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Buurtbewoners betalen mee aan AED
BERLICUM – In bijzijn van 
wethouder Ed Mathijsen en 
vele belangstellenden werd 
afgelopen zondag een nieu-
we AED aan de Groeskant 25 
in Berlicum officieel open-
baar gemaakt. Het apparaat 
dat het hart op gang helpt na 
een hartstilstand kwam er 
dankzij een groot aantal be-
trokken buurtbewoners. Het 
hartversterkertje en vreugde-
vuur symboliseerden de 
blijdschap van alle betrokke-
nen.

Door Wendy van Lijssel
Henriëtte Steenbergen, Gerda 
van Helvoirt en Manfred van 
Geenen bedachten enige tijd 
geleden dat het zeer zinvol 
zou zijn als de buurt verrijkt 
zou worden met een Automa-
tische Externe Defibrillator of-
wel AED die óók ’s nachts toe-
gankelijk is. Een AED is een 
apparaat dat ingezet wordt na 
een hartstilstand. De eerste 
minuten erna staat, anders 
dan gedacht wordt, een hart 
nog niet stil, maar beweegt 
het ongecoördineerd. Met 
een elektroshock van de AED 
kan het normale ritme van het 
hart hersteld worden. In com-
binatie met een telefoontje 
naar 112 en directe reanima-
tie kunnen er met een AED le-
vens worden gered. “Er zijn in 
Berlicum wel bedrijven of or-
ganisaties die een AED heb-
ben. Na sluiting zijn deze niet 
meer beschikbaar. Slechts de 
Rabobank in Berlicum heeft 
er een waar je altijd bij kunt. 

Als je na een hartstilstand 
binnen zes minuten aange-
sloten bent op een AED en ge-
reanimeerd wordt dan heb je 
de beste overlevingskans. 
Hoe sneller, hoe beter natuur-
lijk. Als er in deze buurt iets 

gebeurt, kost het te veel kost-
bare tijd om elders een AED 
te halen,” aldus Gerda reso-
luut. 

Gerda, Manfred als Henriëtte 
hebben beide al jaren reani-
matie en AED bevoegdheid. 
De dames hebben helaas ook 
in hun naaste omgeving te 
maken met hartproblemen. 
Het maakte   samengevat dat 

ze bedachten dat het goed 
zou zijn om een AED die 24 
uur per dag toegankelijk is in 
hun buurt te hebben. De drie 
hielden het niet bij woorden, 
maar gingen over tot daden. 
Ze informeerden zich goed en 
benaderden vervolgens Stich-
ting Hartwacht Sint Michiels-
gestel en de buurtbewoners 
van de Beekstraat, Coude-
voort, De Groeskant, De Turf-

kamp, De Beemden en de Bo-
gert om mee te doen want 
aan het hele gebeuren hangt 
natuurlijk een behoorlijk 
prijskaartje.

Tot hun geluk waren maar 
liefst 53 gezinnen bereid om 
financieel bij te dragen voor 
de aanschaf van een AED met 
buitenkast. Als tegenprestatie 
krijgen zij de gelegenheid om 

een reanimatie cursus met 
AED bevoegheid te volgen en 
deze jaarlijks te herhalen. “Er 
zijn momenteel al 14 mensen 
die aankomende maand deze 
cursus gaan volgen,” aldus 
Henriëtte trots. “De buurt 
heeft zich aangemeld bij  
HartslagNu.nl. een landelijke 
organisatie voor de coördina-
tie van mensen met een re-
animatie/AED-bevoegd-

heid. Zodat via hen, nadat 112 
is gebeld, direct een bericht 
wordt verzonden aan de hulp-
verleners die in de buurt 
van het slachtoffer wonen. We 
kunnen dan direct in actie ko-
men en hulp bieden,” 
legt Manfred van Geenen uit. 
Het drietal is trots op de AED 
die niet alleen voor de buurt, 
maar feitelijk voor iedereen 
die het apparaat nodig heeft 
dag en nacht beschikbaar is. 
Ondanks alle inspanningen 
melden ze lachend: “Eigenlijk 
hopen we het apparaat nooit 
te hoeven gebruiken maar het 
is wel een geruststellende ge-
dachte dat het er is.”

Zijn die in willen stappen of 
meer informatie willen over 
de AED dan kunnen zij con-
tact opnemen met Gerda van 
Helvoirt via gerdavanhel-
voirt@home.nl

‘We hopen het apparaat nooit te hoeven gebruiken’

Altijd de meest 
actuele 

gemeenteberichten 
in deze krant

T 073 - 52 30 888
www.perfektkozijn.nl

Als uw kozijn 
perfekt  
moet zijn!

Onze showroom is ook iedere zaterdag
geopend (van 11:00 tot 15:00 uur).

073 - 52 30 888
www.perfektkozijn.nl

Onze showroom is ook iedere zaterdag
geopend (van 11:00 tot 15:00 uur).

Laag Beugt 1 - Heeswijk-Dinther
T 0413 29 15 90

Zondag
9 februari

geopend
van 12.00 - 17.00 uur

www.heerkensinterieurs.nl

CURSUSSEN 
EN LEZINGEN
10 t/m 15 febr.

Meer info:
www.tuinwinkelvinkel.nl

A vd Elzen
Tuinwinkel Vinkel

Weerscheut 18

Geslaagde vijfde editie Krabbertuin
DEN DUNGEN - Zaterdag 1 fe-
bruari werd bij Boer Goos-
sens voor de vijfde keer de 

gezellige middag voor de iets 
-

seerd door de Krabberdonkse 
Koepel.

Door Relinde van Drunen

De gasten werden bij binnen-
komst verwelkomd door de 
muziek van CV Ut Moes Mar 
Us. Met een overvolle zaal be-
gon de middag met een op-
treden van Prins Arthur en Ad-
judant Germ. waarbij zij een 
eigen versie van het lied 
“Leve de lol in Krabberdonk” 
brachten. Hierna volgden ver-
schillende optredens van ar-

tiesten van Dungense bodem, 
onder wie Anneke van Pinxte-
ren en Kees de Bie. Zij zongen 
een paar mooie liefdesliedjes 
en sloten af met “Hier ben ik 

thuis” van Gerard van Maas-
akkers waarbij door de gas-
ten vrolijk mee gezonden 
werd.

Ook werd de ton van het ton-
proaten voor de dag gehaald. 
Annelies van Ingen kreeg met 
haar typetje Loesje de huis-
vrouw nog altijd de lachers op 
haar hand. Jos Bertens van de 
plaatselijke heemkundekring 
vertelde over wat oudheden 
van vroeger, waaronder de 
poffer. Ondertussen legde vi-
deoteam de Donk al het spek-
takel vast. Het team liet ook 
een compilatie zien van ge-
beurtenissen in Den Dungen 
van het afgelopen jaar, waar-
onder uiteraard de afbraak 
van het bejaardenhuis en de 
bouw van de Litserborg. 

In de pauze liet Ut Moes Mar 
Us weer van zich horen, waar-
na de beurt was aan het saxo-
foonkwartet Aquilibre en ook 

het KBO-koor zong nog een 
paar gezellige liedjes. 

De verrassing van de middag 
was het duo Slappe Thee dat 
bestaat uit Huub Goossens 
en Hennie van Grinsven. Zij 
brachten met hun typetjes 
een hoop slappe klets en ge-
stuntel waar flink om gela-
chen werd. Als afsluiter zon-
gen Ben Kok en Gerlof van 
Trommelen nog een aantal 
meezingers, waaronder de 
bekende Dungense carna-
valskraker “Mi hil mun hart 
houw ik van Krabberdonk”. 
De middag werd afgesloten 
met het Dungense volkslied 
“Tussen de brug en de meu-
le”, gezongen door alle ar-
tiesten samen. 

-
klets en gestuntel (foto: boximages).
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Wil je ook de laagste
rente voor je hypotheek?

 Variabele rente : 2,25%
 10 jaar vast : 3,80%
 20 jaar vast : 4,30%

Wij vergelijken alle hypotheken 
in de markt. Maak een afspraak

en bespaar tijd en geld.

Eerste gesprek gratis!

Zet eens iets lekkers 
op tafel

met onze aanbiedingen
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Ouderwets 
Draadjesvlees
Runderribstuk van het
Brabants rund

kilo 1100

Shoarmapakket
Shoarmavlees, saus en
pittahbroodjes

per pakket 500

Babi Pangang
en Bami
Kant-en-klaar
Uit eigen keuken

samen 800 gram 600

Palingworst
Lekker op de  boterham
maar ook als borrelhapje

100 gram 100

Nu de nieuwe collectie carnavalskleding 201  compleet in de winkel!!

Berkdijk 9a – St. Michielsgestel – tel. 073-5515716

OPENINGSTIJDEN: 

maandag 13.00-18.00 uur - di. t/m do. 9.00-18.00 uur  

vrijdag koopavond 9.00-20.00 uur  zaterdag 9.00-17.00 uur

WWW.AVANHAMOND.NL

ELKE ZONDAG OPEN
van 11.00 - 17.00 uur

Vanaf 12 februari iedere WOENSDAG, DONDERDAG 
en VRIJDAG tot 20.00 uur GEOPEND

Voor GROEPEN, VERENIGINGEN en HORECA HET JUISTE ADRES

PARKEREN volg de SPECIALE BORDEN

We bezoeken u graag thuis
Een levenspartner vinden via onze 

persoonlijke bemiddeling? 
Ruim 75% van de ingeschrevenen slaagt!

Bel voor meer informatie:
073-2032029 Rianne Ponsioen 

Of 088-0221900 (landelijk)
Of kijk op www.mens-en-relatie.nl

M.J.J.A. Foolen-Smits

6 euro korting! OP=OP
Bij inlevering van 4 lege, 

originele HP364 inktcartridges

ontvangt u een korting van 6 euro op een 

nieuwe set originele HP364 inktcartridges.

bijv. HP364 4-pack 

van 24,00 euro nu 18,00 euro!
of HP 364XL 4-pack 

van 48,00 euro nu 42,00 euro!

Nieuwe en gebruikte computers
Spijt 17, Sint-Michielsgestel. Tel. 073-5519004

Westakkers 33a Berlicum

Telefoon: 073-5033624 / 06-26036225 E-mail: vgs@live.nl

Al bijna 30 jaar uw vertrouwde schilder

PAS OP!!!
Nat!

De Winterschilder.

Graafsebaan 7
5248 JR Rosmalen

 tel. 073 - 5213980
fax 073 - 5219761
www.marifrunt.nl

WONING- EN PROJEKTINRICHTING BV

DE ENIGE ECHTE WARME BAKKER UIT BERLICUM

Voor het fijnste banket
en de lekkerste mik

Sjef Strik

AANBIEDINGEN
NIEUW!! VOLKOREN+

Puur eerlijk Hollands

(graan van Nederlandse akkers) 2,50

5 KAMPIOENTJES  2,50

APPELTAARTJE 7,50
Brood van de Maand:
MULTI  GRANEN  1,20

Hoogstraat 72 - BERLICUM

Tel. 073-5031277
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Door Aart van der Haagen

A.H. van Hamond BV
Berkdijk 9-a
5271 SR  Sint-Michielsgestel
073 5515716
info@avanhamond.nl
www.avanhamond.nl

Carnavalsgekte bij A.H. van Hamond

Advertorial

Meubelstoffeerderij
Vakkundig (her)stofferen en
repareren van al uw meubelen
in stof, leder en kunstleder

Olaf van Pomeren Meubelstofferingen
Marterhage 31, Berlicum
☎ 073-5036912/06-21562891
Bel voor een vrijblijvend advies of prijsopgave!

De ideale plek voor al uw
(KINDER)FEESTJES!
www.de-pimpernel.nl

PANNEKOEKENHUYS
& UITSPANNING

De Koekoek Jonguh bezoekt 
carnavalswinkel Van Hamond
SINT-MICHIELSGESTEL - Op zon-
dag 9 februari komt de Koekoek 
Jonguh op bezoek bij carnavals-
winkel A.H. van Hamond te Sint 
Michielsgestel! Vanaf 13.00 uur 
staat hij klaar om met jou op de 
foto te gaan. Tevens zal Koekoek 

Jonguh zijn inmiddels bekende 
en succesvolle nummers zingen 
en spelen. Een unieke mogelijk-
heid om deze ster te meeten en 
greeten! Tevens kun je gezellig 
een kijkje nemen in de winkel en 
alvast in carnavalsstemming ko-

men. A.H. van Hamond biedt 
werkelijk van alles, op het gebied 
van carnaval, waaronder uiter-
aard ook vele koekoeks-artike-
len! Graag tot ziens op 9 februari 
bij A.H. van Hamond, Berkdijk 9a 
in Sint Michielsgestel.

Uitnodiging CDA-bijeenkomst 
GEMONDE - Lijst Gemonde 
steunt het CDA bij de raadsver-
kiezingen op 19 maart. Het CDA 
heeft maar liefst vier kandidaten 
uit Gemonde op de lijst staan.

Lijst Gemonde is ervan over-
tuigd dat het geluid uit hun dorp 
het beste doorklinkt via het CDA. 
Dit geluid kunnen de inwoners 
uit Gemonde laten horen! 

Op maandag 10 februari om 
20.00 uur (Dorpshuis de Kei) 
vindt een CDA-achterbanoverleg 
plaats in Dorpshuis De Kei. Deze 
bijeenkomst is openbaar en dit 
keer vooral ook bedoeld voor in-
woners uit Gemonde.
 U krijgt hier alle gelegenheid 
om de huidige en toekomstige 
raadsfractie te voeden met the-
ma’s uit úw dorp. Vooraf aan-
melden is niet nodig, u kunt ge-
woon binnenlopen.

Cursus netwerkcoach
Steunpunt Mantelzorg is op zoek 
naar vrijwilligers die als netwerk-
coach aan de slag willen. Veel 
mantelzorgers staan er alleen 
voor. Vaak is hulp van andere fa-
milieleden en vrienden niet vol-
doende mogelijk omdat zij niet in 
de buurt wonen of omdat de 
kring van mensen rondom de 
mantelzorger en de patiënt te 
klein is geworden. De netwerk-
coach gaat met de familie heel 

gericht aan de slag om de kring 
van mensen rondom hen in kaart 
te brengen. Samen bespreken ze 
hoe die kring groter kan worden, 
zodat mantelzorger en/of patiënt 
op een grotere groep mensen 
kunnen terugvallen. In de cursus 
Natuurlijk, een netwerkcoach! 
leert u hoe u als netwerkcoach 
aan het werk gaat.
De cursus wordt gegeven in het 
Ursulagebouw in Boxtel. De cur-

susdata zijn 13 maart, 20 maart, 
27 maart en 24 april, van 13.30 
uur tot 15.30 uur. Aan de cursus 
zijn geen kosten verbonden. Er 
kunnen minimaal acht en maxi-
maal veertien pwersonen deelne-
men. Aanmelden (kan tot 7 
maart) of meer informatie: Steun-
punt Mantelzorg Sint-Michielsge-
stel, Ria Swinkels, tel. 06 
14041212 of via mantelzorgst.mi-
chielsgestel@hetnet.nl. 

MIDDELRODE – Het Repaircafé 
in de Moerkoal, waar de eerste 
keer in totaal 23 apparaten zijn 
gerepareerd, voorziet duidelijk 
in een behoefte. Op vrijdag 7 
februari van 09.30 uur tot 12.00 
uur kun je er daarom weer te-
recht met een kapot broodroos-
ter, lampje, föhn, kleding, fiets, 
speelgoed, etc. Alles wat het 
niet meer doet, maakt kans op 
een geslaagde reparatie met de 
raad van de aanwezige vaklui. 
Het Repaircafé valt samen met 
de markt en de vrijdagochtend-
koffie in het dorpshuis. Meer 
informatie of aanmelden als 
vrijwilliger: Moerkoal, Driezeeg 
20 in Middelode, tel. 073 

5033050 of mail naar info@
moerkoal.nl.

Carnavalsmiddag voor
mensen met een beperking
DEN DUNGEN - Op zaterdag 22 
februari organiseren De Dungen-
se Voetbalondernemers weer 
hun jaarlijkse carnavalsmiddag 
bij Boer Goossens aan het Heilig 
Hartplein 2 in Den Dungen. Deze 
middag zal worden opgeluisterd 
door Prins Arthur dun Urste en 

zijn gevolg, de Jeugdraad en de 
Binckhorst met zijn raad van elf. 
Tevens treden er verschillende 
kapelletjes en artiesten op. Het 
beloofd een knallende feestmid-
dag te worden! Aanvang: 13.30 
uur en eindigt rond 16.30 uur.
Gratis entree voor mensen met 

een lichamelijke of verstandelij-
ke beperking en begeleiding. 
Graag opgeven vóór 15 februari 
bij Dhr. K. Plieger, Grote Cour 22 
5272 CH St. Michielsgestel, 
tel.06 11112860.

Lezing door Kees Waaijman
HEESWIJK - Zaterdag 15 febru-
ari organiseert Boekhandel 
Berne in het kader van de 
Maand van de Spiritualiteit 
de lezing ‘Laat mij horen 
Jouw stem’ door Kees Waaij-
man.

Kees Waaijman zal in zijn lezing 
de volgende onderwerpen be-
handelen:

Luisteren naar het woord van 
God en eruit leven, dat wil de 
Dienst van het Woord in de Eu-
charistieviering. Hier zijn geen 
eersten en laatsten, geen hoog-
sten en laagsten. Allen staan wij 

voor Gods gelaat als volk van 
God. Hopend een glimp op te 
vangen van zijn aanspraak. Leren 
luisteren, hoe werkt dat?

Kees Waaijman over spirituali-
teit: het gaat om de weg die ge-
wone mensen gaan, in de kring 
van hun gezin, werk en ontspan-
ning. Spiritualiteit heeft een cul-
tuurkritische dimensie, omdat 
het aandacht vraagt voor wat we 
eigenlijk wel weten, maar niet 
willen weten. Spiritualiteit leert 
aandachtig leven, erbij zijn: “Kij-
ken, creatief, niet dat duffe.”

De lezing duurt ongeveer een 

uur, na afloop signeert Kees 
Waaijman zijn boeken in Boek-
handel Berne.

Kees Waaijman (1942) is karme-
liet en emeritus-hoogleraar Spiri-
tualiteit aan de Radboud Univer-
siteit. Hij was wetenschappelijk 
directeur van het Titus Brandsma 
Instituut. Hij is onder andere au-
teur van het standaardwerk ´Spi-
ritualiteit, vormen, grondslagen 
en methoden´ (2000) en van het 
boek ‘Laat mij horen jouw stem’ 
(2013).

In 2013 werd zijn boek ‘Hoe 
streelt jouw zegging mijn gehe-

melte’, een studie naar psalm 
119, gekozen tot Theologieboek 
van het jaar, een prijs voor het 
boek dat voor een groot publiek, 
vernieuwend, gefundeerd en re-
levant is. De lezing wordt gege-
ven in de Norbertuszaal van de 
Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 
5473 AD Heeswijk. Inloop vanaf 
13.30 uur; aanvang lezing 14.00 
uur.

De entreeprijs bedraagt 5 euro 
(dit is inclusief koffie/thee), te 
betalen ter plaatse. Reserveren 
via info@berneboek.com.

Informatieve bijeenkomst 
DorpsGoed
SINT-MICHIELSGESTEL - Op 8 fe-
bruari wordt door DorpsGoed de 
laatste in een serie van drie in-
formatiebijeenkomsten gehou-
den met als centraal thema ‘De 
kracht van verbinding: land-
schap – economie – erfgoed’. 
Het gebied Herlaer-Haanwijk 
heeft veel potentie en er zijn ver-
schillende gebruikers en belan-
gen. Het is dus de moeite waard 
om daarover te worden bijge-

praat, waarna er volop ruimte is 
om met elkaar van gedachten te 
wisselen over de toekomst van 
het gebied. De bijeenkomst 
wordt gehouden in het informa-
tiecentrum van Brabants Land-
schap, Haanwijk 4a in Sint-Mi-
chielsgestel. De aanvang is 
10.00 uur; de toegang is gratis. 
Voor vragen kunt u terecht bij 
Harrie Maas: hhvm.maas@
gmail.com of tel. 073-5941211. 

Repaircafé Middelrode
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méér dan begraven en cremeren alleen

Gerrie jr. Davids
St-Michielsgestel-Den Bosch e.o.

