioenschap zeer bin-
nenkort vieren, door te gaan bow-
len en af te sluiten met frietjes.

nIstELrODE – Tijdens het toernooi, dat gespeeld werd over twee zaterdagmiddagen, is E6 van Prinses Irene 
afgelopen zaterdag zaalvoetbalkampioen geworden. Op de eerste speelmiddag werden drie wedstrijden 
gewonnen en werd één keer gelijk  gespeeld. Deze middag kregen we hulp van een aantal spelers van de E3 
(waarvoor hartelijk dank), omdat we verschillende afmeldingen hadden.

voetbal

v.l.n.r: Jop van Grinsven, Geert van de Laar, Jochem van den Broek, Ties Aarts, 
Tijs Peters, Mats Romme en Joep van Nuland (niet op foto: Justin ter Burg).

In de tweede set begon tornado 
dames 1 wederom sterk. na een 
aantal punten verslapten ze en 
pakte tFc haar kans. tFc kwam 
sterk terug, maar toch won tor-
nado ook deze set. De derde set 
begonnen de dames helaas niet zo 
sterk als de eerste twee. De dames 
konden deze set niet uit hun dip 
komen. tFc won deze set. Geluk-
kig herpakten de dames zich in de 
4e set en konden ze met een 3-1 
winst naar huis. De dames staan 
hierdoor nog steeds in de top.
De volgende wedstrijd is 11 januari 
om 17.00 uur tegen skunk dames 
1 in de Bunders in Veghel.

Winst Tornado 
dames 1 tweede helft seizoen 

volleybal

nIstELrODE - Na het kampioenschap, met daarbij behorende promo-
tie, staat Tornado dames 1 wederom in de top 3. Op zaterdag 4 januari 
speelde Tornado dames 1 een wedstrijd tegen TFC dames 2. De meiden 
begonnen sterk. ze speelden een goed spel met overtuigende aanvallen 
en blokkades. En de eerste set werd dan ook krachtig afgesloten met 
een harde, strakke service van Marjolein Geurden.

Biljarttoernooi Jan Rijkerstrofee

Onder grote belangstelling streden 
de beste spelers van deze competi-
tie vol overgave tegen elkaar. Er wa-
ren geweldige wedstrijden, van tijd 
tot tijd op een hoog niveau. 
na twee dagen felle strijd kwam 
Kees van Wanrooy uit Geffen als 
grote winnaar uit de bus. Kees won 
alle vijf de wedstrijden en kan dus 
terecht de kampioen genoemd wor-
den.

Uit handen van de oudste dochter 
van jan rijkers kreeg Kees de kam-
pioensschaal uitgereikt. Voor haar 
een eer om te doen, maar ook wel 
emotioneel, omdat op deze manier 
de gedachtenis aan haar vader bij 
de biljarters voortleeft. 

Voorzitter Van Dinther dankte de 
mensen die zich ingezet hebben 
deze trofee de naam van jan rij-
kers, lid van de vereniging te ge-
ven. Ook spelers en medewerkers 
van dit biljarttoernooi kregen een 
woord van dank. 

De volledige uitslag van het toer-
nooi is: 
Kampioen: Kees van Wanrooy, 50 
punten
nr. 2: Antoon Verstraten, 44 pun-
ten
nr. 3: Wim van den Heuvel, 43 
punten
nr. 4: jan Verwegen, 42 punten
nr. 5: Gerrie Gevers, 39 punten
nr. 6: Arie Hop, 39 punten.

biljarten

HEEscH – Tot kort voor zijn dood, op bijna 100-jarige leeftijd, speelde Jan rijkers uit Dinther nog mee in 
de regiocompetitie biljarten. In De Pas in Heesch werd op 2 en 3 januari een biljarttoernooi gehouden door 
KBO-Heesch om de Jan rijkers wisseltrofee, vernoemd naar diezelfde Jan rijkers. Onder de vlag van de 
federatie Brabant ‘Kring Nistelrode’ werd gestreden om de eer en de trofee. 