06 14 64 19 10
g.davids@akeruitvaarten.nl           www.akeruitvaarten.nl

Overlijden melden? Bel 24 uur per dag 088 788 0 788
Ongeacht waar u verzekerd bent.

Maak eens een afspraak bij mijn pas geopende
pedicure-praktijk aan de Spurkstraat 28 in Den Dungen.

U kunt bij mij terecht voor een standaard pedicurebehandeling
maar ook diabetici en reumapatiënten zijn van harte welkom. 

Voor meer informatie:
kijk op www.qualityforfeet.nl of bel naar 06-22843600

Sonja van Gestel-den Hartog

†
Toch nog onverwacht is op 24 januari 2014 

overleden in Sint Anthonis

J.M.T. (Jo) van Uden
geboren 23 november 1928 in Dinther

weduwe van
A.P.H. (Piet) van Laanen

 

 
Petrus Dondersplein 14-2  Sint Michielsgestel 073 – 5515113  

 GROTE UITVERKOOP !!!
Van onze in 12 jaar opgespaarde winkeldochters. 

Zoals: 
 

 Verouderde boeken of boeken met lichte beschadigingen. 
 2e hands boeken 
 verouderde dschri en 
 Kantoor- en schoolar elen zoals scharen, liniaal, puntenslijpers, 
pennen, nietmachines, n boekjes, papier, cartridges, etc. etc. 

 Agenda’s en kalenders 
 Kerstkaarten en kers kelen. 
 

En alles wat we nog meer op onze zolder vinden en de moeite waard is. 
EN DAT ALLEMAAL TEGEN AFBRAAKPRIJZEN !!!! 

 
Vrijdag 7 februari van 14.00 uur tot 16.00 uur 

Zaterdag 8 februari van 10.00 uur tot 15.00 uur  
Zondag 9 februari van 11.00 uur tot 15.00 uur  

OP=OP 

M.J.J.A. Foolen-Smits

Wij zijn de bank bij u in de buurt. 

Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Gerald Donders 
06 - 83 78 99 87
Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum

Al jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de 
omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn 
dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 
06 - 20 49 32 87
Helster 6, 5258 JJ Berlicum

Uitvaartverzorging

Kleding voor jong en oud van maat 34 t/m 56
Maaskantje 7 Den Dungen Tel. 073-5944351
Geopend dinsdag t/m vrijdag 10.00-18.00 uur; zaterdag 10.00-17.00 uur

EEN GROOT GEDEELTE VAN DE 
NIEUWE VOORJAARSCOLLECTIE 

IS BINNEN

WINTERCOLLECTIE
HALVE PRIJS

DE ALLERNIEUWSTE GALAJURKEN
IN HET KORT EN LANG  AL V.A. € 39,95

HEESWIJK - Op maandag 10 
februari verzorgt de schrijver 
Alex Verburg in het Abdij-
huis een lezing met als the-
ma ‘Het verhaal gaat door…’. 

Verburg tekende in 2007 de 
memoires van Pater van 
Kilsdonk op en liet hem het 
verhaal erachter vertellen. 
Wat bewoog hem, wie en 
wat vormde hem? Verburg 
spreekt nu over verhalen die 
inspiratie geven. Daarbij ge-
bruikt hij Nederlands be-
roemdste pater als voor-
beeld hoe verhalen tot leven 
komen. Naast het boek ‘Pa-
ter van Kilsdonk, Raadsman 
in delicate zaken’, is Verburg 
ook bekend als schrijver van 
‘De verzoening’, over de ont-
voering van Gerrit Jan Heijn, 
en ‘Het voorlopige leven van 
Liesbeth List’. 

De lezing begint om 20.00 
uur. De entree bedraagt 10 
euro, inclusief koffie/thee in 
de pauze. Kaarten verkrijg-
baar in het Abdijhuis naast 
de kerk of reserveren via: 
berne-anders@abdijvanber-
ne.nl. Meer informatie: 
www.abdijvanberne.nl.

Pater van Kilsdonk

Schrijver Alex Verburg
verzorgt een lezing in 

het Abdijhuis.

Informatie-
avond
jongeren en 
motivatie

BERLICUM - Op woensdag 
12 februari organiseren de 
motivatietrainers Rob Ruijs 
en René Albers een bijeen-
komst voor ouders over jon-
geren en hun (gebrek aan) 
motivatie. 

Merkt u datuw zoon of doch-
ter geen zin meer in school 
heeft, vaak geen huiswerk 
maakt of narrig, humeurig of 
gesloten is? Op de informa-
tieavond vertellen Ruijs en 
Albers hoe u als ouders aan 
de slag kunt om uw kind 
weer te motiveren. U krijgt 
ook tips van andere ouders. 
De bijeenkomst vindt plaats 
in Den Durpsherd, Kerkwijk 
61 Berlicum. 
Aanvang 19.30 uur en de 
toegang is gratis. Aanmel-
den via: info@motifire.nl of 
tel. 06 10316556 (René Al-
bers). 

BERLICUM - In de Samen op 
Weg Kerk aan het Raadhuis-
plein zal in het komende sei-
zoen een concertreeks van vier 
concerten worden gehouden. 
De opbrengst van hiervan 
komt geheel ten goede aan de 
Samen op Weg Gemeente om 
de financiële situatie te verbe-
teren. Alle (amateur)musici 

werken belangeloos mee aan 
deze concerten. Op zondag 9 
februari wordt het tweede 
nieuwjaarsconcert, met daar-
bij een bloemlezing uit de ope-
rettegeschiedenis, verzorgd 
door Godiamo, bestaande uit 
Thea van Woesik (sopraan), 
Ton Goossens (tenor) en Henk 
de Winkel (piano). Na het con-

cert kunt u genieten van een 
feestelijke proseccolunch. Het 
concert begint om 12.00 uur. 
Meer informatie: www.sowber-
licumrosmalen.nl. 
Kaartjes zijn te koop bij Ike 
Kremer, jan.kremer@home.nl 
of 06 17738655 en Ruurdje 
van Poppel, rvpoppel@
home.nl of 073 5032117.

Concert SOW Gemeente 
Berlicum-Rosmalen

Op 9 februari geeft Godiamo een concert in de Samen op Weg Kerk in Berlicum.

Zing mee 
met het 
projectkoor 

SINT-MICHIELSGESTEL - Wil 
je graag zingen, kun je blad-
muziek lezen en heb je 
koorervaring, maar wil je 
niet vast bij een koor? Zing 
je bij een koor, maar wil je 
daarnaast tijdelijk wat an-
ders? Dan is het project-
koor, onder leiding van 
Mark van Platen, echt iets 
voor jou!

Op Palmzondag 13 april om 
17.00 uur voert het koor het 
ongeveer één uur durende 
Mattheus Passion van F. Su-
riano uit in de H. Michaël-
kerk. In dezelfde kerk wordt 
hiervoor elke woensdag van 
19.30 tot 21.00 uur gerepe-
teerd. Indien je wilt deelne-
men, wordt verwacht dat je 
bij alle repetities aanwezig 
bent. Er zijn geen kosten 
aan verbonden en er wor-
den geen vergoedingen ver-
strekt. De kerk vind je aan 
de Nieuwstraat 36 (toegang 
via sacristie, achterzijde 
kerk).

Meer informatie: theavan-
derweide@home.nl, tel. 
0411 678684 of Hans.wies@
home.nl, tel. 0499 311024. 
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ALLE SMAKEN

INHOUD: 50 EN 83 L

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

Vanaf woensdag 05-02-2014*Vers & voordelig!

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 05-02-2014 t/m dinsdag 11-02-2014.

Wortelen
1 kg

Meloen 
Galia
Per stuk

Vanaf zaterdag 08-02-2014

Koffi epads
36 stuks.

Patent-
bloem
1 kg.

Boer’n 
chips
Noordzee zout, 
belegen kaas, 
saté of 
peper & zout.

Roomboter 
appelrondo’s 
of vulkoeken
6 stuks.

Diverse kleuren.

Reiskoffer-
set 2-delig

1000 stukjes.

Puzzels “oude meesters”

BLIJVEND

VERLAAGD

Meet gewicht, lichaamsvet, 
waterpercentage, 
bot- en spiermassa.

Weegschaal

Funny Socks
Maten: 23/26 t/m 35/38.

VERLAGINGEN
PRIJS

DIT WEEKEND
vrijdag en zaterdag

25% KORTING
OP HOUT- EN 

PLAATMATERIAAL

Ons Bèt èn ik ware nor de neij tentoonstelling ge-
weest in ’t Noordbrabants Muzeum. De tentoonge-
stelde geschiedenis van Brabant is de moeite wèrd. 
Zeeker de spissjalen hoek van Vincent van Gogh. 
Leenstukken ùit Mexico èn schitterende portrètte 
die wij nog noit gezien han! Veul bezunder momèn-
te van ons gewest worre d’r belicht. Wè ons ok zó 
goewd din, waar dè prachtig kolossaal doek van 
Kees Bastiaans mi z’n èige groot gezin, dè promi-
nènt bé d’n ingang hangt. D’r wier via folderkes ge-
vraogd of ge herinneringe kost òndrage vur de 
ekspozisie die van de zommer òn groote gezinne 
geweijd wordt. Veurwèrpe, foto’s, filmkes èn verha-
le wiere gevraogd. Vurrige zòtterdag is d’r al unnen 
inzameldag geweest. Ons Bèt wó daorvur ok al wir 
mee gèire in de burries èn dùrrum vroeg ik efkes of 
ze wèl goewd snik waar. Ze keek lillek menne kant 
op. “’t Moet over groote gezinne gaon èn daor kun-
de gé oew èige mi d’n beste wil van de wirreld toch 
nie toe reekene… Ik heb bé ùllie ùit meuge zuuke in 
d’n hille nest èn d’r waar d’r mar een!” De ons 
zuchtte èn zaag in dè d’r reaksie grif vurbarig èn 
stom waar. 
In ’t muzeum sti unnen èchten aauwe ‘trutteschud-
der’, zoowès wij ’t Dafke noemde. Erfgoed Brabant 
hi ok goewd in de bus geblaoze. Ès ge sommigte 
zake in werking zet, moete vraoge beantwoorde èn 
dinger invulle. Een opdracht gi over ’t afmake van 
’n mooi aauw spreuk, die wij èiges in boek èn ka-
lènder al dik nor vurre hebbe gebrocht: ‘Wie wè be-
waort, die hi wè, zin ’t wefke èn ze waar al 80 jaor 
….’ Wè moet dè leste woord zen? Umdè ons Bèt èn 
ikken ’t mar al te goewd wiesse, vulde we ‘maagd’ 
in. Toen we d’n ùitslag kreege èn zage dè ons goei 
oplossing pas op de vierde plòts ston van alle in-
vullinge, zuchtte ons vrouw: “De Brabanders kenne 
d’r èige taol nie mer…” “Ho ho, d’r komme hier nie 
alleen Brabanders,” din ik ’r teegenin. D’r is veul in 
bild gebrocht wè mi de ontwikkeling van Noord-
Brabant te maken hi. Ge kunt op ’n kaart van de 
provincie gòn staon èn Èindhove, Tilburg of Breda 
d’r èige geschiedenis mi bilde laote vertelle. Veul 
volk van onze leefted waar d’r, mar vur de jeugd is 
d’r ok vanalles bedocht èn de ons zin dùrrum: ‘Hier 

moete we nog ’ne keer trugkomme mi de manne 
van ons Marietje.” D’r zen in ’t Bosch muzeum meer 
hogtepunte te zien. D’r is ’n overzicht van ’t wèrk 
van de pas gestùrve JCJ van der Heijden, die ‘Licht, 
tijd en ruimte’ hiet. Ès wij nor ’t NBM gòn, moete we 
ok alt efkes bé binnekomst al rèchsaf um de bloem-
stukke van de Spaendonke èn de bezunder Grips-
kes te bewondere. Èn dan hen we al die mooi schil-
derstukke van ’t begin van de ònlooproute nog nie 
ins genoemd. Op Sluijters èn de Slagers komme we 
ok noit ùitgekeeke.

Toen we Ante èn Tiene op de koffie han, gonk ’t al 
gaauwèchtig over de ekspozisie èn zegt dè ons 
vrouw reklame makte. Ik waar bang dè wir over The 
Wall of Fame zó beginne, wor wij op stòn, mar ge-
lukkig sloeg ze dè over. Ze kunne de ons grust am-
bassadeur make. (Ze is ‘Vriendin van ’t Muzeum’, 
toegegtròje tot de Brugelclub.) Ze hagget nog efkes 
over ’t Steedelek Muzeum dè inwónt bé ’t NBM. 
Daor han ze ok al zón schón dinger vur de jong… 
Dansen èn speule mi slange- èn krokodilleleer! Mar 
’t waar òn die twee van Vorstenbosch matig be-
steed. Ant zin nog wèl dè’t dan misschien wèl iets 
vur hullie klèinkeijnder waar, mar mistal ware die 
nie zó muzeum-èchtig ès de ons. “Zóiets moete ze 
van jongsaf òn lere,” zin ons vrouw. Tien begos al 
mee over iets heel anders. “Hee, wè gé daor onder-
lest schreeft over men mi m’n ‘zaachte winters, vèt 
kerkhof’, dè klopt hillemòl nie mer,” riep ie greijn-
zig. Ik waar een èn al oor. “Van de zeuve raowkaar-
te die we de leste weeke gehad hebbe, zen d’r mar 
twee dooi nog begrave. De aander zen ammòl op-
gestokt!” Ja, daor ha-t-ie ’n punt. “Ge zult de spreuk 
òn moete paasse: ‘zaachte winters, vètte krimmato-
riums’!”  “Spreuke zen òn Brabanders steeds min-
der besteed,” klaagde ons Bèt èn daor waar ik ’t 
hillemòl nie mi ins. “Zón gekristallizeerde wijshèid 
verraoit de gist van ’t volk, ’n hil verhaal in ’n por 
rake woorde,” oreerde ik. Alleman viel stil. “Vruu-
ger waar seks vies èn de locht schón,” gaaf ik ès 
modèrn vurbild. Ik zaag ze gelijk laache.  (Ik zin d’r 
nie bé dè’k de spreuk pas ha binne gekreege vur de 
neijen Brabantse Spreukekalènder.) 

’t Verhaal van Brabant

Klaas van Bètte

BERLICUM - Op vrijdag 14 februari 
houdt openbare basisschool De 
Kleine Beer van 09.00 tot 11.30 
uur haar jaarlijkse open dag. 
Naast het bijwonen van de lessen 
in alle groepen kunt u zich laten 
informeren over de werkwijze van 
De Kleine Beer. Daarnaast is edu-
catieve partner ’t Beertjeshuis 
aanwezig voor al uw vragen over 
de voor- en naschoolse opvang 
en dagopvang. 

De Kleine Beer richt zich, net als 
andere basisscholen, op de kern-
doelen voor het basisonderwijs, 

zoals goed taal- en rekenonder-
wijs. Immers zijn taal en spelling, 
rekenen en schrijven noodzake-
lijk om goed te kunnen functione-
ren in de maatschappij. 
Daarnaast, en dat doet De Kleine 
Beer meer dan andere scholen, 
wordt sterk ingezet op de ontwik-
keling van talenten en kwaliteiten 
van de kinderen. Het onderwijs 
moet hen de kans geven om ac-
tief lerend, kritisch en creatief be-
zig te zijn. Binnen duidelijke ka-
ders die een gevoel van veiligheid 
geven, dienen kinderen de vrij-
heid te ervaren om zelfstandig, 
onderzoekend en actief uitdagin-
gen aan te gaan.
Stel uw vragen via tel. 073 
5038020, via mail: info@deklei-
nebeer.nl of kom naar de open 
dag aan de Westerbroek 2 in Ber-
licum.

Open dag openbare 
bs De Kleine Beer

Op vrijdag 14 februari houdt openbare basisschool De Kleine Beer 
van haar jaarlijkse open dag.
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LEDERTECHNIEK HERSTELT EN 
STOFFEERT ALLE MEUBELEN

P

www.ledertechniek.nl

Loopkantstraat 14c, 5405 NB  Uden (0413) 25 50 01
Openingstijden: ma t/m vr 9.00 - 16.30 uur. Zaterdags GESLOTEN

Al méér dan 19 jaar lang wijdt 

 zich met gedegen 

inzet én vastberaden aan één doel: 

het kwalitatief solide en duurzaam 

herstellen van uw sleetse doch nog 

dierbare lederen of nubuck zetels, 

tegen een  prijsje! 

En het doet er dan niet toe wat voor 

soort van sleetse euvels dat zijn: 

verkleuringen, scheurtjes, vlekken of 

verzakkingen, enz., enz.? 

Daartoe behoort zelfs het volle-

dige cleanen, ook dat van auto- of 

bootinterieur. Dus...wij maken alles 

weer als herboren, middels ons 

succesvolle lederherstelprogramma. 

Dat noemen wij dan ook simpelweg: 

totaal opkalefateren. Maar dan wel 

tegen zo’n  prijsje, 

waar je nog echt vrolijk van wordt! 

Mede daarom blijven wij er alles 

aan doen, om het voor u voordelig 

te houden! Geen bla, bla, bla, bla!? 

Maar...nee hoor! 

Bel 0413 - 255001 of 06-13420998, 

want zelfs een  offerte hoort 

daar ook nog bij!!

t/m eind maart 25% korting bij 

het vullen van uw zitmeubel.

Al 19 jaar de perfecte 

lederrenovatie in Uden

Vrijdagmorgen Middelrode 8.00-12.00 uur

Vrijdagmiddag Sint-Michielsgestel 12.30-17.00 uur

Dinsdagmiddag Gemonde 12.30-17.00 uur

TEL. 073-5478384  /  06-46276682

Botermalse entrécote .........4 halen=3 betalen!

Mager soepvlees  ..................................500 gram € 5.00
5 Slavinken ................................................................€ 5.00
VLEESWARENTRIO:
100 gram boerenmetworst
100 gram gerookte ham
100 gram casselerrib

Gebraden spareribs (uit eigen slagerij)

................................................................................500 gram € 5.00
4 plakken balkenbrij ......................... SLECHTS € 2.00

Hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs

samen € 5.00

SINT-MICHIELSGESTEL - 
De nieuwe Heertgang, 
het tijdschrift van heem-
kundevereniging De 
Heerlijkheid Herlaar, is 
inmiddels verschenen en 
verkrijgbaar bij de Read-

shop op het Petrus Don-
dersplein in Sint-Mi-
chielsgestel. 

In deze editie wordt aan-
dacht besteed aan het be-
drijf Particolare. Naar aan-

leiding van het 50-jarig 
bestaan van Particolare, 
schreef Ruud van Aart een 
uitvoerig verhaal over het 
ontstaan en de groei. Het 
artikel geeft een goed 
beeld van de ontwikkelin-
gen in de bouw gedurende 
de laatste 50 jaar.

Dat oude stukken over het 
verleden niet saai hoeven 
te zijn, bewijst Nico van 
Hengstum met zijn artikel 
over de overlast van dui-
ven. Het verhaal doet den-
ken aan de overlast die 
boeren tegenwoordig on-
dervinden van trekganzen 
die hun graslanden kaal-
vreten. Probleem tegen-
woordig: de ganzen zijn 
een beschermde diersoort. 
Probleem driehonderd jaar 
geleden: de duiven waren 
eigendom van de hoge he-
ren in Gestel.

In de vaste rubriek ‘uit de 
oude doos’ deze keer een 
prachtige foto uit de archie-
ven van toneelvereniging 
Onderling Kunstgenot. De 
foto is gemaakt door Char-
les Verzijl tijdens een le-
denavond in café van den 
Biggelaar, beter bekend als 
Bio Big. Veel bekenden op 
de foto, maar enkele na-
men ontbreken nog. Den 
Heertgang vraagt de lezers 

of zij de ontbrekende na-
men in kunnen vullen.

Hulp wordt ook gevraagd 
bij het ontcijferen van de 
raadselachtige teksten op 
de muur die voor huize 
Overberg staat, op de hoek 
van de Nieuwstraat en de 
Michielsstraat. De woorden 
‘Inspector’ en ‘la patria’ 
zijn te ontcijferen, maar het 
is onduidelijk waar de tekst 

over gaat. Geïnteresseer-
den die de tekst aan een 
nader onderzoek willen on-
derwerpen, kunnen bij de 
heemkundevereniging digi-
tale foto’s van de muur op-
vragen. De heemkundever-
eniging is te bereiken via 
Frans Cooijmans, tel. 073 
5514359 en via: info@de-
heerlijkheidherlaar.nl.

De nieuwe Heertgang is verschenen

DEN DUNGEN - The Scratch 
gaat vernieuwen aanko-
mende carnaval, met 
Scratch XXL, een stoer 
avondprogramma op za-
terdag, zondag, maandag 
en dinsdag, speciaal voor 
de wat oudere jeugd die 
tegen het nieuwe alcohol-
beleid NIX18 aanloopt. 

Naast een mega goede ge-
luidsset, worden ook spec-
taculaire lichten gemon-
teerd die samen voor een 
super vette beleving van 
licht en geluid zullen zorgen. 
De line up van regionale en 
landelijke artiesten en dj’s 
is erg divers waardoor alle 
hedendaagse muziekstijlen 
aan bod komen. Uiteraard 
komen er ook carnavalskra-
kers voorbij, maar dan wel 
met lekkere beat eronder. 
Elke avond is er een ander 
thema, dus pas gerust je 

outfit er op aan! Op zater-
dagavond bijvoorbeeld 
komt Q-Music the party met 
Het Foute Uur. Met de Q-dj’s 
zal het knalfeest nóg vetter 
worden!

Programma Scratch XXL
Zaterdag: thema Q-music 
the party, met het foute uur 
en Q-dj’s. Dresscode Q. Met 
dj The Wizz en dj Dennie V. 
Zondag: thema skihut. Dres-
scode: ski, winter. Met dj 
Daryl, dj De La Vince, dj Jo 
en dj The Wizz. Maandag: 
thema spetterende laser-
show. Dresscode: wit. Met 
dj Dennie V, dj Divasco, dj Jo 
en dj Phonehead. Dinsdag: 
thema glow in the dark en 
black light. Dresscode: fluo-
rescerend. Met dj Daryl, dj 
De La Vince en dj Cliff. 
 Voor Scratch XXL 
is een Every Day-kaart ver-
krijgbaar waarmee je dage-
lijks naar binnen kunt. Ook 

zijn er nog losse kaarten te 
koop voor de spetterende 
zaterdagavond bij de beken-
de verkooppunten. Voor de 
overige middagen en avon-
den is de toegangsprijs 2 
euro.

Openingstijden The Scratch: 
vrijdag van 08.30 uur tot 
09.30 uur en van 11.30 uur 
tot 15.00 uur; zondag van 
15.00 uur tot 19.00 uur, 
daarna Scratch XXL; maan-
dag van 13.00 uur tot 19.00 
uur, daarna Scratch XXL; 
dinsdag van 13.00 uur tot 
19.00 uur, daarna Scratch 
XXL.
Volg en like The Scratch op 
Facebook, ontvang alle in-
formatie én maak kans op 
een gratis Scratch XXL Every 
Day-kaart! Kijk voor entree-
prijzen, verkooppunten, het 
complete programma-over-
zicht op www.the-scratch.
com.

The Scratch gaat XXL

De muur bij Overberg, gezien vanuit de Ruwenbergstraat. 
Wat stond er op de muur geschreven? Leden van de heem-

kundevereniging breken zich hierover al jaren het hoofd.

 V.l.n.r. Hemke Schellings, Marie van Hout, Riek van den Ekart, ?, Toos Willekens-Eykemans, Trees van Engelen, ?, 
Sien van Heugten-Eykemans, Jeanet van Engelen, Jan van Hout. Kent u de ontbrekende namen en wie weet wan-

neer de foto gemaakt is?

KBO Sint-Michielsgestel/Ge-
monde en Stichting Welzijn 
Ouderen organiseren op 
donderdag 13 februari een 
Seniorwijs bijeenkomst, 
voor alle 55-plussers uit de 
verschillende dorpskernen. 
De heer Bert van Beek, voor-
zitter van Heemkundever-
eniging De Heerlijkheid Her-
laar, houdt een lezing over 
bidprentjes. Iedereen heeft 
er wel enkele in huis. Waar-

om hechten wij aan deze 
prentjes, hoe is dit gebruik 
ontstaan en welke verande-
ringen hebben plaatsgevon-
den in de afgelopen eeu-
wen? 

De bijeenkomst vindt plaats 
in Woon-zorgcentrum De 
Beemden van 14.30 tot 
16.30 uur. Kosten bedragen  
1,50 per persoon, dit is in-
clusief koffie of thee. 

Seniorwijs: lezing over 
bidprentjes

BERLICUM - Maandag 10 fe-
bruari kan men rikken en jo-
keren in de kantine van Sint 
Joris Hof, Groenstraat 14d, 
5258 TH in Berlicum. Er zijn 
weer leuke prijsjes en de 

koffie staat klaar. Inschrij-
ven kan vanaf 19.30 uur, 
aanvang kaarten 20.00 uur. 
De laatste kaartavond deze 
winter is op 10 maart. www.
sint-joris-berlicum.nl.

Rikken en jokeren

MIDDELRODE -Op dinsdag 4 
maart vindt het welbekende 
evenement Idols plaats, on-
der begeleiding van disco-
theek Sensation, in Feesterij 
De Driezeeg in Middelrode. 
Kinderen van de basis-
school strijden dan weer om 
die felbegeerde grote wis-
selbeker door hun talent 
aan een groot publiek te to-
nen. Eenmaal op het podi-
um is alles mogelijk: zingen, 
playbacken of een muziek-
instrument bespelen, het 
maakt niet uit. 
Kinderen van Dun Birrekoal 
krijgen deze week hun in-
schrijfformulier, maar lees 
jij dit ook en zit je niet op 
een basisschool in Berlicum 
of Middelrode? Dan kun je 
toch deelnemen en je opge-
ven via lilianwijgert@hot-
mail.com of bij Anja van 
Pinxteren: lijmer@home.nl. 
Aanvang 14.11 uur.

De Doofpotter 
Idols

In de carnaval radio-uitzen-
ding van zondag 9 februari 
zullen de presentatoren Bert 
van Druenen en Ton Mathijs-
sen aandacht besteden aan 
het Bouwersbal. Wie wordt 
op carnavalsvrijdag tot bou-
wer van het jaar gekozen? 
Ook blikken de programma-
makers terug naar het zeve-
ren. Hoe verrassend waren 
de optredens? De Doofpot-
ters organiseren tijdens car-
naval hun activiteit Idols. Een 
jeugdactiviteit die nog steeds 
succesvol blijkt te zijn. Reden 
genoeg om weer te luisteren. 
“Efkus dun Birrekoal” is elke 
zondagmorgen van 11.00 tot 
12.00 uur te beluisteren bij 
lokaal 7 (ether FM 107.4 / ka-
bel 87.5 of live: www.lokaal7.
nl). Dit programma is altijd 
terug te beluisteren via www.
lokaal7.nl uitzending gemist.

Efkus dun 
Birrekoal 
radio

SINT-MICHIELSGESTEL - Op 
woensdag 12 februari orga-
niseert Natuurgroep Gestel 
een lezing over de das. 

Ton Popelier, van Dassen-
werkgroep Brabant, zal het 
wel en wee van dit dier be-
schrijven. Bijzondere aan-
dacht gaat uit naar de uit-
zetacties op landgoed 
Haanwijk die er toe hebben 
geleid dat de das weer een 
plek op het Brabantse plat-
teland heeft kunnen verwer-
ven. 
De powerpointlezing vindt 
plaats in gemeenschaps-
huis De Huif, aanvang 20.00 
uur. Aanmelden is niet no-
dig en ook niet-leden zijn 
welkom, zij betalen een bij-
drage van 2 euro p.p. Meer 
informatie: michel.langen-
berg@home.nl of tel. 
0622432941.

Lezing 
over de das

Voor  PROFESSIONELE 

(VERF)PRODUCTEN
ga je naar uw

VERFSPECIAALZAAK

Victoriastraat 15
5271 CK  St. Michielsgestel
Tel.: 073 - 5512768

Like ons op
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BENT U OOK ZO GESCHROKKEN 
VAN DE RENTEBIJSCHRIJVING 

OP UW SPAARGELD?

Wacht niet langer, maar stap 
nu over naar REGIOBANK!

Uw RENTEVOORDEEL kan oplopen tot
1,1 % t.o.v. uw huidige spaarrekening!

B&L AdministratieDesk
Van de Kerkhoffstraat 12
5271 CJ Sint-Michielsgestel
T 073-551 5830
info@administratie-desk.nl
www.administratie-desk.nl

Stams & Partners
Mercuriusplein 83
5258 AW Berlicum
073-5034095
info@stams-partners.nI

MJ Foolen-Smits
Groot Grinsel 9
5275 BZ Den Dungen
T 073-5941578
E mjfoolensmits@hetnet.nl

Van Grunsven & Haerkens
kantoor Heeswijk-Dinther
Hoofdstraat 1OOA 
5473 AT Heeswijk-Dinther
T 0413-291980
E info@vangrunsvenhaerkens.nl
I www.vangrunsvenhaerkens.nl

kantoor Middelrode
De Berg 10
5258 KN Middelrode
T 073-5032875
F 073-5036256

Wij zijn uw bank.

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

 In Bedrijf
Uw vakzaak Willy Schellekens:
nostalgisch, schoon en vernieuwend
GEMONDE - Joris Schellekens, 
die tegenwoordig de dorpswin-
kel Uw vakzaak Willy Schelle-
kens runt, is verheugd te kun-
nen melden dat het nieuwe jaar 
goed is begonnen. Na de ver-
bouwing vorig jaar en de uit-
breiding in het tuinassortiment 
boven in de winkel, zijn er be-
gin dit jaar een drietal mooie 
dealerschappen aan het assor-
timent toegevoegd. 

Uw vakzaak heeft een nieuw dea-
lerschap in het vervaardigen van 
metallic en kunststof naamplaten, 
signalisatieplaten en ook onder 
andere fotoplaten, onderzetters 
en sleutelhangers met uw eigen 
foto behoren tot de mogelijkhe-
den. Het tweede nieuwe dealer-
schap is Aspen benzine, een ben-
zine voor bijvoorbeeld 
kettingzagen en grasmaaiers 

waarmee de uitstoot ten opzichte 
van gewone benzine 99% schoner 
is. Ter vergelijking: één ketting-
zaag op gewone benzine stoot 
evenveel benzeen (schadelijke 
stof) uit als 57 auto’s terwijl twee 
kettingzagen op Aspen benzine 
slechts evenveel benzeen uitsto-
ten als één auto.  Het derde nieu-
we dealerschap is van Hitachi 
(Semi), professionele elektrische 
gereedschappen en outdoor ma-
chines die, vanzelfsprekend, zo-
veel mogelijk op Aspen benzine 
zullen lopen.
Door deze dealerschappen bent u 
nóg voordeliger uit bij Uw vak-
zaak.
Kom gerust eens langs om te kij-
ken en vraag naar de vele moge-
lijkheden die u middels deze 
nieuwe dealerschappen kunnen 
worden geboden. Graag tot ziens 
bij Uw vakzaak Willy Schellekens 
in Gemonde.

Informatieve tuindagen met lezingen en cursussen
VINKEL - Tuinwinkel van den El-
zen verzorgt in de week van 10 
tot en met 15 februari interes-
sante lezingen en cursussen.

 
Maandag 10 februari wordt de 
gehele dag informatie gegeven 
over kasjes en tunnels. Ook 
wordt uitgebreid advies en uitleg 
gegeven over meststoffen. U kunt 
zonder afspraak en vrijblijvend 
binnen lopen. Onze medewer-
kers staan voor u klaar. Op deze 
dag zijn er ook speciale aanbie-
dingen en akties.

Kruidenworkshop
Op donderdag 13 februari geven 
onze eigen werknemers een 
workshop over kruiden. Het is in-
teressant om deze natuurlijke 
planten zelf te kweken en te ge-
bruiken. Het wordt een leerzame 
morgen waarbij u tips en recep-
ten krijgt om het voor thuis ge-
makkelijker te maken. Aanvang: 
10.00 uur en duurt ongeveer 
twee uur. Kosten deelname:  
7,50 p.p. Dit is inclusief koffie en 
thee met een lekkernij en een 
kortingsbon van  2,50. 

Snoeicursus        
Op vrijdag 14 februari geven onze 
eigen werknemers een snoeicur-
sus. Omdat snoeien een belang-
rijk onderdeel is in het onderhou-
den van een tuin, vraagt dit de 

nodige uitleg. Ook dient men het 
juiste gereedschap te gebruiken. 
Bomen, struiken en fruitbomen 
hebben ieder hun eigen periode 
van snoei. Er wordt ook ingegaan 
op aanplanten in het voorjaar en 
welke potgrond of voeding daar-
voor nodig is. Kortom, beslist de 
moeite waard om hieraan deel te 
nemen. Aanvang: 14.00 uur en 
duurt ongeveer twee uur. Kosten 
deelname:  7,50 p.p. Dit is inclu-
sief koffie en thee met een lek-
kernij en een kortingsbon van  
2,50. 

Lezing over de moes- en sier-
tuin
Op donderdag 13 februari en za-
terdag 15 februari wordt uitge-
breide informatie en uitleg gege-
ven over de moes- en siertuin. 
Aan de orde komen het zaaien en 
het opkweken van groente, krui-
den en bloemen. Ook op de bio-
logische manier van telen en de 
verschillende rassen van ziekte-
resistente pootaardappelen zal 
uitvoerig worden ingegaan. 
Bovendien komen er nieuwe 
groente- en aardappelsoorten bij 
en krijgen ook de vergeten groen-
te weer volop de aandacht. Aan 
de hand van voorbeelden en 
dia’s zal duidelijk worden hoe 
men te werk moet gaan om bete-
re resultaten te krijgen. Door 
onze jarenlange ervaring en ken-
nis kunnen we u veel vertellen 

over dit vakgebied en tips geven. 
Het kost u hierna wellicht minder 
moeite om zelf het een en ander 
in de praktijk te brengen. Belang-
rijk is wel dat u geniet van het tui-
nieren. Daarnaast bent u fysiek 
gezond bezig bent en kunt u lek-
ker en gezond eten uit eigen tuin. 
In deze bijeenkomst ontvangt u 
de nodige documentatie en er is 
gelegenheid voor het stellen van 
vragen. Aanvang donderdag: 

19.30 uur. Aanvang zaterdag: 
10.00 uur. De lezing duurt onge-
veer 2 uur. Kosten deelname:  
7,50 p.p. Dit is inclusief koffie en 
thee met een lekkernij en een 
kortingsbon van  2,50. 

Opgeven voor een cursus of le-
zing kan via info@tuinwinkelvin-
kel.nl of bel 073 5321293. Tuin-
winkel van den Elzen, 
Weerscheut 18 te Vinkel.

Op vrijdag 14 februari kunt u een snoeicursus volgen bij Tuinwinkel 
van den Elzen, Weerscheut 18 in Vinkel.

Studie- en huiswerk-
begeleiding in Berlicum

BERLICUM - “Blokken”, zo heet 
de nieuwe huiswerkbegelei-
ding die onlangs van start is 
gegaan in zaal 1 in Den Durps-
herd. Begeleiders Marjanka 
van der Doelen-Jansen en Heidi 
de Hoon zijn enthousiast: “De 
website www.huiswerkbegelei-
dingberlicum.nl is in de lucht, er 
kan gemaild worden, de tele-
foon staat standby. Kortom, we 
zijn er helemaal klaar voor!”

“Onze missie is ‘leren leren’”, al-
dus Marjanka en Heidi, “wij on-
dersteunen kinderen in het zelf-
standig leren. Daarbij speelt 
naast hard werken en structuur 
ook het bouwen aan het zelfver-
trouwen een grote rol. Op maan-
dag- dinsdag- en donderdagmid-
dag zijn scholieren van de 
basisschool, voortgezet onder-
wijs en MBO van harte welkom 
om in een rustige omgeving huis-
werk te komen maken. Bij bin-
nenkomst krijgen de leerlingen 
wat te drinken en te eten. Even 
praten hoe de dag is geweest en 
dan, aan de slag!”

Werkwijze Blokken
Voordat de leerlingen huiswerk 

komen maken, hebben zij met 
hun ouders een intakegesprek 
gehad bij Blokken. In dat gesprek 
wordt verteld waar Blokken voor 
staat, wat de leerlingen van Blok-
ken kunnen verwachten, maar 
ook wat Blokken van de leerlin-
gen verwacht. 
Voorafgaande de begeleiding, 
wordt samen het doel bepaald 
zodat de leerlingen daar met be-
hulp van Heidi en Marjanka aan 
kunnen gaan werken. 

Begeleidingsvormen Blokken
Naast huiswerkbegeleiding zijn 
de Blokken-dames gespeciali-
seerd in de vakken Nederlands, 
Engels, wiskunde en rekenen, de 
kernvakken op het voortgezet 
onderwijs. Het is mogelijk om in 
deze vakken bijles te krijgen. Dit 
kan op een afgesproken moment 
in de week, ook buiten de ope-
ningstijden van de huiswerkbe-
geleiding. Naast deze diensten 
biedt Blokken ook cito-training 
en examentraining voor scholie-
ren en loopbaanadvies en sollici-
tatietraining voor volwassenen. 

Bel gerust om een afspraak te 
maken voor een vrijblijvend ge-
sprek: 06 12289272. 

Marjanka van der Doelen-Jansen begeleiden scholieren met hun 
huiswerk in Den Durpsherd.
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r e s t a u r a n t

Mgr. van Oorschotstraat 9 - Heeswijk-Dinther - Tel. 0413-291446 
www.restaurantnegen.nl - info@restaurantnegen.nl

WAT GA JIJ DOEN MET

VALENTIJN?
WIJ TRAKTEREN DE BUBBELS !!

Voor reservering of informatie:
Tel. 0413-320016

Toos Verstraten & Violet van Dooren

Geopend:
woensdag t/m zondag

vanaf 17.30 uur

lid van

Geniet de hele maand februari van ons

HARTJE WINTERMENU
 4-gangenmenu voor € 34,75 p.p. 

St. Servatiusstraat 50
Heeswijk-Dinther

Tel. 0413-294017
www.sterrin.nl

Dames-, heren- en kinderondermode

Valentijns
tip

Valentijn
Specials

Ontwerp en reparatie in eigen atelier
Abdijstraat 2, Heeswijk-Dinther. Tel 0413 – 292219  dinsdags gesloten

Zilveren zirkonia
hanger met collier

Van € 49,00
voor € 39,00

624.209A

Van € 55,00
voor € 45,00

624.206A

Leren armband
met zilveren bedel

Van € 39,00
nu voor

€ 29,50

DorpsGoed in gesprek met de Cliëntenraad De Donk
In januari 2014 zijn de be-
woners van De Donk/De 
Herven teruggekomen naar 
Den Dungen om hun intrek 
te nemen in de Litserborg. 
Een grote verandering is de 
splitsing tussen kleinschalig 
wonen (KSW) en zelfstandig 
wonen – met behulp van 
Thuiszorg – in één van de 
appartementen. Deze over-
gang is onder meer begeleid 
door de Cliëntenraad en Vi-
vent. DorpsGoed heeft dit 
traject steeds met grote be-
langstelling gevolgd. Zo zijn 
er gedurende het verhuistra-
ject een aantal gesprekken 
geweest tussen de Cliënten-
raad en DorpsGoed. Uit 
deze gesprekken bleek de 
zeer actieve rol van de Cli-
entenraad om de verhuizing 
terug zo goed mogelijk te la-
ten verlopen. Verder fun-

geerde zij als woordvoerder 
van zowel bewoners als vrij-
willigers naar de zorg- en 
woonaanbieders toe. Dorps-
Goed waardeert de inzet 
van vrijwilligers zeer. Van-
daar een blik achter de 
schermen.