Kimberley Xhofleer 1ste op Internationaal Toernooi
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Sponsoren voor V.V. Heeswijk

tijdens de uitreiking van de tenues 
benadrukte voorzitter Peer Verkuij-
len dat het niet vanzelfsprekend is 
dat ondernemers in deze lastige 
economische tijd een bijdrage le-
veren aan het verenigingsleven. 
“Gelukkig hebben we als voet-
balvereniging nog niet te klagen, 

maar ook wij merken dat het lasti-
ger is geworden. Dat verplicht ons 
nog meer om een goede naam uit 
te blijven dragen, zodat de onder-
nemers die ons ondersteunen dat 
ook zien en er in die zin wat voor 
terugkrijgen. Kleding voor meer 
dan 30 teams is een grote kosten-

post en daarom is steun van spon-
soren niet alleen welkom, maar 
zeker ook noodzakelijk.” 

claassen Uitvaartzorg verzorgt 
met 50 medewerkers al ruim 85 
jaar ongeveer 500 uitvaarten per 
jaar. In Heeswijk-Dinther is een 
rouwcentrum gevestigd. Het stu-
kadoorsbedrijf van Van der Pas uit 
Heeswijk-Dinther is al enige jaren 
een gewaardeerde sponsor van 
Voetbalvereniging Heeswijk.

HEEsWIjK-DIntHEr - Het 2e senioren team van Voetbalvereniging 
Heeswijk kan dankzij twee sponsoren in een nieuwe trainingsoutfit 
aantreden. Claassen Uitvaartzorg en Stukadoorsbedrijf Jos van der Pas 
zorgden ervoor dat - na de winterstop - het team in het nieuw werd 
gestoken.

voetbal

Jaar in jaar uit
een mooie rente!een mooie rente!

Spaar € 750en krijg een setunieke mokkencadeau!*
cadeau!*

en krijg een setunieke mokkencadeau!*
cadeau!*

Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl
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Kom uiterlijk 31 januari 2014 bij ons langs en regel het direct.

Feestje met gratis lessen bij Health Centre Nistelrode
ACTIEF EN BEWUST
Er wordt flink gesport en ook na de 
lessen is het een levendige boel bij 
Health centre nistelrode. napra-
ten bij een kop koffie/thee in de 
gezellige bar zorgt ervoor dat le-
den elkaar stimuleren trouw te ko-
men. Maar niet alleen dat. Health 
centre nistelrode heeft 4 gediplo-
meerde instructeurs die op vaste 
tijden of op afspraak begeleiden bij 
fitness. Een daarvan is tevens re-
validatie coach. tijdens het intake 
gesprek kun je aangeven wat jouw 
wensen en eventuele klachten zijn. 
Op basis daarvan krijg je advies en 
een specifiek trainingsschema.

KEUZE GENOEG
naast fitness zijn er mogelijkheden 
om jouw lijf in groepsverband te 
trainen, lichaam en geest in balans 
te brengen en conditie op te bou-
wen, met of zonder muziek. speci-
aal voor 50-plussers zijn er speci-
ale groepslessen die beginnen met 

fitness om vervolgens als groepsles 
verder te gaan, gericht op soepele 
spieren en gewrichten.
Heb je tijd genoeg en is het geld 
opgegaan aan andere zaken, kies 
dan voor een daluren-abonne-
ment. Voor € 17,50 per maand 
kun je gebruik maken van de fit-
nessfaciliteiten op maandag/vrij-
dag 12.30-17.00 uur, op zaterdag 
12.30-18.00 uur en op zondag 
09.30-12.30 uur. 

BEGELEIDING
Een fysiotherapeut houdt drie keer 
per week een inloopspreekuur 
voor vragen van leden. Een per-
sonal coach kan zorgen voor een 
persoonlijke aanpak en op maan-
dag kun je als lid gebruik maken 

van de sauna en het turks stoom-
bad. 
staat het afvallen hoog op jouw 
lijstje van voornemens? Ook daar-
voor kun je bij Health centrum 
nistelrode terecht, voor begelei-
ding, voedingsadviezen, gewoon 
met producten uit de supermarkt 
en gerichte oefeningen. 