Niet zo maar een verhui-
zing
Veertien dagen na de over-
huizing wordt teruggeblikt 
met Jan Cooijmans en Karel 
Louwers, respectievelijk 
voorzitter en bestuurslid 
van de Cliëntenraad. Het 
blijkt dat hun inzet door de 
bewoners en alle betrokke-
nen zeer wordt gewaar-
deerd. Voor, tijdens en na 
de verhuizing heeft de Cli-
entenraad aandachtspun-
ten steeds goed weten te 
benoemen. Knelpunten wer-

den geïnventariseerd, waar-
door concrete oplossingen 
konden worden gevonden. 
Juist doordat dit van binnen-
uit kwam (bewoners, fami-
lie, Cliëntenraad), kon meer 
draagvlak worden gecrëerd 
en kon de verhuizing in goe-
de banen worden geleid. 
Een mooie vorm van burger-
participatie. Nu de overhui-
zing achter de rug is, zit het 
werk er op. De Cliëntenraad 
in de huidige vorm heeft 
zich per 31 januari jl. dan 
ook opgeheven. Maar het is 
niet zo, dat er niets meer 
wordt gedaan. Het stokje 
wordt doorgegeven.

Betrokkenheid 
Het oprichten van een huur-
dersvereniging (VvH) door 
de bewoners van de appar-
tementen is volgens de Cli-

           Politiek
entenraad aanbevelens-
waardig. Een goede 
organisatie kan immers bij-
dragen aan meer woonge-
not, aldus Cooijmans en 
Louwers. Op 8 februari a.s. 
vindt in Litserborg de eerste 
aanzet hiervoor plaats. Er 
zijn nog verschillende ande-
re bespreekpunten, zoals 
de inschakeling van familie 
en hun naaste omgeving. De 
bewoners van de apparte-
menten moeten immers 
meer zelf gaan regelen. Ook 
leven er vragen over de re-
gelgeving rondom de WMO.
Voor het kleinschalig wonen 

bestaat er een samenwer-
kingsverband tussen Litser-
borg en Berlerode. De Cliën-
tenraad is zeer te spreken 
over de rol hierbij van fami-
lie en mantelzorgers. Daar-
naast zijn er vele vrijwilli-
gers actief. De 
betrokkenheid van deze 
groep is groot. Sommigen 
moeten nog wel wat wen-
nen aan de nieuwe situatie. 
Wie doet wat, is een van de 
vragen.  

Dorpsplein
De Cliëntenraad heeft nog 
een andere grote wens, nl. 

dat de  weekmarkt op het 
voorplein van de Litserborg 
komt. De integratie tussen 
bewoners Litserborg en de 
Dungense gemeenschap 
wordt hierdoor sterk ver-
groot. Sociale contacten zijn 
immers erg belangrijk. En 
op het plein hoort ook het 
beeld Den Dungen… goei-
endag , aldus  Jan Cooij-
mans. Dan wordt het echt 
ons dorpsplein .

DorpsGoed heeft bewonde-

ring voor de grote inzet van 
iedereen die bij de verhui-
zing betrokken is geweest; 
een voorbeeld van samen-
werken en verbinden. Diny 
Pennings (073-5033930) en 
Riny Schakenraad (073-
5942685) zijn namens 
DorpsGoed contactperso-
nen voor zorg en vrijwilli-
gersinzet. U kunt met hen 
contact opnemen. Voor info 
over DorpsGoed: www.
dorpsgoed.nl.

 Valentijn

Valentijnsdag is een dag 
waarop je je geliefde laat 
blijken wat je voor hem of 
haar voelt. Het prettige 
gevoel dat de ander je be-
zorgt, wil je het liefst sa-
men delen. Met een lief-
devolle massage kun je 
jouw gevoel op een ro-
mantische manier over-
brengen. Om het hele-
maal compleet te maken, 
gebruik je een massage-
olie met een aangename 
geur. Van sensueel fris tot 
verleidelijk exotisch, voor 
elk moment is er wel een 
passende geur.

Lavendel: Lavendelolie 
werkt bijzonder ontspan-
nend en kalmerend. De olie 
schenkt liefde en tederheid 
en beschermt tegen negati-
viteit. Lavendel stimuleert 
het denken en ontspant de 
zenuwen.

Jasmijn: Jasmijn heeft als 
geen andere olie de eigen-

schap je in andere sferen te 
brengen. Het is al duizen-
den jaren befaamd als 
krachtig afrodisiacum. Door 
de heerlijke exotische geur 
is Jasmijn zeer kostbaar en 
kan zelfs als parfum wor-
den gedragen.

Sinaasappel: Sinaasappel-
olie heeft een kalmerende 
en verzachtende werking. 
Door de opwekkende ei-
genschappen heeft de olie 
een positief effect op het 
humeur.

Roos: Als bloem van de lief-
de is het geen toeval dat 
rozengeur het hart, de zin-
tuigen en de geest prikkelt. 
Rozenolie schept een vredi-
ge en harmonieuze sfeer en 
staat bekend als typisch 
afrodisiacum.

Den: Dennenolie is ook een 
afrodisiacum. De geur 
werkt stimulerend en geeft 
energie. Den zorgt voor een 
zuiverende en vriendelijke 
sfeer, verdrijft negatieve 

gedachten en bevordert ge-
voelens van welzijn.

De fijne kneepjes
Om je op weg te helpen, 
volgen hier een aantal tips 
waarmee je van jouw mas-
sage een onvergetelijk ge-
notsmoment maakt.

TIP 1: Goed begonnen is 
half gewonnen
Breng je Valentijn in de 
stemming. Kies een rustige 
omgeving, steek enkele 
kaarsen aan en zet een 

sfeervol achtergrondmu-
ziekje op. Minstens zo be-
langrijk: vermijd koude 
handen. Wrijf de massage-
olie daarom warm tussen je 
handen en breng met zacht 
draaiende bewegingen aan 
op de huid. 

TIP 2: Varieer en verras 
Voorkom saai, ga voor 
spannend! Masseer daar-
om je Valentijn met je vin-
gertoppen, knokkels, elle-
bogen, de volledige 
handpalm en de muis van 

je handpalm. Varieer 
daarbij van diep wrijven 
en kneden tot kietelen en 
zacht krassen. En voel je 
vrij om een beetje op je 
partner te leunen voor wat 
extra kracht.

TIP 3: Hou het professio-
neel
Basisregel van een mas-
sage: masseer altijd in 
een vloeiend ritme. Ver-
geet daarbij niet om in de 
richting van het hart te be-
wegen, zo stimuleer je de 
bloedcirculatie. Dus als je 
de dijen van je Valentijn 
wilt masseren, begin dan 
bij de tenen en wrijf zacht-
jes naar boven, soepel en 
in een gelijkmatig ritme. 

TIP 4: Van top tot teen
Handen en voeten zijn 
een microkosmos op zich! 
Laat je inspireren en mas-
seer vingers met vinger-
toppen, lippen of mond. 
Ook een voetmassage kan 
heel creatief zijn: van licht 
knijpen langs de linie van 
de achillespees tot tussen 
de tenen masseren…

TIP 5: Sluit creatief af
Nu je Valentijn helemaal 
ontspannen is, is de toon 
gezet; voor een heerlijk 
romantisch etentje bij 
kaarslicht, voor een span-
nende film onder de 
fleece deken, of… voor 
een massage aan de mas-
seur!
Bron: Kneipp

Massage met liefde

Een massage met lavendelolie werkt ontspannend en 
geeft liefde en tederheid. Foto: Achates
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Voor meer aanbiedingen kijk op

www.cooijmans.keurslager.nl en in onze winkel
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WEEKAANBIEDING

MAALTIJDIDEE

SALADE VAN DE WEEK

VLEESWARENKOOPJE

Kalfs-Saucijsjes

elke 4de gratis

Babi Ketjap met gratis 
gekookte rijst
 
 100 gram  135

Ei-Salade

 150 gram Halen
100 gram Betalen

Boterhamworst

 100 gram  115

Hoeveel gouden medailles halen 

we dit jaar binnen? Hoeveel het 

er ook worden, u krijgt van ons

deze week de 4e gratis!

Hoeveel gouden medailles halen 

we dit jaar binnen? Hoeveel het

Olympische weken

Tel. 073 - 8221209
www.vanvughtfinancieelrisicobeheer.nl

St. Lambertusweg 58, 5291 AC Gemonde

 DONDERDAG  6, VRIJDAG 7 EN ZATERDAG 8 FEBRUARI

BLAUWE DRUIVEN   500 gram 1,49
DOYENNE DU COMICE sappige handpeer  kilo 0,99
BOSPEEN  per bos 0,99
SPERZIEBONEN supermals 500 gram 1,69
MAANDAG  10 FEBRUARI

Schoongemaakte  
SPRUITJES  300  gram 0,98
DINSDAG  11 FEBRUARI

Versgeperste  JUS D’ORANGE  ½ liter 1,49
WOENSDAG  12 FEBRUARI

SNIJBONENSTAMPPOT
Kant-en-klaar, uit eigen keuken  500 gram1,98
 

NIEUW nu ook TARWEGRASSAP
Kijk ook eens op www.tonnyvanlentagf.nl 

TONNY VAN LENT
groente & fruit

Voor informatie of reserveringen

De Hoefsevonder 1 Berlicum
Tel. 073-5033147

RENÉ van EMPEL
KLUS- en

SCHILDERWERKEN
Midderode 06 – 40601750

NIEUW: AGRI BOUWMARKT KLUSSERVICE

www.agri-bouwmarkt.nl

Maak kennis met onze nieuwe collega: Janus de Klusser

Voor alle bouw-, installatie- en montagewerkzaamheden 

van harte aanbevolen.

Gruwelijk zeveren: dé doet ie wel...

Zijn tarief: unne joekel van un kwêk

Zijn ervaringen vertelt hij op het podium in dun Birrekoal 

Die aovunden staat hij niet tussen zijn winkelcollega’s 

maar tussen die andere zeveraars: Annelies, Petra, 

Annemiek, Irma, Marc en al die andere podiumartiesten.

Zullie zurgen vur ne pluziergen aovund.

info@agribouwmarkt.nl



Gemeente Nieuws

Gemeentehuis

Meanderplein 1

5271 GC Sint-Michielsgestel

Postadres: Postbus 10.000

5270 GS Sint-Michielsgestel

T )073) 553 11 11

F (073) 553 12 12

E gemeente@sint-michielsgestel.nl

www.sint-michielsgestel

Openingstijden

Maandag, woensdag, donderdag 

van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Dinsdag van 08.30 uur tot 19.00 

uur. Vrijdag van 08.30 uur tot 

16.00 uur.

Reisdocumenten en rijbewijzen

Alleen afhalen elke werkdag van 

08.30 tot 17.00 uur. Dinsdag tot 

19.00 uur en vrijdag tot 16.00 uur.

Spreekuren

Een afspraak met de burgemees-

ter of met een wethouder kunt 

u maken via het bestuurssecre-

tariaat (073) 553 12 50.

Servicecentrum Berlicum

Vestiging Den Durpsherd, 

Kerkwijk 61, Berlicum.

Openingstijden: woensdag 

9.00 tot 12.30 uur en 13.00 

tot 16.30 uur.

Op 28 januari nam het college van B&W onder meer de volgende beslui-

ten. De volledige lijst kunt u vinden op onze website.

Activiteitenmiddag Moerkoal

De gemeente stelt budget beschikbaar voor de organisatie van activitei-

tenmiddagen in de Moerkoal in Middelrode. De Moerkoal, Laverhof, SWO 

Sint-Michielsgestel en de gemeente gaan hiermee gezamenlijk aan de 

slag. Dit gebeurt in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo).

Dassenrustplek

De gemeente stelt een perceel ter beschikking aan Rijkswaterstaat en 

Dienst Landelijk gebied voor de inrichting van een rustplaats voor dassen. 

Voorwaarde hiervoor is dat de gemeente hiervoor fi nancieel gecompen-

seerd wordt.

Ziggo

De overeenkomst met Ziggo BV voor de exploitatieovereenkomst van de 

Centrale Antenne Inrichting (CAI) wordt per 1 maart 2014 ontbonden.

Collegebesluiten
Carnaval: controle op alcohol 
onder 18 jaar

Dungense brug volgend weekend 
afgesloten 

Inloopbijeenkomst plannen achterkant 
gemeentehuis en terrein Kentalis

Binnenkort staat één 

van de gezelligste fees-

ten van het jaar op het 

programma: carnaval. 

Wij rekenen erop dat 

het in onze gemeente 

wederom een geweldig 

festijn wordt, met veel 

plezier voor iedereen. 

Juist om die reden at-

tenderen wij iedereen 

uitdrukkelijk op de 

nieuwe Drank- en Ho-

recawet en op het feit 

dat wij hieraan – zeker 

met carnaval – veel 

aandacht besteden.

De regels

Tijdens carnaval con-

troleren we op alcohol-

gebruik door jongeren 

onder de 18 jaar. Op 

openbare plaatsen 

treden we direct op als 

iemand de regels over-

treedt. Dit geldt dus ook 

op of aan de openbare 

weg. De regels in het 

kort op een rij:

*  Jongeren onder 18 jaar 

mogen geen alcohol 

drinken of bij zich heb-

ben (ook al is de fl es of 

het blikje nog dicht).

*  Alcohol geven of verko-

pen aan jongeren onder 

de 18 jaar is eveneens 

verboden. 

De boetes

Jongeren onder 16 jaar 

riskeren een boete van 

€ 45,-.  Voor 16- en 

17-jarigen bedraagt de 

boete € 90,-.

De reden

De nieuwe Drank- en 

Horecawet is er niet 

voor niets. We weten 

dat alcohol schadelijk 

is voor de ontwikkeling 

van de hersenen van 

jongeren. Het kan leiden 

tot minder concentratie-

vermogen en slechtere 

schoolprestaties. Veel 

jongeren drinken te 

vroeg, te veel en te vaak 

alcohol. Dit kan leiden 

tot ongelukken, over-

last, overschrijden van 

(seksuele) grenzen en 

alcoholvergiftiging.

Kentalis, Waterschap 

De Dommel, gemeente 

Sint-Michielsgestel en 

stichting i.o. Speeltuin 

Sint-Michielsgestel 

hebben met elkaar een 

plan gemaakt om het 

gebied aan de achter-

kant van het gemeen-

tehuis en het terrein 

van Kentalis opnieuw 

in te richten. We lichten 

dit plan graag aan u 

toe. 

Inloopbijeenkomst

Daarom organiseren we

een inloopbijeenkomst 

op donderdag 20 febru-

ari, in het Kentalis Com-

pas gebouw, Theeres-

traat 42 in Sint-Michiels-

gestel. (Kijkt u voor een 

routebeschrijving op 

onze website www.

sint-michielsgestel.nl).

U kunt tussen 16.00 uur 

en 20.00 uur gewoon 

binnenlopen. 

Medewerkers van de 

verschillende organisa-

ties zijn aanwezig om u 

uitleg te geven over de 

plannen en uw vragen te 

beantwoorden. 

De architect houdt op 

enkele vaste momenten 

een korte presentatie: 

16.15 uur, 17.30 uur, 

19.00 uur.

Het gebied langs de 

Dommel, aan de achter-

kant van het gemeente-

huis en het terrein van 

Kentalis maken we:

*  Beter toegankelijk door 

de aanleg van wandel-

paden

*  Beter bereikbaar door 

de aanleg van een brug 

voor fi etsers en voet-

gangers

*  Mooi en natuurlijker 

door de aanleg van 

natuur en een natuur-

speeltuin

Rijkswaterstaat voert 

van zaterdag 8 februari 

14.00 uur tot maandag 

10 februari 6.00 uur 

onderhoudswerkzaam-

heden uit aan de Dun-

gense Brug. In verband 

met deze werkzaamhe-

den is de brug afgeslo-

ten voor het verkeer. 

 

Werkzaamheden

De werkzaamheden 

worden uitgevoerd van 

zaterdag 8 februari 

14.00 uur tot maandag 

10 februari 6.00 uur. Er 

vindt regulier onderhoud 

plaats aan de brug waar-

bij o.a. de lagers van de 

brug worden vervangen. 

Lagers zorgen ervoor dat 

de verschillende delen 

van de brugconstructie 

beter ten opzichte van 

elkaar kunnen bewegen. 

Ook vinden er kleine 

herstelwerkzaamheden 

plaats op de brug. 

 

Omleidingsroute voor 

autoverkeer

De brug is gestremd 

voor autoverkeer en 

fi etsers. Houd dus 

rekening met een iets 

langere reistijd. Tijdens 

de werkzaamheden 

wordt de omleidings-

route voor het verkeer 

ter plekke aangegeven. 

Omwonenden zullen 

tijdens de werkzaamhe-

den geen geluidsoverlast 

ondervinden. Het werk 

wordt buiten de bedien-

bare uren voor scheep-

vaart uitgevoerd, er is 

dus geen hinder voor 

scheepvaart op de Zuid-

Willemsvaart. 

Weersgevoelige 

werkzaamheden

Onderhoudswerkzaam-

heden zijn weersgevoe-

lig. Bij slecht weer kun-

nen de werkzaamheden 

mogelijk geen doorgang 

vinden en worden ze 

opnieuw ingepland.

 

Meer informatie?

Heeft u vragen over de 

werkzaamheden? Bel 

met de gratis informatie-

lijn 0800-8002.

Route Arriva bussen 

lijn 156 

Door de afsluiting van 

de brug moeten de 

Arriva bussen van lijn 

156 (‘s-Hertogenbosch - 

Eindhoven) omrijden en 

vervallen in Den Dun-

gen de reguliere haltes 

Hooidonk en Dungense 

Brug. Reizigers kunnen 

gedurende deze afslui-

ting in- en uitstappen op 

hoek Flaas - Hooidonk. 

Verder blijven de ove-

rige reguliere bushaltes 

normaal bereikbaar. Voor 

meer informatie kunt u 

terecht bij Arriva klanten-

service op telefoonnum-

mer 0800-0232545 of 

kijk op www.arriva.nl.
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Afspraak maken

Alle bezoekers van de balies die-

nen vooraf een afspraak te maken. 

Dit kan telefonisch, via (073) 

553 11 11 of digitaal via 

www.sint-michielsgestel.nl

Milieustraten Berlicum, 

Runweg, Sint-Michielsgestel, 

Bedrijvenweg

Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur 

en zaterdag van 12.00 tot 15.00 

uur. In de maanden april, mei, juni, 

september en oktober ook op 

vrijdag van 12.30 tot 14.30 uur

Milieustraat Schijndel,

Bogaard 2 te Schijndel

-  Elke woensdag en vrijdag van 

13.00 tot 17.00 uur

-  Elke donderdag van 13.00 tot 

17.00 uur (Zomertijd tot 19.00 

uur)

-  Elke zaterdag van 9.00 tot 16.00 

uur

Vergeet uw milieupas (en pinpas) niet!

Storingsdienst

Storing aan riolering of andere spoedeisende zaken die betrekking hebben op de openbare ruimte kun-

nen in het weekend (vrijdag vanaf 16.00 uur tot maandag 08.00 uur) en op feestdagen worden doorgege-

ven via (073) 553 12 00.

Op werkdagen kunt u, voor het doen van storingen en klachten over het wijkbeheer, tussen 10.00 en 

12.00 uur contact opnemen met de werkvoorbereiders (073) 553 12 00. In de vonduren (maandag tot en 

met donderdag) kunnen spoedeisende azaken m.b.t. verkeer worden doorgegeven aan de meldkamer 

van de politie (073) 621 66 66.

Gemeenteraad
Donderdag 13 februari vergadert de gemeenteraad. Deze 
vergadering is openbaar. U bent vanaf 20.00 uur dan ook 
van harte welkom. 

Spreekrecht

Als burger kunt u gebruik maken van spreekrecht over de agendapunten 

van de gemeenteraad. U kunt het spreekrecht aanvragen tot 12.00 uur op 

de dag van de raadsvergadering bij de griffi e(r).

Op de agenda staat onder andere:

* Raadsvoorstel voor het uitgeven van startersleningen.

*  Notitie van het college van B&W inzake Locatiestudie Kulturhus 

Sint-Michielsgestel.

*  Initiatiefvoorstel fracties PPA, D66 en VVD over heroverweging locatie 

Gemeenschapshuis Sint-Michielsgestel.

De andere agendapunten kunt u zien op de website: 

www.sint-michielsgestel.nl.

Vertrokken naar onbekende 

bestemming

Uit onderzoek van de afdeling Inwo-

nerszaken is gebleken dat onder-

staande personen niet meer wonen 

op het adres waar zij volgens de 

gemeentelijke basisadministratie staan 

ingeschreven. 

Het college heeft besloten de bij-

houding van de persoonslijsten van 

genoemde personen op te schorten. 

Dit betekent dat zij daardoor formeel 

niet meer op dat adres staan inge-

schreven.

*  Qazezada, P. Geboortedatum: 

06-05-1994. Datum besluit: 05-12-2013

*  Dekkers, W.P.M. Geboortedatum: 

21-11-1963. Datum besluit: 05-12-2013

*  Przybysz, M.M. Geboortedatum: 

26-11-1991. Datum besluit: 19-12-2013

*  Kozinoga, T.W. Geboortedatum: 

04-08-1988. Datum besluit: 19-12-2013

*  Macewicz, S. Geboortedatum: 

19-10-1979. Datum besluit: 19-12-2013

*  Rowinski, S.S. Geboortedatum: 

27-02-1971. Datum besluit: 19-12-2013

Diverse besluiten

Aangevraagde Omgevingsvergunning

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Met vragen kunt u terecht bij de Frontoffi ce van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, 

telefoonnummer (073) 553 11 50 of e-mail: gemeente@sint-michielsgestel.nl (aangegeven datum is de datum van ontvangst).

Omgevingsvergunningen

kern locatie omschrijving/project activiteiten reg. nr. datum

Berlicum Raadhuisplein bij nr. 5 kappen van bomen kappen 20140013 20-1-2014

Berlicum Hoogstraat tussen nr. 148 en 158 kappen van bomen kappen 20140013 20-1-2014

Berlicum Oude Bossche Baan , Aa en realiseren van beekherstel, aanleggen vispassage,  bouwen, kappen, uitvoeren 20140014 20-1-2014

 nieuw Zuid-Willemsvaart  creeren waterberging en kappen van bomen van werkzaamheden

Gemonde Gemondseweg bij nr. 32 kappen van bomen kappen 20140013 20-1-2014

Informatie en procedure

Informatie over dit besluit kan worden 

verstrekt door de afdeling Inwoners-

zaken, cluster bevolking. Procedure 3 

is hierop van toepassing.

Aanwijzingsbesluit toezichthouders

Met het aanwijzingsbesluit zijn de 

medewerkers van de gemeenschap-

pelijke regeling Omgevingsdienst 

Brabant Noord aangewezen als 

toezichthouder, met dien verstande 

dat de aanwijzing uitsluitend geldt 

voor het toezicht binnen de gemeente 

Sint-Michielsgestel en voor zover dit 

binnen hun taakveld valt.   

Het aanwijzingsbesluit heeft betrek-

king op het toezicht op de naleving 

van het bepaalde bij of krachtens de: 

-  Wet algemene bepalingen omge-

vingsrecht;

- Wet ruimtelijke ordening; 

- Woningwet en de bouwverordening; 

- Wet op de kansspelen; 

- Wet milieubeheer; 

- Wet bodembescherming; 

- Wet geluidshinder; 

- Wet inzake luchtverontreiniging; 

- Waterwet; 

- Algemene Plaatselijke Verordening.   

Het besluit is genomen met inachtne-

ming van hetgeen dat is bepaald in 

titel 5.2 van de Algemene wet be-

stuursrecht, de artikelen 5.1 en 5.10, 

lid 3, van de Wet algemene bepalin-

gen omgevingsrecht, artikel 34, lid 

2, van de Wet op de kansspelen en 

de toezichthoudende bepalingen in 

gemeentelijke verordeningen.   

Met het besluit wijzigen verder de 

aanwijzingsbesluiten van 12 en 26 ok-

tober 2010 voor de heren P. Hessing 

respectievelijk T. Drolsbach.   

Informatie en procedure 

Bovengenoemde besluit treedt de dag 

na publicatie in werking. 

Het besluit wordt verwerkt in het man-

daatregister, bijlage bij de “Algemene 

Mandaat-, Volmacht- en Machtigings-

regeling 2013”. Deze regeling wordt 

bekendgemaakt door plaatsing in 

het register met verordeningen en 

beleidsregels op de website van 

de gemeente Sint-Michielsgestel 

(www.sint-michielsgestel.nl). 

Het register is te vinden op de web-

site onder ‘Bestuur en organisatie’, 

‘Bekendmakingen en verordeningen’, 

‘Verordeningen en beleidsregels’. 

Het besluit ligt vanaf de dag van 

publicatie tijdens kantooruren voor 

een ieder ter inzage op het gemeen-

tekantoor bij de afdeling Bestuurs- en 

managementondersteuning, onder-

deel Juridische Zaken. 

Tegen betaling van de legeskosten 

kunt u een afschrift verkrijgen van het 

ter inzage gelegde besluit. Voor infor-

matie hierover kunt u contact opne-

men met de heer J. van den Dungen, 

telefoonnummer (073) 553 12 17. 

Inhoudelijke informatie met betrekking 

tot het besluit kan worden ingewon-

nen bij de heer W. Moonen – Huis-

man, tel. (073) 553 11 82.

Informatie en procedure

Tegen bovenvermelde melding staat geen bezwaar en beroep open. 

De melding met bijbehorende stukken is op afspraak in te zien. Hiervoor kunt 

u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving 

telefoonnummer (073) 553 11 50.

Kennisgeving melding artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel hebben de volgende melding voor inrichtingen waarvoor algemene regels gelden ontvangen: 

Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (activiteitenbesluit)

kern locatie aanvrager melding betreft reg. nr.

Sint-Michielsgestel Werkterrein N617 sectie G, nummer 1162 Combinatie Rasenberg/Clijn oprichten inrichting Werkterrein N617 514275
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OVER PROCEDURES BIJ 
OFFICIËLE PUBLICATIES
1. Ter inzage en informatie
De op de procedure betrekking hebbende stukken liggen voor 
iedereen ter inzage op het gemeentehuis aan het Meander-
plein 1 te Sint-Michielsgestel. Voor informatie kan men zich 
wenden tot de receptie; tijdens werkdagen geopend van 08.30 
tot 12.30 uur en telefonisch bereikbaar onder nummer (073) 
553 11 11. Op verzoek kan, tegen betaling van leges, een ko-
pie van de ter inzage gelegde stukken worden verkregen.

3. Bezwaarschrift
Tegen het besluit kunnen belanghebbenden een bezwaar-
schrift indienen. Om als belanghebbende te worden aange-
merkt moet het gaan om een eigen, persoonlijk, concreet en 
direct geraakt belang. 
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste 
bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, 
een omschrijving van het bestreden besluit en gronden van 
bezwaar. 
Het bezwaarschrift kan worden gericht aan het gemeentebe-
stuur: Postbus 10000, 5270 GA Sint-Michielsgestel. 
Als termijn geldt 6 weken vanaf de datum dat het besluit van 

aanvrager is toegestuurd c.q. bekend is gemaakt. Informatie 
over de precieze bezwarentermijn kan worden opgevraagd.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van 
het besluit niet m.a.w. geldt het direct na de bekendmaking 
(verzending). 
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan echter een ver-
zoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend 
bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuurs-
recht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Voor het 
indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffie-
recht verschuldigd.

Informatie en procedure

De ontwerpbeschikking, aanvraag en bijbehorende stukken liggen op afspraak 

van 7 februari 2014 tot en met 20 maart 2014 ter inzage in het gemeentehuis. 

Voor een afspraak kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, 

Toezicht en Handhaving telefoonnummer (073) 553 11 50.

Heeft u direct belang bij deze beslissingen? Dan kunt u binnen bovengenoem-

de termijn van 6 weken eventuele zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking in-

dienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 5270 

GA Sint-Michielsgestel. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een 

afspraak worden gemaakt.

Informatie en procedure

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen op afspraak ter inzage in 

het gemeentehuis. Voor een afspraak en informatie over de dag van verzending 

kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handha-

ving telefoonnummer (073) 553 11 50.

Heeft u direct belang bij deze beslissingen? Dan kunt u binnen zes weken, 

nadat het besluit aan de aanvrager bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar 

maken. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en 

wethouders, Postbus 10.000, 5270 GA Sint-Michielsgestel.

U kunt ook digitaal bezwaar indienen via www.sint-michielsgestel.nl. 

Om het bezwaarformulier in te vullen heeft u een DigiD inlogcode nodig.

Heeft u spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het 

besluit niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter vra-

gen om een verzoek om voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan recht-

bank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 

90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt ook digitaal verzoeken om een 

voorlopige voorziening bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/

bestuursrecht. Voor het indienen van een voorlopige voorziening bent u griffi e-

recht verschuldigd.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Michielsgestel zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor:

aangegeven is datum van de ontwerpbeschikking

Verleende omgevingsvergunning regulier (treden direct in werking). Aangegeven is datum van verlening.

kern locatie omschrijving/project activiteiten reg. nr. datum

Sint-Michielsgestel Tielse Hoeve 3 vervangen varkens voor vleesvee milieu 20120124 28-01-2014

kern locatie omschrijving/project activiteiten reg. nr. datum

Berlicum Hooghei 64 het opslag van glas in een bijgebouw planologische afwijking  20130263 28-01-2014

Sint-Michielsgestel Dominee Hagenpark 13 het plaatsen van een dakkapel bouwen 20130280 28-01-2014

Pia Douwes in concert
met harmonie TOG 
BERLICUM – De muzikanten 
van de Berlicumse harmonie 
TOG kijken er al reikhalzend 
naar uit: het optreden met zan-
geres Pia Douwes. Op woens-
dag 19 maart treedt de musi-
calster samen met TOG op in 
“Jazzclub” Den Durpsherd. Om 
een gevarieerd programma 
neer te zetten, komt er zelfs 
een paaldanseres aan te pas…

Topartiest
Na Karin Bloemen, Linda Wagen-
makers en Gerard van Maasak-
kers is Pia Douwes de volgende 
grote artiest in het rijtje sterren 
waarmee harmonie TOG heeft sa-
mengewerkt. Pia Douwes maakte 
furore in musicals als Cats, Tree 
Musketiers, We Will Rock You en 
Evita. Ook zat Pia in de jury van 
de programma’s Op zoek naar 
Evita en Op zoek naar Joseph. 

Pia zal prachtige liedjes vertolken 
uit de musicals Elisabeth, Aïda, 
Cabaret en Les Miserables, maar 
ook prachtige ballades zoals 
‘Omarm me’ van Bløf. 

Nachtclub
“De sfeer van het concert moet 
die van een nachtclub uit de na-
oorlogse jaren uitstralen”, vertelt 
Eefje Dersjant van de TOG-con-
certcommissie. Die sfeer komt 
vooral terug in de muziek, bij-
voorbeeld in de compositie Three 
Dances die het verhaal vertelt 
van drie matrozen die tijdens de 
oorlog een dag met verlof in New 
York zijn. Ze drinken wat in een 
bar en gaan dan op zoek naar 
vrouwelijk gezelschap. Twee van 
hen volgen een mooi meisje over 
straat, de derde blijft achter en 
ontmoet eveneens een charmant 
meisje. Samen drinken ze iets en 
hij imponeert haar met een pan-
tomime over zijn heldendaden 
op zee. 

Paaldanseres
Om de nachtclubsfeer nog meer 
luister bij te zetten, is er ook een 
optreden gepland van paaldan-
seres Hanka Venselaar. De Nij-
meegse danseres is drievoudig 
Europees kampioen paaldansen 
en specialist luchtacrobatiek met 
gebruik van doeken. “Mijn ma-

nier van paaldansen heeft niks 
met erotiek te maken. Een 
danspaal is voor mij eigenlijk een 
turntoestel. Een act bestaat dan 
ook vooral uit veel acrobatiek, 
met veel spins om de paal heen, 
kracht- en lenigsheids houdin-
gen. Dat combineer ik met dans 
en tot een act met een hoge amu-
sementswaarde”. Naast de paal-
dansact voert Hanka Venselaar 
ook een doekenact op. De Berli-
cumse zanger Harrie van Grins-
ven zingt tijdens het optreden 
van Hanka de prachtige jazzbal-
lad “Feeling Good” van Michael 
Bublé.
 
Met de optredens van Pia Dou-
wes, Hanka Venselaar en Harrie 
van Grinsven brengt harmonie 
TOG wederom een gevarieerd en 
aansprekend programma. Kaar-
ten voor dit concert, dat om 20.15 
uur begint, kosten 22,50 euro 
(incl. consumptie) en zijn ver-
krijgbaar via www.durpsherd.nl 
of aan de balie van Den Durps-
herd.

 Uitgaan

Op woensdag 19 maart treedt Pia Douwes samen met TOG op in “Jazzclub” Den Durpsherd.
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TAXI-BEDRIJF
M.C.M. VAN LIESHOUT

Hoofdstraat 45 – Heeswijk - tel. 0413-291490

voor al uw ziekenfondsvervoer
Vanuit Gem. Bernheze, Berlicum, 

Den Dungen, Schijndel, Veghel enz.
Erkend door het ziekenfonds

8-PERSOONS BUS
(o.a. vervoer van en naar Schiphol, feesten en partijen op afspraak)

VRAGEN?
Bel voor meer info 0413-291490 

b.g.g. 06-51524069 of 06-53471854

 A.S. ZATERDAG 

BARRACUDA
ROCK WITH A BITE!

www.dezwaanlive.nl

TRV-Bernheze.nl

EVENEMENTEN AGENDA

Raadhuisplein 18 - Berlicum - Tel.073-5031251
Geopend: ma. t/m vrij. 9.00-17.00 uur, en op afspraak

SPECIALE CARNAVALSGRIME
Grimas grimeerdoos 12 kleurenpalet
met boekje, sponsje en penseel
  27,90

Alle grimeerspullen op voorraad.
Kind- en huidvriendelijke materialen. 

Bestellen via www.toneeluitgeverijgrosfeld.nl is mogelijk.
Levering 2 werkdagen.

52
25

07
72

Zomerpop in Berlicum
BERLICUM – “Een super-
gezellig dorpsfeest!”, zo 
typeren de bezoekers het 
tweedaagse muziekfesti-
val Zomerpop in Berli-
cum. Goede muziek en 
Brabantse gezelligheid 
zijn al jaren de vaste en 
succesvolle ingrediënten. 
Met artiesten als Django 
Wagner en René Schuur-
mans op zaterdagavond 
21 juni en de populaire 
jonge zanger Nielson op 
zondag 22 juni, heeft Zo-
merpop alles in zich om 
opnieuw uit te groeien tot 
een geweldig feest.

 
Muziek en sfeer
Vorig jaar zong de Gestelse 
zanger René Schuurmans 
tijdens Zomerpop op zon-
dagmiddag. Dat leidde tot 
enthousiaste reacties in de 
volle feesttent op het Berli-
cumse Mercuriusplein. An-
dré Jurriëns van de organi-
serende harmonie TOG: 
“René Schuurmans maakte 
er direct een groot feest 
van. De tent ging bij wijze 
van spreken een meter om-
hoog, iedereen deed mee! 
Dat was voor ons genoeg 
reden om hem dit jaar te 
vragen op zaterdagavond”. 
Naast René Schuurmans 
treedt ook Django Wagner 
op. De Nuenense volkszan-
ger groeide op in een muzi-
kale zigeunerfamilie en 
scoorde de laatste jaren di-
verse hits waaronder Kali 
en Mooie Blauwe Ogen. 
Tussen de optredens van 
de volkszangers speelt de 
PPM Showband waarbij 
PPM staat voor Passion, 
Performance  & Music. 
Deze professionele cover-
band speelt zowel de 
nieuwste hits als gouwe 
ouwe. Het feestje gaat door 
tot 01.00u ’s nachts.
Nielson
Op zondag zijn er tussen 
13.00u en 15.00u diverse 
optredens van harmonie 
TOG, met onder meer een 
jeugdpromsconcert en slag-
werkspektakel. Ook speelt 
de TOG-Bigband die vorig 
jaar tijdens Zomerpop een 

gloedvol debuut maakte. 
Om 15.00u begint het vol-
gende onderdeel van Zo-
merpop: een gezellig zon-
dagmiddagfeestje met 
optredens van coverband 
The Zoo en zangeres Kdiva 
Tribou (die furore maakte 
tijdens The Voice of Hol-
land). 

De grootste klapper op zon-
dagmiddag is ongetwijfeld 
Nielson. De 24-jarige sin-
ger-songwriter timmert de 
laatste jaren flink aan de 
weg. Hij raakte bekend van 
onder meer talentenjachten 
op TV, werd gevraagd om 
mee te zingen bij het Ko-
ningslied en zong samen 
met Blöf de soundtrack van 
de film Mannenharten. Met 
de komst van Nielson heeft 
Zomerpop weer een grote 
naam in huis, nadat er bij 
vorige edities van Zomer-
pop al optredens waren van 
Jan Smit en Nick & Simon

Feesttent
Zomerpop vindt plaats op 
21 en 22 juni in een feest-
tent op het Mercuriusplein 
in Berlicum. Harmonie TOG 
tekent samen met Den 
Durpsherd voor de organi-
satie. Kaarten voor zater-
dagavond, aanvang 20.30 
uur, kosten in de voorver-
koop 17,50 euro en aan de 
kassa tijdens zomerpop 20 
euro. Het programma op 
zondag is gratis toeganke-
lijk.

Meer informatie: www.zo-
merpopberlicum.nl, www.
durpsherd.nl.

Jon van Eerd in nieuwe komedie 
Harrie en Twee Meesters
’s-HERTOGENBOSCH - Jon 
van Eerd, heer en meester 
van de Nederlandse kome-
die, is te zien in een 
gloednieuwe voorstelling 
van zijn eigen hand. De 
kenners van Van Eerds 
werk weten dat zijn kome-
dies zich altijd afspelen 
op een bijzondere plek. De 
voorstelling Harrie en 
Twee Meesters is op zater-
dag 15 februari te zien in 
Theater aan de Parade. 
Kaarten zijn verkrijgbaar 
via www.theateraandepa-
rade.nl.

Door Liesbeth Maas
In Harrie en Twee Meesters 
vormen de middeleeuwen 
het perfecte decor. Natuur-
lijk zijn er weer tal van ver-
kleedpartijen en kan het pu-
bliek genieten van nieuw 
gecomponeerde liedjes; van 
een middeleeuwse ballade 
en een minutenwals tot een 
zinderend finalelied met de 
gehele cast. “Ik kan lekker 
uitpakken met pullen bier, 

hompen vlees en een 
zwaardgevecht”, aldus Van 
Eerd. Maar liefst acht ac-
teurs staan er op het toneel, 
onder wie Lucie de Lange, 
Arie Cupé, Margo Dames en 
Mark Sloof van Toor. “Ik ben 
ongelooflijk blij met deze 
leuke en goede groep ac-
teurs”, zegt Van Eerd. Sa-
men met zijn vaste regis-
seur Caroline Frerichs, stelt 
hij de cast altijd samen ter-
wijl hij nog aan het schrij-
ven is; acteurs weten dus 
niet tegen welk script en 
welke rol ze ‘ja’ zeggen, en 
moeten volledig vertrouwen 
op de kunde van Jon van 
Eerd. “Maar het grote voor-
deel hiervan is dat ik een rol 
kon schrijven die helemaal 
past bij de spelers. Ik creëer 
een jasje dat ze aan kunnen 
trekken.”

Ruziënde schoonmoeders
Het begint allemaal met een 
meisje dat is uitgehuwelijkt 
aan een heer die in een duel 
is vermoord. Goed nieuws 

voor haar, want ze is verliefd 
op iemand anders en de 
weg is nu vrij om met hém 
te trouwen. Maar de zus van 
de gedode man had gere-
kend op de rijkdom van de 
aangetrouwde familie en 
ziet die nu aan haar neus 

voorbij gaan. Ze betrekt Har-
rie in een sluw plannetje dat 
leidt tot fikse leugens, ruzi-
ende schoonmoeders en tal 
van hilarische confrontaties. 
Met als middelpunt een ver-
liefde Harrie die zich steeds 
verder in de nesten werkt. 

Jon van Eerds creatie Harrie 
Vermeulen is in de afgelo-
pen jaren een bekend en 
geliefd theaterpersonage 
geworden. Wat kenmerkt 
deze man? “Harrie is de ene 
keer een enorme sukkel, 
dan weer een heetgebakerd 
mannetje. Hij kan miljonair 
zijn of boekhouder, maar hij 
raakt altijd verwikkeld in 

een spiraal van intriges en 
misverstanden. En een an-
dere zekerheid: hij is een fi-
guur die onlosmakelijk aan 
mij hangt.”