Is het je allemaal een beetje te 
droog? Het zwembad biedt ook 
legio mogelijkheden.

nIstELrODE – Health Centre Nistelrode viert het nieuwe jaar en 
jouw goede voornemens met gratis kennismakingslessen van 6 t/m 
14 januari voor niet-leden en introducés en na afloop een gratis kop 
koffie/thee met iets lekkers. 

Advertorial

De beekgraaf 58
5388 cV nistelrode
0412-617333
www.healthcenternistelrode.nl

HEEsWIjK-DIntHEr - De eerste 
wedstrijd van het jaar 2014 moes-
ten we naar Hapert. We begonnen 
vol goede moed aan de wedstrijd. 
VVO kreeg vele kansen, maar 
maakte ze gelukkig niet allemaal 
af. 

We kwamen met 1-0 achter, maar 
Marit wist er 1-1 van te maken. 
We deden goed ons best en Mar-
leen zette ons zelfs op een 1-2 
voorsprong. Helaas scoorde VVO 
nog twee keer en daardoor verlo-
ren we met 3-2. 
Dames, jullie hebben goed je best 
gedaan en laten zien dat jullie veel 
geleerd hebben en goed kunnen 

luisteren. jaidy bedankt voor het 
meedoen.

Altior F1-BMc F1: 4-0
strafworpen 0-0.
Altior F2-rooi F1: 0-2.

Altior E2 
verliest nipt van VVO

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Frank van Kaathoven wint 
internationaal toernooi 

Frank had in de eerste wedstrijd 
snel zijn tegenstander op de rug 

en werkte naar een techniek. De 
shido (strafpunt) van zijn tegen-

stander daarna, benutte Frank met 
wurging en won. Bij de tweede 
wedstrijd werd zijn tegenstander 
bestraft voor verdedigend spel met 
een shido. Die kon Frank niet be-
nutten, maar bleef aanvallen. Een 
tweede shido volgde. Met nog een 
minuut te gaan, besloot Frank de 
wedstrijd tactisch uit te judoën en 
won op strafpunten. 

De halve finale was een zware 
wedstrijd. Maar toen Frank merkte 
dat zijn tegenstander een wur-
ging wilde maken, gebruikte hij 
de vrijgekomen ruimte zelf voor 
een wurging en won. In de finale, 
tegen dezelfde tegenstander als 
vorig jaar, was ook de wedstrijd 
een herhaling. Frank won met een 
wurging en werd kampioen. Een 
superprestatie na zijn polsblessure. 
namens budoschool tanoshii: Pro-
ficiat Frank.

budo

HEEscH – Frank van Kaathoven werd tijdens het internationaal judo-
toernooi in België kampioen in een poule van deelnemers tot 81 kg. 
Er werd op de grond gejudood, het ne-waza, waarbij gewonnen wordt 
met houdgreep, armklem of verwurging. 
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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
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E V E N E M E N T E N
9 JAnUArI 

Kaartverkoop 
Weverszittingen
Locatie: Bowling Center Rainbow 
Nistelrode
Pagina 14

Workshop mandalatekenen
Locatie: Blauwesteenweg 38 
Nistelrode

onderonsje Loosbroek 
over thuiszorg
Locatie: Steunpunt D’n Hoek 
Loosbroek

nieuwjaarsbijeenkomst
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther
Pagina 8

meditatie-uur
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

10 JAnUArI 

Gratis inloopspreekuur 
voor ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode

teenageparty 12+
Locatie: Lunenburg Loosbroek

Jeugdvoorstelling 
‘Indiaan in de kast’
Locatie: Aula van Bernrode 
Heeswijk-Dinther
Pagina 14