De sympathieke theaterma-
ker vierde vorig theatersei-
zoen zijn 25 jaren in ‘het 
vak’. Toeval of niet, aan dit 
zilveren jubileum ging een 
stortvloed aan prijzen voor-
af. De Gouden Notenkraker, 
twee Musical Awards (voor 
La Cage aux Folles), de Jo-
han Kaartprijs, en, als kers 
op de taart, werd hij in 2012 
benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau.

Harrie en Twee Meesters is zaterdag 15 februari te zien in Theater aan de Parade
(foto: Roy Beusker)

Barracuda rockt in De Zwaan

HEESWIJK-DINTHER - Sinds een 
jaar of tien staat Barracuda ga-
rant voor een stevig avondje roc-
ken. Met een setlijst die varieert 
van hitgevoelig tot pure rock, be-
speelt Barracuda menig publiek. 

Een dijk van een vrouwenstem, 
twee scheurende gitaren, te sa-
men met een die pe bass-lijn en 
strakke drumbeat vormen de on-
voorspelbare rock-sound die bar-
racuda heet. Kortom, Barracuda, 

Rock with a Bite, op zaterdag 8 
februari in De Zwaan in Heeswijk. 
Zaal open 21.00 uur, vrij entree, 
info: tel. 0413 291575 of www.de-
zwaanlive.nl.                                    

Het wordt een stevig avondje rocken met Barracuda in De Zwaan.

Flamencospektakel van absolute wereldtop
‘s-HERTOGENBOSCH - Gita-
rist Paco Peña is de koning 
van de flamenco. Van we-
reldniveau, ongenaakbaar 
en op eenzame hoogte. Dat 
bewijst hij opnieuw met 
Quimeras, een wervelende 
show van 16 man sterk 
waarin het hart van de 
Spaanse flamenco nóg 
hartstochtelijker klinkt dan 
normaal het geval is. In Qui-
meras brengt de virtuoze gi-
tarist flamenco samen met 
ritmes uit Afrika. De show 
brengt de migratie van Afri-
kanen naar Europa voor het 
voetlicht, die hun droom na-
jagen en hopen op een 
nieuw bestaan aan de an-
dere kant van de oceaan. 

Paco Peña’s eigen ongeëve-
naarde gezelschap en 
prachtige, acrobatische 
dansers uit Afrika dansen 
en spelen samen de sterren 
van de hemel. Een boeien-
de culturele uitwisseling 
met een zinderende show 
als gevolg. “Adembene-
mend mooi”, volgens The 
Daily Telegraph. 
 
Quimeras van Paco Peña 
Flamenco Dance Company 
is te zien op dinsdag 11 fe-
bruari om 20.00 uur in The-
ater aan de Parade. Meer 
info en tickets: theateraan-
deparade.nl en telefonisch 
bij Bosch Ticket 0900 
3372723 (lokaal tarief).

Mathilde

Santing in

Podium Boxtel
BOXTEL - Mathilde Santing treedt vrijdag 7 
februari op in het Podium Boxtel waar ze 
met gitarist Maarten van der Grinten live 
een muzikaal duel aan gaat. Zelden waren 
twee solisten zo aan elkaar gewaagd. 
Maarten en Mathilde worden geroemd om 
hun bezieling en muzikaliteit, beiden zijn 
alleskunners. Hun optreden is geïnspi-
reerd door de grote tegenstellingen van 
het leven: ontkenning of spijt, oprecht-
heid of manipulatie, zwijgen of biechten. 
De show wordt ook wel omschreven als 
een muzikale thriller. De voorstelling 
‘Duel’ start om 20.15 uur. Tickets zijn te 
bestellen via www.podiumboxtel.nl.

 Uitgaan
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Voor al uw 
GRIMAS GRIMEERARTIKELEN

Raadhuisplein 18 - Berlicum - (073) 503 12 51
www.toneeluitgeverijgrosfeld.nl

Grosfeld Grime Service

robvdven@gmail.nl

GUUS VAN BUUREN

KE R KWIJ K 70 BE R LICU
TE 073-5031270

TweewielersTweewielers

  

 

 

Voetbalvereniging
Thijs van den Hurk, scorende 

pupil van de week

De enige BMC`er die zondag-
middag 2 februari scoorde 
was Thijs v.d.Hurk. De 10 jari-
ge Thijs, speler van E-3 soleer-
de door de defensie van 
RKDVC en zette de keeper van 
de gasten uit Drunen op het 
verkeerde been. Helaas werd 
het goede voorbeeld van Thijs 
deze middag niet opgevolgd 
de spelers van BMC. De leer-
ling van de Hertog Jan van Bra-

bantschool heeft als enige 
hobby voetbal, maar van deze 
hobby wil Thijs dan ook zijn 
beroep maken. De rechtsmid-
denvelder  van nu nog de E3 
wil over 10 jaar spelen bij PSV. 
De Philips Sportvereniging is 
dan ook zijn favoriete club. Als 
het gaat over zijn favoriete 
speler dan staat Dries Mertens 
met stip bovenaan. Wat de 
BMC spelers betreft is Tijs vol 

bewondering voor Roël Ti-
bosch. Bewondering heeft 
Thijs ook voor zijn trainer Ste-
fan van de Laarschot en Bas 
Arts.
Nou Thijs geniet na de wed-
strijd van een lekker frietje en 
heel veel succes met j sport 
op weg naar PSV, maar geniet 
eerst bij BMC van je sport.

De ogen gericht op………..

Het is steeds weer de kunst om 
de aandacht te richten op alle 
teams of groepen van teams. De 
wekelijkse aandacht voor het 
eerste elftal is begrijpelijk. Het 
eerste team, ook wel het vlaggen-
schip van de vereniging ge-
noemd, moet met haar prestaties 
de aandacht trekken. Aandacht 
van het publiek, potentiële ad-
verteerders, reclamebordhou-
ders, mogelijke sponsors enz.
De hele vereniging heeft profijt 
van een goed draaiend eerste 
team. Het heeft een positieve uit-
straling  voor de hele vereniging.

Maar dat wil niet zeggen dat de 
ogen niet gericht moeten zijn op 
andere teams.
Maar als je maar 2 ogen 
hebt………….?
Dan ga je op zoek naar ogen die 
je bijstaan. Ogen die leuke voor-
vallen van teams hebben gezien, 
bijzonderheden van een wed-
strijd enz. Als dat zou kunnen
dan zou deze pagina nog meer 
een pagina van BMC zijn.
Mijn ogen zijn gericht op en mijn 
oren luisteren.

Uitslagen 3e 

klasse C
Emplina -Beesd 1-0

BMC -RKDVC 0-3

Buren -VCB afg

ODC -Baardwijk 3-2

OSC`45 -Boxtel 0-3

Wilhelmina -DSC 2-1

RWB -Zwaluw  3-4

Stand 3e klasse C

1 RKDVC 1 16 13 2 1 41 41 8

2 Boxtel 1 16 10 2 4 32 29 20

3 ODC 1 15 8 5 2 29 32 19

4 DSC 1 15 8 0 7 24 32 29

5 Wilhelmina 1 16 7 2 7 23 30 35

6 Zwaluw VFC 1 16 7 1 8 22 30 30

7 BMC 1 14 6 3 5 21 30 21

8 Buren 1 15 5 6 4 21 26 25

9 Baardwijk 1 16 6 3 7 21 29 29

10 OSC’45 1 16 6 2 8 20 25 34

11 Emplina 1 15 4 5 6 17 20 25

12 RWB 1 15 4 3 8 15 24 31

13 Beesd 1 15 1 5 9 8 17 32

14 VCB 1 14 1 3 10 6 12 39

2e periode

1 RKDVC 1 8 6 1 1 19 19 3

2 Boxtel 1 8 5 1 2 16 16 11

3 ODC 1 7 4 3 0 15 16 6

4 Emplina 1 7 3 2 2 11 7 6

5 Wilhelmina 1 8 3 2 3 11 10 12

6 Buren 1 7 2 4 1 10 10 8

7 Baardwijk 1 8 3 1 4 10 12 12

8 Zwaluw VFC 1 8 3 1 4 10 14 16

9 BMC 1 6 3 0 3 9 12 10

10 RWB 1 7 2 3 2 9 12 12

11 DSC 1 7 3 0 4 9 15 17

12 OSC’45 1 8 1 2 5 5 8 22

13 VCB 1 6 1 1 4 4 4 13

14 Beesd 1 7 0 3 4 3 6 13

zondag 9 februari inhalen

Kerkdriel aanvang  14.30 uur

DSC - BMC

3e klasse (A t/m D) 

De kampioenen promoveren naar de 2e klasse. De 12 periodekampi-
oenen 
spelen samen met de herkansers uit
 de 2e klassen E en F om vier promotieplaatsen c.q. 
behoud in de 2e klasse volgens het navolgende schema: 

Wedstrijdschema 
(per. 1 = 1e periodekampioen)
reeks 1  return 
1: nr. 12 van 2E - per. 2 van 3B  per. 2 van 3B - nr. 12 van 2E 
2: per. 3 van 3A - nr. 11 van 2E  nr. 11 van 2E - per. 3 van 3A 
3: per. 2 van 3A - per. 1 van 3B  per. 1 van 3B - per. 2 van 3A 
4: per. 3 van 3B - per. 1 van 3A  per. 1 van 3A - per. 3 van 3B 

reeks 2  return 
5: winnaar wd 1 - winnaar wd 3  winnaar wd 3 - winnaar wd 1 
6: winnaar wd 2 - winnaar wd 4  winnaar wd 4 - winnaar wd 2 

reeks 1 return
1: nr. 12 van 2F - per. 2 van 3D  per. 2 van 3D - nr. 12 van 2F 
2: per. 3 van 3C - nr. 11 van 2F  nr. 11 van 2F - per. 3 van 3C 
3: per. 2 van 3C - per. 1 van 3D  per. 1 van 3D - per. 2 van 3C 
4: per. 3 van 3D - per. 1 van 3C  per. 1 van 3C - per. 3 van 3D 

reeks 2  return 
5: winnaar wd 1 - winnaar wd 3  winnaar wd 3 - winnaar wd 1 
6: winnaar wd 2 - winnaar wd 4  winnaar wd 4 - winnaar wd 2 

De nummers 10 spelen samen met de periodekampioenen van de 4e 
klassen A t/m H om behoud. 
Wedstrijdschema: zie bij de 4e klasse. 
De nummers 11 en 12 degraderen naar de 4e klasse.

Teveel
jammermomenten……………

ik kos `t dun zondug  nie ut 
houwe op de tribune. Ja, sorry 
minse vur `t plat geskrèf, mar 
as ik emotioneel wor dan 
skrèft mun pen automatisch 
platte taal.

.Ik kos´t nie aon zien. Zén ons 
jonges vlak bé de goal van die 
aander, schuppen die aander 
dun bal keihard nor de bal-
kumse goal. Dè wier unnun 
corner. Dun bal kwam strak vur 
de goal aon op 87 cm hoogte, 
wor Rick van de Laar van die 
van RKDVC hillemaol vrij ston 
en mi  un pirouet achtige be-
weging tikte hij dun bal hups 
binnen  en de die van ons en 
ikke stonne mi ope mond te 
kèke.

Maar ik herpakte me en even-
als de jongens op het veld 
zocht ik met onze trainer
naar een oplossing. Trainert, 
zeg ik. Luistert, zeg ik. Ik zal 
“wijs me de weg” bordjes la-
ten maken. Hoe zo dat, zei 
Bennie, die me aankeek alsof 

hij het in den Dungen hoorde 
donderen .” Nou gewoon “,zeg 
ik. Ze zijn nog jong en weten 
niet altijd welke kant ze op 
moeten schoppen . Nou wordt 
de bal denk ik teveel richting  
eigen keeper geschopt.

Maar zei Ben met twinkelende 
oogjes: vanaf volgende week 
kost elke terug speelbal een 
rondje. Ik was een heel stuk 
opgelucht en wandelde langs  
STAANTRIBUNE NOORD  rich-
ting kantine. Kom ik een BMC 
analist tegen.” De jongens we-
ten zelf waar `t aan schort en 
er wordt aan gewerkt. Ik heb 
horen zeggen dat ze ook ande-
re schoen krijgen. Schoenen 
met ingebouwde tomtom en 
extra schotkracht.
Jongens en staf hou die hoof-
den fier overeind. Dat jullie 
kunnen voetballen heb je al 
bewezen. “Pak de rust” zei de 
trainer van RKDVC zondag……..
dan hoef je wellicht ook min-
der te jammeren na afloop.
Hel veel succes zondag bij DSC

 Pupil van de week Thijs van den Hurk
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Hoogstraat 103-105, Berlicum 073-5031206

Verhoeven
Drankentotaal

Berlicum  073-503 35 37
Groenstraat 33, 5258 TH

Bel voor vrijblijvend advies.

RESTAURANT dagelijks geopend
vanaf 11.30 uur, s’maandags gesloten

* LIVE COOKING BUFFET
* TAPAS

* DINER A LA CARTE
* LUNCH

Zie ook WWW.DEHOOGHEI.NL
Voor FEESTEN, FRIENDS & OUTDOORACTIVITEITEN

Hooghei 71  -  BERLICUM  -  073-5031241
info@dehooghei.nl

* WITGOED A- en B-klasse

* VERLICHTING
* DECORATIEARTIKELEN 
voor INTERIEUR & TUIN

Overbeeke 14, Berlicum

Geopend: di. t/m vr. 10.00-17.30 uur. Za.10.00-16.00 uur.

B.M.C. Berlicum

Het wordt eentonig: 0 - 3

Zo zou je de wedstrijden van 
BMC kunnen noemen. Niet 
dat de wedstrijden eentonig 
of saai zijn. In tegendeel: 
volop inzet, technische 
hoogstandjes en ga zo maar 
door. Maar wat eentonig 
wordt, is de oorzaak waarom 

BMC opnieuw niet tot een 
overwinning kwam. En ook 
hier zijn de voetbalkenners 
het niet met elkaar eens. 
Over één wijsheid is men het 
echter wel met elkaar eens:” 
Als je niet scoort en de te-
genstander wel dan verlies 

je. 
En dat laatste overkomt BMC 
de laatste tijd nogal eens 
een keer. Heel goeie mo-
menten worden teniet ge-
daan door  simpele foutjes . 
Positief  is ook het feit dat 
men zelf weet wat er fout 

gaat.
Nu is het de kunst om deze 
zwakke punten uit te ban-
nen.  

De sterke koploper uit de 3e 
klasse C, RKDVC uit Drunen 
kreeg in de 4e minuut de 
eerste kans, maar de voor-
waartsen trapten over de bal 
ipv deze binnen te tikken. In 
de 13e minuut keek BMC te-
gen een 0-1 achterstand 
aan. Een op navel hoogte in-
geschoten corner werd door 
de geheel vrijstaande Nick 
van de Laar, met een halve 
pirouette achter de BMC 
doelman getikt.

Opnieuw toonde BMC veer-
kracht. Noud Voets zag een 
goeie inzet tot corner ver-
werkt, terwijl Joey van den 
Boom voor langs schoot. In 
de 30e minuut opnieuw een 
prima redding van BMC 
doelman Mark Geurts.

BMC zette de gasten uit Dru-
nen onder druk. Schiep een 
veldoverwicht, maar echte 
doelrijpe kansen kreeg men 
nauwelijks , triest voor be-
trokkene die na een puike  
wedstrijd het bekende BMC 
foutje maakte. Vanaf de helft 
van RKDVC speelde hij de 
bal terug op zijn doelman. 
Een  black out die door spits 
Jorg van Ooijen van RKDVC 
genadeloos werd afgestraft 
:0-2
Dezelfde speler scoorde en-
kele minuten later uit een 
vrije trap de :0-3   

Mits de weergoden het toe-
staan speelt BMC nu drie uit-
wedstrijden achter
elkaar:

9 februari  DSC- BMC
16 februari Beesd-BMC
23 februari   Emplina-BMC                  

 4 is teveel……zelfs voor “ vuurvreter” Nicky Kerkhof

 Gespannen gezichten: waar zal de bal landen

Het was heerlijk in de zon en langs de lijn
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Graszoden
en cultuurtechnische werken

Vinkelsestraat 74, Vinkel

Tel.: (0412) 45 00 45

Meerstraat 42, 5473 VX  Heeswijk  |  Gemeente Bernheze  |  www.vanboxtelgroep.nl

 in uitzonderlijk werk 
TRANSPORT

GRON  N S OOP R N

ONTA N RS

AN  N GR N HAN

Bedrijvenweg 19
5272 PA  ST. MICHIELSGESTEL
073-5514698
www.erickuijpers.nl

 - Tuinontwerp - Aanleg - Onderhoud -

BG56 benzine bladblazer van € 319,- .........voor € 249,-
BGE71 elektro bladblazer van € 117,- ........voor  € 99,-

Munsel 104/a - Boxtel Tel. 0411 - 67 25 96 

www.vanelktuinenpark.nl

ONDERHOUD TUINMACHINES

U kunt bij ons

terecht voor het

ONDERHOUD
aan al uw

TUINMACHINES

Uitgebreide informatie op onze site Berkdijk 14
 Sint-Michielsgestel 

WWW.TUINTOTAAL.NL 073 - 551 42 51

schuttingen en vlonders

   terrasoverkappingen 

tuinhuisjes & carports

   tuinverlichting

▼
▼

▼

▼

NU WINTERKORTING OP 
MAATWERK & MONTAGE

ONTMOET ONS OP

4

Dé inspiratiebron voor prinsheerlijk buitenleven
20, 21, 22 en 23 februari Brabanthallen 's-Hertogenbosch

LAAT U INSPIREREN

           PolitiekDe Gestelse Coalitie: “Veilig en geborgen in Gestel”

De Gestelse Coalitie. Een 
nieuwe ambitieuze partij met 
vertrouwde namen die mid-
denin de Gestelse samenle-
ving staan. In een wekelijkse 

aflevering vertellen de kandi-
daten over hun ambities en 
drijfveren om zich in te zetten 
voor ‘hun’ dorp Gestel. Dit 
keer Gerry van Alebeek.

“Geboren en getogen in de Gij-
zelaarsstraat liggen mijn ‘roots’ 
nadrukkelijk in Sint Michielsge-
stel. Mijn ouders zorgden voor 
een gezellige, geborgen en vei-
lige jeugd. Onze wereld was 
‘ons durpke’. En die wereld vari-
eerde van RKVV Sint Michielsge-
stel tot carnavalsvereniging D’r 
In en D’r Uit. Vele jaren en drie 
huizen verder woon ik, samen 
met mijn echtgenote Christa in 
de Engelse Tuin. 

Het ‘cement’ van de gemeen-
schap
Al jaren ben ik actief in het ge-
meenschapsleven in Gestel. Het 
‘cement’ van ons dorp. Zo was 
ik voorzitter van de Ouderver-

eniging van basisschool de 
Beekhof (thans de Touwladder) 
en voorzitter van Jeugdprinsen-
club Bokkendonk. Momenteel 
ben ik nog voorzitter van de 
Raad van Elf, secretaris van de 
Stichting Hartwacht en ben ik 
voorzitter/instructeur van 
EHBO-vereniging Sint Michaël. 
Qua veiligheid draag ik mijn 
steentje bij als preventie-advi-
seur voor onder andere het ‘Po-
litiekeurmerk Veilig Wonen’. 
Een baan waarbij veiligheid en 
preventie de boventoon voeren. 

Handen uit de mouwen
Vol overtuiging maak ik nu deel 
uit van De Gestelse Coalitie. 
Een kans voor mij om de han-
den uit de mouwen te steken 
voor de leefbaarheid en het 
welzijn van Gestel. Denk daarbij 
aan thema’s zoals het Centrum-
plan en De Huif. Maar ook aan 
de nog vaak abstracte verande-

ringen die ons te wachten staan 
door de Participatiewet, de ver-
breding van de WMO en de tran-
sitie Jeugdzorg. Maar ook zaken 
die dichter bij ons liggen als 
burger. Thema’s als het bestrij-
den van overlast en criminali-
teit. Milieu, of de zorg voor be-
tere voorzieningen voor 
senioren. En voor jongeren! 
Mijn missie: Met de Gestelse 
Coalitie bouwen aan een leef-
baar dorp met een eigen identi-
teit. Een dorp dat ook ‘toe-
komstproof’ is.  Kortom, zorgen 
voor gezelligheid, geborgen-
heid en veiligheid in ‘ons eigen 
durpke’. Daarbij is het zaak om 
de Gestelse stem goed te laten 
horen.

Voor informatie: Hans Groenen-
daal, voorzitter De Gestelse Co-
alitie: hgroenendaal@home.nl. 
Of Gerry van Alebeek: gvanale-
beek@home.nl.

Gerry van Alebeek: 
“Met de Gestelse Coalitie 
bouwen aan een leefbaar 

dorp met een eigen identiteit.”

PvdA: ‘Snel een nieuwe Huif 
in Gestel’

Gestel verdient snel een nieu-
we Huif. De laatste jaren is er 
veel gepraat over een nieuw 
gemeenschapshuis in Sint-Mi-
chielsgestel, maar het is er nog 
niet van gekomen. De PvdA 
vindt dat het nu tijd wordt om 
ervoor te zorgen dat de nieuwe 
Huif er komt.

De plannen zijn inmiddels wel 
tien jaar oud. Sint-Michielsge-
stel, Den Dungen en Berlicum 
zouden een vernieuwd of com-
pleet nieuw gemeenschapshuis 
krijgen. Berlicum heeft met de 
vernieuwde Durpsherd een schit-
terend multifunctioneel centrum 
gekregen. Dat is inmiddels twee 
jaar open en vormt het hart van 
vele activiteiten in net dorp.
Deze weken wordt de Litserborg 
in Den Dungen in gebruik geno-
men. Een compleet nieuw cen-
trum, waar ouderen wonen en tal 
van verenigingen en organisaties 
hun onderkomen hebben.

Slimme combinaties
Sint-Michielsgestel blijft achter 
in dit rijtje. Er is gesproken over 
nieuwbouw, er ligt een plan om 
het voormalige gemeentehuis om 
te bouwen. En de coalitie van 
CDA, PPA en Dorpsgoed stelde 
ook nog voor om te bezuinigen 
op de uitvoering van de plannen 
voor De Huif. De PvdA was daar 
tegen. Volgens ons moet er snel 
een oplossing komen. Bijvoor-

beeld door slimme combinaties 
te maken. Met de Elde-depen-
dance, het Centrumplan, het ge-
meentehuis of misschien met be-
paalde sportvoorzieningen. 

“Laten we snel kijken naar de 
slimste oplossing”, vinden Jack 
de Vlieger en Frans Sterks, de Ge-
stelse PvdA-kandidaten voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
“Onze bevolking verandert. Meer 
ouderen, minder jongeren. Welke 
voorzieningen hebben we daar-
voor nodig? Niet alles kan blij-
ven, het gaat om het maken van 
de goede keuzes. En op basis 
daarvan het ontwerp voor de 
nieuwe Huif maken. Niet traditie, 
maar een visie op de toekomst 
helpt ons vooruit.”

De afgelopen jaren is er met Den 
Durpsherd en de Litserborg ook 
veel ervaring opgedaan met op-
bouw en inrichting van een 
nieuw gemeenschapshuis. De 
kennis en ervaring kan de ko-
mende periode ingezet worden 
om een volwaardig en betaalbaar 
nieuw gemeenschapshuis te rea-
liseren.

Reageren? De PvdA is benieuwd 
naar uw reacties. Mail onze kan-
didaten Jack de Vlieger, 
vlieg914@planet.nl en Frans 
Sterks, famsterks@onsbrabant-
net.nl) of kijk op www.sintmi-
chielsgestel.pvda.nl.  

Jack de Vlieger en Frans Sterks: “Slimste oplossing zoeken voor de 
Huif!”

De participatiesamenleving volgens de VVD

Het geld is bijna op en onze ge-
meente ontkomt niet aan be-
zuinigingen. Voor het zoveel-
ste jaar op rij is er minder te 
besteden. Niet alleen de ge-
meente heeft last van de crisis, 
u en ik, de hele samenleving 
moet een gaatje laten bijma-
ken in de spreekwoordelijke 
broekriem. Toch heeft de crisis 
ook positieve effecten; mensen 
gaan meer zaken zelf regelen, 
eigen initiatief en verantwoor-
delijkheid staat weer hoog op 
de agenda.

“Eigen initiatief en verantwoor-
delijkheid” is de titel van ons ver-
kiezingsprogramma. Los van pro-
grammapunten die over verkeer, 
groen, voorzieningen en geld 
gaan, besteden we aandacht aan 
zelfredzaamheid en participatie. 
Iedereen is verantwoordelijk voor 

zijn keuzes in het leven en de 
laatste die zich daarmee moet 
bemoeien is, naar goed liberaal 
gebruik, de overheid.
Iedere mens kiest zelf bij welke 
groepering hij wil horen. Dat kan 
een kerkgenootschap zijn, een 
sportvereniging of een hobby-
club, een groepering waarmee hij 
samen zijn persoonlijke doelen 
kan bereiken. Elke mens kiest 
welk beroep hij wil uitoefenen en 
waar hij dat gaat uitoefenen. Ie-
dereen die dat kan, neemt de 
verantwoordelijkheid voor zijn ei-
gen leven en omgeving en de 
overheid faciliteert daarin. Als ie-
mand dat écht niet kan, dan is er 
de overheid om te helpen. Neder-
land krijgt de komende jaren 450 
miljoen vanuit Europa om men-
sen die écht steun nodig hebben 
te helpen. Dat geld moet goed 
besteed worden, vinden we bij 

de VVD. Dat geld moet besteed 
worden aan participeren.

Participeren is meer dan “mee-
doen” aan de samenleving. Parti-
ciperen is een aandeel leveren. 
Daarom zijn we blij dat er steeds 
meer mensen initiatief tonen en 
de verantwoordelijkheid nemen 
om hun aandeel aan de maat-
schappij te leveren. Hierdoor 
komt er een einde aan de “maak-
bare samenleving”, het ingrijpen 

waarmee de overheid de samen-
leving naar eigen ideologie wil 
inrichten. Waar we voor moeten 
waken is dat er geen nieuwe be-
weging ontstaat die de maak-
baarheidsfunctie van de over-
heid overneemt. Dat stimuleert 
het eigen initiatief van het indivi-
du nog onvoldoende.

Participatie vergt een open hou-
ding. Wat de VVD belangrijk 
vindt, is dat er muurtjes worden 
afgebroken die nu om allerlei do-
meinen staan. We zijn vaak te 
bang om samen te werken met 
mensen waar we “niets mee heb-
ben” terwijl juist dat de sleutel 
tot het succes is. De VVD wil die 
muurtjes afbreken en heeft u 
daarbij nodig! Dan ontstaat de 
samenleving pas echt.

Met vriendelijke groet,
Bart van de Hulsbeek
Lijsttrekker VVD

Bart van de Hulsbeek

 Tuin

Een altijdgroene plan-
tendeken op de grond. 
Het ziet er ’s winters 
meteen al warmer uit. 
Wintergroene vaste 
planten houden de be-
lofte van leven vast. 
Zelfs als het snijdend 
koud is, geven ze kleur 
aan de tuin. Dat is een 
van de vele goede rede-
nen waarom steeds va-

ker voor groenblijvende 
vaste planten in de tuin 
wordt gekozen.

Groenblijvende vaste 
planten zijn ook design-
planten. Ze spelen een 
steeds grotere rol in de 
aankleding van de tuin. 
Vaste planten bloeien per 
soort gemiddeld maar 
zo’n drie weken, voor de 

rest moeten ze het heb-
ben van hun blad. Met 
wintergroene vaste plant-
en is dat altijd in talloze 
tinten en vormen aan-
wezig. Uw tuin wordt 
nooit meer kaal en er 
kunnen bovendien aller-
lei bloeiende bolge-
wasjes ongestoord tus-
sen overwinteren. De 
grond blijft onder het 

groene blad beter vochtig 
(minder sproeien!) en de 
bodemtemperatuur blijft 
gelijkmatiger (heel belan-
grijk voor de plantenwor-
tels, juist nu de winters 
steeds zachter worden en 
beschermende sneeuw-
lagen vaker ontbreken). 
Bovendien zijn winter-
groene planten erg on-
derhoudsvriendelijk.

Vaste groene planten
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Geldzaken

Landbouw

In en om de tuin

Wonen totaal

Hoveniersbedrijf VAN
DEN BOOGAARD. Aan-
leg en onderhoud van tui-
nen. Tel. 06-22725800
www.hoveniersbedrijf
vandenboogaard.nl

Tegels & Sanitair Toon
den Otter Empel. Grote
showroom, grote voor-
raad, lage prijzen. Deken
Pompenstraat 46. 073-
6421530 Empel

Te koop dagelijks vers
geplukte TULPEN €2,00
per bos, versch. kleuren.
Richard v. Doorn Vor-
stenbosseweg 1 Dinther.

kijk voor actuele occasions
www.garagevanuden.nl

Bedrijven en
particulieren kiezen 

Klomp BV
voor het beste

verzekeringspakket.

Assurantiebedrijf
Klomp BV

Gemonde.
Tel. 073 551 23 67 

www.klompbv.com
www.luxejachtverzekering.com

ARBEIDSCONFLICT, of
andere problemen? VAN
ROOY VAN KESSEL
ADVOCATEN, tel. 0411-
660050, Boxtel, 1e half
uur GRATIS!

De GINAF dealer in Midden-
Nederland met vestigingen in 
Ederveen, Utrecht, Arnhem en 
sinds kort ook in Den Bosch 
zoekt ervaring, teamspirit en 
inzet voor in onze nieuwe 
vestiging. 

De vraag naar kwaliteit en 
service wordt steeds breder 
vandaar dat we nu ook in 
Den Bosch actief zullen zijn. 
U kunt hier met uw gehele 
wagen park terecht voor o.a. 
onderhoud, reparatie, en 
apk voor alle merken en voor 
GINAF in het bijzonder.  

Voor onze nieuw te openen vestiging in Den Bosch zijn wij op 
zoek naar een:

EERSTE BEDRIJFSWAGENTECHNICUS

Tevens zijn wij voor deze vestiging op zoek naar een:

BEDRIJFSWAGENTECHNICUS 

Ginaf Service Den Bosch B.V.

DOORZETTERS 
GEZOCHT!

Te koop gevr. Mesttank,
Kieper, Schudder, Hark,
Maaier, Ploeg, Bloter,
Weisleep, Maiszaaimach
enz. tel 06-19076959

Milrooijseweg 15
5258 KE  BERLICUM
Tel.: 073 503 36 63
www.autocenterberlicum.nl

Wij doen alles voor uw auto

Accu’s van Bosch voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Ze kennen een 
gegarandeerde start en kunnen uitstekend tegen hoge temperaturen.
Twijfelt u aan de prestaties van uw accu? Wij testen hem gratis voor u!

AutoCenter Berlicum
Milrooijseweg 15 | Berlicum | Tel. 073 503 36 63

www.autocenterberlicum.nl

Het kan nog gaan winteren.
Laat snel uw accu testen

en indien noodzakelijk vervangen 

door een Bosch – accu

en ontvang 10% KORTING.

Geldig de gehele maand februari.

www.vollebergbv.nl

!0800-0240202

Heeft u iets te verkopen of bent u ergens naar 
op zoek? Dan zit u bij ons helemaal goed!

Plaats tegen een voordelig tarief *

uw rubrieksadvertentie in dit blad, 
of in een van onze zusterbladen.

Bel gratis met:

voor meer informatie en
het opgeven van uw rubrieksadvertentie.

* Tarieven en combinaties kunt u telefonisch opvragen.

Verkiezingsprogramma D66: DeKrachtVanGestel
D66 in Sint-Michielsgestel 
heeft haar verkiezingspro-
gramma vastgesteld: De-
KrachtvanGestel. Duur-
zaamheid en mensen in 
staat stellen zelf en samen 
hun leven vorm te geven, 
vormen de rode draad in dit 
programma voor de ge-
meenteraadsverkiezingen 
op 19 maart.

Duurzaamheid
D66 vindt het belangrijk om 
energie te besparen en duur-
zaam op te wekken. We kun-
nen groen gedrag stimuleren 
door bijvoorbeeld inwoners 
hout gratis te laten inleveren 
en door tarieven te vergroe-
nen. Ook de bouw van wonin-
gen en accommodaties kan 
duurzamer.
De fiets en het openbaar ver-
voer krijgen ruim baan. Ook 
moeten we zuinig omgaan 
met ons mooie groene bui-
tengebied tussen Aa en Dom-
mel. 
Onderwijs voorop
Er moet goede huisvesting 

voor het Elde College komen, 
meent D66. Zo mogelijk in sa-
menhang met een nieuwe De 
Huif en het gemeentehuis. 
Door multifunctioneel gebruik 
krijgen we meer waar voor 
ons (schaarse) geld. We moe-
ten ook zorgdragen voor goe-
de opvang en goed onder-
wijs, ook voor kinderen die 
extra zorg nodig hebben (pas-
send onderwijs). 
Eigen kracht
Steeds meer burgers nemen 
zelf verantwoordelijkheid: 
voor leefbaarheid, en ergie-
opwekking, autodelen, zorg, 

cultuur. De gemeente onder-
steunt deze burgerinitiatie-
ven, staat ook zeggenschap 
af aan burgers. Mensen moe-
ten zelf de regie over het ei-
gen leven kunnen voeren, ook 
als ze zorg nodig hebben. We 
handhaven het persoonsge-
bonden budget.
Bouwen voor de toekomst
We moeten aan de slag in het 
centrum van Sint-Michielsge-
stel. Zo nodig gaan we het 
plan bijstellen, want de tijden 
zijn veranderd. Voor het cen-
trum van Berlicum wordt een 
visie ontwikkeld. Zolang de 

woningmarkt nog niet her-
steld is, wil D66 voorzichtig 
zijn met grote woningbouw-
plannen. 

We geven liever particulieren 
de ruimte om zelf te bouwen. 
Of aan kleine projecten die 
maatschappelijke doelen die-
nen, zoals het behoud van 
kerken of de realisatie van De 
Huif.
Herindeling
D66 is voorstander van een 
bestuurlijke fusie met Vught, 
Boxtel en Haaren. Dat is dui-
delijker en democratischer 
dan voor veel taken allerlei 
aparte regelingen met andere 
gemeenten te treffen. De ge-
meente moet goede diensten 
verlenen, ook digitaal, en bur-
gers moeten mee kunnen pra-
ten en beslissen via dorps- en 
wijkraden en referenda. Sa-
men met de regio zet Sint-Mi-
chielsgestel zich in voor nieu-
we werkgelegenheid.
Kandidaten
Lijsttrekker is Alexander van 
den Dungen uit Sint-Michiels-

gestel. Als zittende raadslid 
houdt hij zich vooral bezig 
met financiën, bestuur, soci-
aal en economisch beleid. 
Onze nummer 2 komt uit Ber-
licum en is ICT-ondernemer. 
Roel Bouwman zal zich in de 
gemeenteraad gaan inzetten 
voor ruimtelijke ordening, 
fietsbeleid en duurzaamheid. 
Marom Portier-Ayoubi uit Ge-
monde staat op 3. Zij zal zich 
in de raad sterk maken voor 
onderwijs en sociaal beleid. 
Cees Koopmans uit Sint-Mi-
chielsgestel is de vierde kan-
didaat van onze kandidaten-
lijst. Deze ondernemer zal 
zich in de gemeenteraad in-
zetten voor ruimtelijke orde-
ning en milieu.

Meer informatie: www.d66ge-
stel.nl. Voor vragen, sugges-
ties of een gesprek: fractie@
d66gestel.nl.

Alexander van den Dungen, 
lijsttrekker D66
Sint-Michielsgestel

V.l.n.r. Alexander van den Dungen, Marom Portier-Ayoubi, 
Roel Bouwman en Cees Coopmans.

           Politiek

CDA maakt zich hard voor 
starters op de woningmarkt
Deze week praat de ge-
meenteraad over de herin-
voering van de startersle-
ning. Bij de algemene 
beschouwingen in oktober 
2013 werd een motie van 
onder meer de CDA-fractie 
omarmd door het college. 
Het ziet er naar uit dat de 
starterslening daardoor 
weer terugkomt.

Starters op de woningmarkt 
hebben het nog steeds moei-
lijk. Sinds de bankencrisis 
hebben ze problemen met 
het krijgen van een hypo-
theek. Tot 2011 kende Sint-
Michielsgestel de startersle-
ning, maar die verdween 
door het wegvallen van steun 
van het rijk. Maar rijk en pro-
vincie hebben besloten de 

starterslening toch weer fi-
nancieel te ondersteunen. 
CDA wil dat ook onze inwo-
ners daarvan profiteren en 
de gemeente dus meedoet.

Simon Middelkamp, fractie-
voorzitter van het CDA: “Als 
CDA vinden we het erg be-
langrijk dat ook jonge inwo-
ners in onze dorpen kunnen 

blijven wonen. Een star-
terslening helpt daarbij. 
Maar je moet ook simpelweg 
voldoende huizen bouwen in 
allerlei varianten. We zijn 
goed op weg. Parkhage is na-
genoeg afgebouwd en aan 
Grinsel-Triestpad wordt de 
laatste hand gelegd. Jacobs-
kamp is volop in ontwikke-
ling en de Schoolstraat in 
Berlicum komt er ook aan. 
Daarna is het belangrijk om, 
hopelijk nog dit jaar, te gaan 
bouwen in het centrum van 
Gestel.”
Harvy Schouten, de jongste 

CDA-kandidaat op de verkie-
zingslijst (plek 5), is blij met 
deze ontwikkelingen. “Het is 
belangrijk dat we voor álle le-
vensfases voldoende wonin-
gen hebben. En dus ook voor 
jongeren. Ik woon zelf in Ber-
licum en weet uit ervaring 
dat jongeren graag in hun ei-
gen dorp willen blijven. En 
dat moeten we koesteren! 
Vandaar dat ik vind dat we 
ook plan Beekveld voortva-
rend moeten oppakken. Als 
ik rondkijk in mijn eigen net-
werk, dan zie ik dat daar ab-
soluut behoefte aan is.”

Reageren? Harvy_schouten@
hotmail.com of simonmid-
delkamp@icloud.com



Zaterdag 22 februari:  Gemonde
14.00 uur:   wandeling met Marlies Beij-Evers, pasto-

raal werkster.
15.00 uur: -17.00 uur Op bezoek in Gemonde
18.00 uur:  Sint-Lambertuskerk: Vespers 
18.30 uur: Eucharistieviering
Na de mis:   koffie in de Kei, ontmoeting  met Gemon-

denaren. 