Kerstboomverbranding 
Locatie: Vorstenbosch

benU Apotheek gesloten
Locatie: Heesch

1-jarig bestaan Café De snor
Locatie: Laar 24 Nistelrode

11 JAnUArI 

remIX
Locatie: De Pas Heesch

rondje Doe maar - 
Ja, doe maar!
Locatie: De Pas Heesch

Kerstboomverbranding 
Locatie: Heeswijk-Dinther 
& Loosbroek

Kerstboomverbranding 
Locatie: Heesch

expositie Geeske bangma
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

Jeugdprinsonthulling
Locatie: De Stuik Vorstenbosch

12 JAnUArI 

Politiek café brUG
Locatie: Zaal De Zwaan
Heeswijk-Dinther
Pagina 2

HVCH Heesche 
Winterwandeling
Locatie: Binnenweg 1 Heesch
Pagina 14

expositie Geeske bangma
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

Vogelvereniging 
Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

Jeugdvoorstelling 
‘Indiaan in de kast’
Locatie: Aula van Bernrode 
Heeswijk-Dinther
Pagina 14

Gildemis
Locatie: Vorstenbosch 

13 JAnUArI 

Alzheimer Café
Locatie: St. Barbaraplein 6 Oss

14 JAnUArI 

Zonneochtend
Locatie: Zaal ’t Tramstation 
Nistelrode

Vogelvereniging 
Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

onderonsje Heeswijk 
over thuiszorg
Locatie: Bernrode 
Heeswijk-Dinther

15 JAnUArI 

Cursus Voetreflexmassage
Locatie: Centrum Maia 
De Palmen 5 Nistelrode

breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 Nistelrode

Liederentafel
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 19

Kaartverkoop Pronkzitting
Locatie: De Stuik Vorstenbosch 

Lezing mieke van der 
Velden
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2 

16 JAnUArI 

nisseroise Kletsavond
Locatie: Partycentrum 
‘t Maxend Nistelrode

Dubbelcabaret - maartje 
en Kine & Dian Liesker
Locatie: De Pas Heesch

badminton introductie-
toernooi
Locatie: Sporthal ‘t Vijfeiken 
Heesch
Pagina 22

Lezing gerechtigheid 3
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

17 JAnUArI 

Cursus metamorfose-
massage
Locatie: Centrum Maia 
De Palmen 5 Nistelrode

Gratis inloopspreekuur 
voor ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode

18 JAnUArI 

Workshop ‘Vitaal in en 
na de overgang’
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

teeravond Gilde
Locatie: Vorstenbosch 

outletbeurs
Locatie: De Pas Heesch

Uitslag nisseroise Kwis
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend 
Nistelrode

19 JAnUArI 

Concert stanza
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

outletbeurs
Locatie: De Pas Heesch

20 JAnUArI 

Cursus Voetreflexmassage
Locatie: Centrum Maia 
De Palmen 5 Nistelrode

regelzorg 
rijbewijskeuringen
Locatie: De Pas Heesch

Vogelvereniging 
Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

matineeconcert door trio
Locatie: Kasteel Heeswijk-Dinther

Infoavond Heilaren buiten
Locatie: Café zaal De Toren 
Heeswijk-Dinther 

21 JAnUArI 

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

Vogelvereniging 
Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

22 JAnUArI 

breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 Nistelrode

Koffie-/informatie 
bijeenkomst: dementie of 
vergeetachtigheid
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

23 JAnUArI 

Workshop mandalatekenen
Locatie: Blauwesteenweg 38 
Nistelrode

Lezing bart ebbinge
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 

24 JAnUArI 

Gratis inloopspreekuur voor 
ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode

Jonge bands op het podium 
- the Young ones
Locatie: De Pas Heesch

25 JAnUArI 

Pubnight
Locatie: Café In d’n Ollie
Heeswijk-Dinther
Pagina 9

ouderavond Café De snor
Locatie: Laar 24 Nistelrode

26 JAnUArI 

Huldiging sportkampioenen
Locatie: Lunenburg Loosbroek

Vogelvereniging 
Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

27 JAnUArI 

Koffie-/informatiemiddag 
over dementie
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

film ‘De marathon’
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 9

28 JAnUArI 

Persoonlijke en Intuïtieve 
ontwikkeling
Locatie: Centrum Maia 
De Palmen 5 Nistelrode

Vogelvereniging 
Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

film ‘De marathon’
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 9

29 JAnUArI 

breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 Nistelrode

Informatieavond 
Uitvaartzorg Van tilburg
Locatie: Café ‘t Tramstation
Nistelrode