Maandag  24 februari: Den Dungen
9.00 uur: Ontvangst op pastorie in Den Dungen
10.00 uur:  Eucharistie in nieuwe zorgcentrum De Lit-

serborg,
Na de Mis:  koffie, ontmoeting met bewoners
12.00 uur: Lunch op de pastorie
14.00 uur:  wandelen met pastoor van Beurden
 Op bezoek in Den Dungen tot 19.00 uur

Dinsdag 25 februari Schijndel
8.30 uur: Eucharistieviering 
Na de Mis:  Koffie met kerkgangers en medewerkers/

sters op de pastorie

10.00 uur: Bezoek Eldecollege
12.30 uur: Lunch op de pastorie
14.00 uur:   Wandelen met diaken Mari van der Heijden 
 Op bezoek in Schijndel

Woensdag 26 februari Sint-Michielsgestel
9.00 uur: Wandelen met diaken of pastoor
10.00 uur: Bezoek aan de parochie
12.30 uur: warme maaltijd met het pastorale team
14.00 uur:  Pastorie in Schijndel ontmoeting met men-

sen over de pijn na de kerksluitingen
15.30 uur:  wandelen pater Joe
18.30 uur: Michaëlkerk: Vespers
19.00 uur: Eucharistieviering.
Na de mis: Ontmoeting met het kerkbestuur

Vrijdag:  Sint-Michielsgestel:  
Vrijdagmorgen:  eigen agenda bisschop 
14.00 uur: wandelen: met pastoor of diaken. 
15.00 uur: bezoek in Sint-Michielsgestel
17.00 uur: Vespers Schijndel

Voorlopig programma Grootherderlijk bezoek

Parochie-agenda:
10 februari
20.00 uur Filmavond Kenia in zaal Boer Goossens Den 
Dungen

15 februari
18.30 uur Uitlegviering Eerste communie Schijndel

16 februari
10.00 uur Uitlegviering Eerste communie Sint-Michielsgestel

22 februari
18.30 uur Uitlegviering Eerste communie Den Dungen

26 april t/m 4 mei
Bisdombedevaart Lourdes

Jaar van Lourdes en Santiago

Het is dit jaar wel een jaar van 
bedevaarten voor onze paro-
chie. Van 26 april tot 4 mei  
vindt de Bisdombedevaart 
naar Lourdes plaats en zelf 
vertrek ik 5 mei op pelgrims-
tocht naar Santiago da Com-
postella. We gaan pelgrime-
ren naar OLV van Lourdes en 
de H. Apostel Jacobus. Wat is 
dat toch mooi! 
Mijn eerste bedevaart naar 
Lourdes was in 1982. Eén van 
mijn zussen drong er op aan 
dat ik mee ging, met een jon-
gerenbedevaart. Ik zag dat 
helemaal niet zitten. “Lour-
des”, zei ik, “is voor watjes”. 
Maar uiteindelijk ben ik ge-
zwicht voor haar onophoude-
lijk aandringen. Ik ging mee 
als vrijwilliger. Ik zal u mijn 
ernstig negativistische hou-
ding besparen, maar alles 
viel mij tegen.Ik vond iedere 
keer opnieuw dat ik gelijk ge-
kregen had. Ik kwam bij de 
grot en dacht: “Is dit alles? 
Thuis kan ik net zo goed tot 
Maria bidden”. Maar op een 
moment sloeg een felle vonk 
over. Ik kan het moment nog 
goed herinneren. Het was de 
derde dag. Het was koud, 
triest en regenachtig weer. 
Het gebeurde in de Sint-Jozef-
kapel, toen ernstig gehandi-

capte jongeren in rolstoelen 
op brancards in koor riepen: 

“Mens, durf te leven!”Dat 
was een heftig moment. Ik 
was gezond van lijf en leden, 
maar … ik leefde niet, ik was 
bovenal ontevreden en mop-
perig. Toen stond ik op, licha-
melijk - maar vooral geestelijk 
- en die gehandicapte jonge-
ren kregen een geweldig ap-
plaus. 
Ik kwam terug uit Lourdes en 
was door de voorspraak van 
Maria - en van mijn zus - een 
nieuween blijde mens gewor-
den. De genade van God had 
zijn werk gedaan. Nadien ben 
ik nog vele keren op bede-

vaart naar Lourdes geweest. 
Daarom kan ik u alleen maar 
met klem aanraden: neem 
deze gelegenheid te baat. Ga! 
Je komt anders terug. 
F.M. As, pastoor

Voor vragen / informatie kunt 
u ook bellen naar: 
Diaken Mari van der Heijden: 
06-23391909
Pastor van Chr. Van Beurden: 
073-5941280

Kijk naar deze televisie-uit-
zending: .
Een filmploeg heeft de afge-
lopen anderhalf jaar diverse 
malen opnames gemaakt in 
Den Dungen en Sint-Michiels-

gestel. Albertine Piels en Je-
roen van de Nieuwenhof heb-

ben een documentaire 
gemaakt over pastor Van 
Beurden, pastoor As en de 
nieuwe parochie, met als titel 
De Gouden Gids naar de He-
mel. Deze 25 minuten duren-
de film wordt op donderdag 
13 februari uitgezonden om 
22:40 uur op Omroep Bra-
bant. De herhaling zal zijn op 
zondag 16 februari om ca. 
17:00 uur. 

Misintentie voor Santiago da 
Compostella
De pelgrimage naar het graf 
van de H. apostel Jacobus in 
Santiago da Compostella is 
echt bedoeld als een bede-
vaart. Ik heb u mijn vier inten-
ties in een vorige uitgave al 
verteld: 1. om zelf te groeien 
in mijn priester-zijn en voor 
alle priesters, 2. om roepin-
gen tot het priesterschap voor 
ons bisdom, 3. voor de paro-
chie, 4. voor de gezinnen. 
Om met u verbonden te zijn 
in het gebed, wil ik u in de ge-
legenheid stellen om een in-
tentie bij mij op te geven. 
Dan zal ik bijzonder voor u 
mogen bidden, en voor uw in-
tentie de H. Eucharistie op-
dragen. Op het einde van de 
bedevaart leg ik alle intenties 
neer bij het graf van de H. 
Apostel Jacobus. Moge hij zo 
ons aller voorspreker zijn bij 
Jezus Christus. 

Foto: Lourdes: De Grot van de verschijningen

De schrijn met de resten van de H. Apostel Jacobus 

Jezus heeft gezegd, “Laat de 
kinderen tot mij komen”.  En, 
ze kwamen zondag 2 februari 
met hun familie en vriendjes 
en vriendinnen  naar de kerk 
van de H. Servatius in Schijn-
del. Maar óók in Den Dungen 
en St. Michielsgestel was dat 
het geval. De kinderen zijn 
ons grootste bezit. Dit geldt 
voor ouders en grootouders 
maar evengoed voor een le-
vende parochie. Door de 
doop werden de kinderen op-
genomen in de grote geloofs-
gemeenschap die we willen 
zijn.  Dat doen we samen, ie-
dere kerk nog met eigen ac-
centen, om ook voor de toe-
komst lijnen uit te zetten. 
Vieringen met kinderen staan 
dan ook in het teken van ver-

trouwen op die toekomst. In 
Den Dungen kennen we de 
Kleuterkerk, eens per maand 
voor peuters en kleuters van-
af drie jaar. Misschien ook 
een idee elders in onze paro-
chie???   

Marlies Beij, pastoraal werk-
ster

“Viering  voor  pas 
gedoopten”  in de 
Michaelparochie

Zaterdag 15 februari om 18.30 
uur komen de communicanten 
van Schijndel, met hun gezin-
nen naar de Eucharistieviering 
die in het teken staat van 
“Vriendschap”. Aan de hand 
van de “Vierwijzer” die hoort 
bij ons communieproject “Blijf 
dit doen”, laten we zien hoe 
vrienden van Jezus bij elkaar 
komen om te vieren. “Triangel” 
(koor uit Den Dungen) komt 
naar de Kerk van de H. Servati-
us om mee te vieren. Vrienden 
van de andere kerk in onze pa-
rochie. Daar zijn we blij mee! 
Misschien wel een eerste stap-
je naar een grotere vrienden-
kring voor de toekomst.   

Zondag 16 februari om 10.00 
uur is er in de H. Michaëlkerk 
een Eucharistieviering als voor-
bereiding op de eerste commu-
nie en het vormsel, de zg. Kijk- 
en uitlegviering. Zaterdag 22 

februari om 18.30 uur is deze 
viering in Den Dungen. 

Een Eucharistieviering is een 
aaneenschakeling van hande-
lingen en symbolen. Deze wor-
den nu tijdens de Eucharistie-
viering verklaard. Dat doet een 
commentator. De priester 
kleedt zich in de kerk aan voor 
de viering van de Eucharistie. 
Waarom die gewaden en wat  
betekenen die gewaden? 
Waarom gaan we staan bij het 
Evangelie? Wat is het Evange-
lie? De priester of diaken voegt 
water bij de wijn! Waarom? 
Waarom is de kelk van goud? 
Wat is de consecratie? Dat 
wordt allemaal uitgelegd. Voor 
iedereen die wat meer wil we-
ten over de riten in de Eucha-
ristieviering is deze viering bij-
zonder aan te bevelen. De 
band ‘Upside Down’ verzorgt 
de muziek. 

Kijk- en uitlegvieringen

Correctie:
Helaas stond in het laatste 
parochieblad een  fout reke-
ningnummer vermeld voor 
de kerkbijdrage Schijndel.  
Dit moet zijn NL29RABO 
0147 106338, zoals correct 
vermeld is in de colofon.  

Lourdes: Drie kerken boven elkaar
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Colofon R.K. Parochie Heilige Michaël
Schijndel - Sint-Michielsgestel - Den Dungen - Gemonde

Vicaris van Alphenstraat 16-18
5482 HL Schijndel
tel. 073-5492215 fax 073-5495554
email info@michaelparochie.nl
www.rkkerkenschijndel.nl

Pastoraal team
Pastoor Fr. As; Pastor Chr. van Beurden; Pater Joe Michael, ocd; 
Diaken M. van der Heijden; Diaken P. Schevers; Pastoraal werk-
ster mevr. M. Beij – Evers 

Reguliere kerkdiensten
H. Servatiuskerk Schijndel 
Zaterdag 18.30 uur; zondag 10.00 uur; ma-di-do 08.30 uur; vrij-
dag 19.00 uur. 1e vrijdag vd maand begint met aanbidding.

H. Michaëlkerk Sint Michielsgestel 
Zondag 10.00 uur; ma-di-do-vr 09.00 uur; woensdag 19.00 uur.

Sint Lambertuskerk Gemonde 
Zaterdag 18.30 uur; dinsdag  19.00 uur Vespers.

H. Jacobus de Meerdere-kerk Den Dungen 
Zaterdag 18.30 uur; zondag 10.00 uur; ma-vr 19.00 uur.

H. Servatius
Vicaris van Alphenstraat 16-18  5482 HL Schijndel
Tel. 073-5492215. Fax 073-5495554
info@michaelparochie.nl
www.rkkerkenschijndel.nl
Secretariaat elke werkdag 09.30-12.30 uur

H. Jacobus de Meerdere
Grinsel 1  5275 JL Den Dungen
Tel. 073-5941280
info@sintjacobusdemeerdere.nl
www.sintjacobusdemeerdere.nl
Secretariaat elke werkdag 09.00-12.00 uur
Live-uitzendingen tv: www.kerkomroep.nl 

H. Michaël Sint-Michielsgestel
Nieuwstraat 36  5271 AD Sint-Michielsgestel
Tel. 073-5512215
gestel@michaelparochie.nl
www.michaelparochie.nl 
Secretariaat dinsdag en vrijdag 10.00-12.00 uur
Live uitzendingen tv: www.kerkdienstgemist.nl 

H. Lambertus
Sint Lambertusweg 122  5291 AD Gemonde
Tel. 073-551.39.11 (Francine van Oirschot), 
parochiestlambertus@hetnet.nl
www.sintlambertusparochiegemonde.nl
Secretariaat zie H. Michaël

Kerkbijdragen:
Schijndel NL29RABO0147106338
Gemonde NL40RABO0116201843
Den Dungen NL93RABO0112909388
Sint-Michielsgestel NL72RABO0133600262

Voor vragen over misintenties, gezinsbijdragen, (leden)admini-
stratie, dopen, huwelijken, kunt u terecht op het secretariaat van 
de betreffende locatie op genoemde tijden. 
Voor dringende pastorale zaken zoals het ontvangen van de zie-
kenzalving of in geval van overlijden, zijn de locaties ook buiten 
secretariaatsuren bereikbaar via achterwacht. Informatie over de 
locaties vindt u op de afzonderlijke websites. 

Parochie Heilige 

Michaël

H. Michaëlkerk 
Sint Michielsgestel

Donderdag 6 februari, 
09.00 uur: Eucharistieviering.  

Vrijdag 7 februari, 09.00 uur: 
Eucharistieviering. 
Zondag 9 februari, 10.00 uur: 
Eucharistieviering m.m.v. H. 
Hartkoor. 

Intenties: Chris van Boven; 
Helena van Weegberg; Overl. 
ouders van de Rijdt – 
Berkelmans; Dette Vroon; 
Overl. ouders Antonius en 

Clasina Kapteijns – van den 
Broek.

Maandag 10 februari, 
09.00 uur: Eucharistieviering.
Dinsdag 11 februari, 09.00 uur: 
Eucharistieviering.
Woensdag 12 februari, 19.00 
uur: Eucharistieviering. 
Intenties: Johan en Elisabeth 
Schellekens – Schellekens; 
Bart Schellekens; Hanny van 
der Velden – Schellekens; 
Annie Schellekens – Wouters.

Donderdag 13 februari, 09.00 
uur: Eucharistieviering.  
18.30 uur: Pater Pio 
gebedsgroep:
18.30 uur: Biechtgelegenheid;

18.45 uur: Rozenhoedje;
19.00 uur: Eucharistieviering.

Vrijdag 14 februari, 09.00 uur: 
Eucharistieviering.
Zondag 16 februari, 10.00 uur: 
Eucharistieviering. Kijk- en 
uitlegviering. Intenties: Ros van 
Grinsven.

Maandag 17 februari, 09.00 
uur: Eucharistieviering.
Dinsdag 18 februari, 09.00 uur: 
Eucharistieviering.
Woensdag 19 februari, 19.00 
uur: Eucharistieviering.

H. Jacobus de Meerdere-kerk 
Den Dungen 
Zaterdag 8 februari, 18 30 uur: 
H. Mis m.m.v. de Jacobsingers. 
Vg. past. Chr. van Beurden.

Zondag 9 februari, 10.00 uur: 
H. Mis Litserborg. Vg. past.J. 
van Corven.
10.00 uur: Hoogmis m.m.v. 
herenkoor. Vg. past. Chr. van 
Beurden.

Maandag 10 februari, 19.00: H. 
Mis.

Dinsdag 11 februari, 14.00: 60 
jaar huwelijk Toon en Riek 
Spierings- de Haas m.m.v. 
dameskoor.

Sint Lambertuskerk Gemonde 
Zaterdag 8 februari, 5e zondag 
door het jaar, 18.30 uur: 
Eucharistieviering met 
samenzang. Intenties: Gerrit 
van Kasteren;
Marietje Santegoeds- van 
Berne.

Dinsdag 11 februari, 19.00 uur: 
Vespers, het liturgisch 
avondgebed.

Mededeling: Vanaf heden 
dienen de kerkberichten incl. 
intenties op vrijdagmorgen bij 
de parochie binnen te zijn. 
Misintenties die later 
binnenkomen kunnen wel in de 
kerk worden afgelezen, maar 
worden niet meer gepubliceerd.

Parochie OLV de 

Rozenkrans Vinkel

Zaterdag 8 februari, 17.30 uur: 
Eucharistieviering m.m.v. Der-
plu
Intenties: Dina van den berg – 
van Nuland; Bert van den Berg 
(jrgt);
Wim en Tiny de Laat – ven Dru-
nen; Johannes van de Ven en 
Annemaria Ploegmakers; Jan 
van den Elzen, Hendrika van 
den Elzen – van Geffen en over-
leden familieleden; Overleden 
ouders Marinus van der He-
ijden  en Drieka Gloudemans.

Woensdag 12 februari, 19.00 
uur: Eucharistieviering voor de 
zieken van de parochie.

Zaterdag 15 februari, 
17.30 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. gemengd koor. Inten-
ties: Jan en Stiena van Zoggel – 
van Dijk; Antoon en Anja Voets 
– van Zoggel; Overleden ouders 
Johan van Wanrooij en Antonia 
van Wanrooij – Sigmans en 
schoondochter Ria van Wan-
rooij – ’t Hort;
Lambertus Pennings en Johan-
na van Lokven.

Protestantse Kerk 

Sint-Michielsgestel
Zondag 9 februari, 10.00 uur: 
Mw. Ds. I. M. den Hartog. Koffie 
drinken na de dienst / maaltijd 
van de Heer.

Zondag 16 februari, 10.00 uur: 
Dhr. Niek Brunsveld, Culem-
borg.

Zondag 23 februari, 10.00 uur: 
Mw. Ds. I. M. den Hartog. Koffie 
drinken na de dienst.

Parochie St. Servatius 

Dinther

Zaterdag 8 februari, 19.00 uur: 
Viering van Woord en Gebed 
m.m.v. Dameskoor. Intenties: 
Chris v.d. Laar v.w. verjaardag.

Zondag 9 februari, 10.30 uur: 
Eucharistie m.m.v. Mannen-
koor. Intenties: Ouders v.d. 
Ven- v. Kessel en zonen Marcel, 
Jos en Wim
Antoon van Rixtel v.w jaargetij-
de en ouders van Rixtel en fam. 
v.d. Sloot.

Maandag 10 februari, 09.00 
uur: Eucharistie.

Dinsdag 11 februari, 19.00 uur: 
Eucharistie.

Woensdag 12 februari, 09.00 
uur: Eucharistie.

Donderdag 13 februari, 19.00 
uur: Eucharistie.

Vrijdag 14 februari, 09.00 uur: 
Eucharistie.

Zaterdag 15 februari, 19.00 uur 
Eucharistie met volkszang. In-
tenties: Overleden fam. Sig-
mans; Jans en Jan van Doorn- 
v.d. Voort; Jan en Anna 
Rijkers- Bijsterveld; Overleden 
ouders Gevers-Kuys en kinde-
ren

Zondag 16 februari, 10.30 uur: 
Eucharistie m.m.v. Mannen-
koor. Intenties: Antoon en Hen-
drika Verhoeven- van Eert; 
Dries Smulders v.w. verjaardag 
en Marietje Smulders- Verhoe-
ven; Overleden ouders Willem 
en Mien van Zutphen- Voets  
v.w. hun verjaardag; Tonny  
Meulenbroek- Remmers v.w. 
sterfdag; Nellie v.d. Brand- Ver-
hoeven v.w. sterfdag en voor 
fam. v.d. Brand- van Mook en 
fam. Verhoeven- v.d. Kamp.

Mededelingen:
Hulpdienst Lichtpunt Medede-
lingen: lichtpunt.hdl@hetnet.
nl.

Tariefwijziging: per januari 

2014 is het tarief voor een in-
tentie gewijzigd naar 11 euro.

H. Willibrorduskerk 

Heeswijk

Vrijdag 7 februari, 20.00 uur: 
Taizé-viering.

Zaterdag 8 februari, 19.00 uur: 
Eucharistieviering. Intenties: Jo 
Broeren nms vrouw en kinderen 
vanwege sterfdag.

Zondag 9 februari 09.30 uur: 
Viering van woord en gebed  
m.m.v. het parochiekoor. Inten-
ties: Tonny van den Braak-
Schuurmans nms de buurt Het 
Schoor.

Zaterdag 15 februari 19.00 uur: 
Viering van Woord en Gebed. 
Intenties: Mies Vermeulen; An 
Vermeulen-Brouwers; Grad en 
Anna Dobbelsteen-van der Pas 
en zonen Arnold, Anton en 
Lambert.

Zondag 16 februari 09.30 uur: 
Eucharistieviering m.m.v. het 
parochiekoor. Intenties: Henk 
Verhoeven.
11.00 uur: Regenboogviering.

Mededeling:
Van 26 april tot en met 3 mei 
organiseert het bisdom ’s Her-
togenbosch een diocesane be-
devaart naar Lourdes. Meer in-
formatie:  tel. 29 3223 (mevr. 
Jeanette Dekker).

Samen Op Weg 

Gemeente Berlicum 

– Rosmalen
Zondag 9 februari, 10.00 uur: 
ds. Piet Vliegenthart.     

Zondag 16 februari, 09.25 uur: 
Kerk op Schoot, ds. Piet Vlie-
genthart.        
10.00 uur: ds. Piet Vliegenthart.
 
Zondag 23 februari, 10.00 uur: 
ds. Piet Vliegenthart. Bevesti-
ging ambtsdragers.
 
De kerkdiensten worden gehou-
den in de kerk aan het Raad-
huisplein in Berlicum, tenzij an-
ders vermeld.

Parochie Sint 

Norbertus Berlicum 

Middelrode
Middelrode
Zondag 9 februari, 09.30 uur: 
Eucharistieviering, zang: GKM. 
Intenties: Hendricus Bosch- van 
Kilsdonk; Harry van Empel; 
Mies van Pinxteren en Cisca 

van Pinxteren- van de Ven; 
Anny van Sleeuwen.

Zondag 16 februari, 09.30 uur: 
Eucharistieviering, zang: GKB. 
Intenties: Hein van Boxtel; Dien 
van Empel van Doremalen; 
Anny van Sleeuwen en overle-
den ouders en familieleden; 
overleden ouders van Doorn 
Loeffen; Wim en Lies Baltussen 
van Helvoirt namens broeder-
schap van Hakendover; Harrie 
van der Pas wegens jaargetijde.

Vieringen in Zorgcentrum 
Berlerode
Zaterdag 8 februari 15.00 uur 
Eucharistieviering. 
Dinsdag 11 februari 9.30 uur, 
Woord en gebedsdienst. 
Zaterdag 15 februari 15.00 uur, 
Woord en gebedsdienst.

> Colofon
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