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

Sinds 1937  een begrip in Nederland!

• Bomen rooien • Klepelen takhout-begroeiing

• Bomen snoeien • Ophalen groenafval
• Stobben frezen • Biomassa - Rondhout

Prins Gijs d’n Urste heerser over de Piereslikkers

Dit gebeurde door de leden van 
streetdancegroep MiChica en X-
treme. Prins Gijs d’n Urste, in het 
dagelijks leven Gijs Dortmans, is 
29 jaar oud, is een zoon van Bart 
en Jeanne Dortmans. Hij is op-
gegroeid in den Doolhof op ‘den 
Hoek’ en woont nu sinds een half 
jaar op zichzelf op de Korenakkers. 
Prins Gijs is in het dagelijks leven 
werkzaam als elektricien bij Gedo 
Elektro in Veghel. Na jarenlang zelf 
gevoetbald te hebben is hij sinds 
twee jaar trainer van het 2e elftal 
van de Vorstenbossche Boys, traint 
hij sinds dit jaar de D1 en zit daar-
naast ook nog in het jeugdbestuur. 
Verder is Prins Gijs regelmatig op 

de tennisbaan te vinden en voet-
balt hij nog samen met zijn vrien-
den in de zaal in Veghel. Ook is hij 
vaak met z’n vrienden te vinden in 
Bar de Ketel.

Van zijn vrienden heeft hij de bij-
naam Stash gekregen en Stash staat 
regelmatig met een microfoon in 
zijn handen liedjes te zingen. Van-
daar zijn motto: ‘Loat de klanken 
mar klinken’. 

Gijs Dortmans komend jaar als Prins Gijs d’n Urste Foto: bron Piereslikkers

jurn Poort geniet als vuurkoning

NISTELRODE - Volgens Wim Gie-
lis van SjB Nistelrode lagen 700 
kerstbomen te wachten op de tra-
ditionele kerstboomverbranding. 

Het was lang geleden dat het niet 
ijzig koud was tijdens dit jaarlijks 
evenement. Nadat Jurn de vuur-
koning in zijn pak gehesen was, 
konden de brandweerlieden naar 

het Raadhuisplein. Daar werden 
de lampionnen uitgedeeld door 
SJB Nistelrode om hierna met de 
muziekkapel De Durzakkers naar 
de grote berg kerstbomen te gaan. 

Met de brandweerwagen voorop 
kon Jurn - samen met zijn zus 
Lonne - geweldig genieten van zijn 
taak als vuurkoning. 

Jurn Poort, Wim Gielis (SJB Nistelrode) en op de achtergrond brandweerman André Verbruggen Foto: DMBK

Kerstboom-
verbrandingen

VORSTENBOSCH, vrijdag 
9 januari 2015, 18.30 uur. 
Terrein/bouwlocatie Rietdijk-
Peelstraat. Kerstbomen inleve-
ren: 9 januari tussen 15.00 en 
17.00 uur op het terrein/bouw-
locatie Rietdijk-Peelstraat. 

HEESWIjK-DINTHER EN 
LOOSBROEK, zaterdag 
10 januari 2015, 19.00 uur.
Voormalig Ter Weer aan Plein 
1969. Kerstbomen inleveren: 10 
januari tussen 13.00 en 17.00 
uur vermalig Ter Weer aan 
Plein 1969 of op het veldje aan 
Schaapsdijk in Loosbroek. 

HEESCH, zaterdag 10 januari 
2015, 19.00 uur.
Schoonstraat, grond Verstegen, 
nabij Binnenweg. Kerstbomen 
inleveren: 10 januari 2015 tus-
sen 13.00 en 16.30 uur op Nar-
cislaanveld of op hoek Verdi-
laan-Leharstraat. 

Nistelrode

Finale
1 paar 40%

2 paar of meer 50%

Bezoek onze online shop: www.marya.nl
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Krant niet op woensdag ontvangen?
info@DeMooiBernhezeKrant.nl

...zij n vrienden 
noemen hem stash

VORSTENBOSCH - In een gezellig en vol gemeenschapshuis De Stuik 
in Vorstenbosch is zaterdag de 48e prins carnaval van de Piereslikkers, 
Prins Gijs d’n Urste, onthuld. 

Lees verder op pagina 2.
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In het weekeinde van zaterdag 10 
en zondag 11 januari is er een bij-
zondere expositie schilderijen van 
Emilie Lindenbergh te zien. Beide 
dagen is de kapel open van 11.00 
tot 17.00 uur en de toegang is zo-
als gebruikelijk gratis.

Emilie beschrijft haar werk als 
volgt:
“Schilderen is een wezenlijke ma-

nier van expressie voor me. Ik 
probeer mijn beleving van de wer-
kelijkheid hierin vorm te geven. 
Wat me fascineert is de interactie 
tussen mens(kind) en omgeving. 
De invloed van de omgeving op 
de mens en vice versa. Ik probeer 
weer te geven dat mensen ver-
vloeien met de ruimte waarin ze 
zich bevinden, te meer als ze op-
gaan in waar ze mee bezig zijn. Ik 

kies vaak kinderen omdat zij met 
openheid in het leven, de ruimte, 
staan en veelal zichzelf zijn.” 
Voor meer info: 
www.emilielindenbergh.com

Eten, drinken & uitgaan
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Advertorial

de gezelligste 
winkel van bernheze

Als ondernemer is het belangrijk om bij 
de tijd te blijven en je te focussen op 
nieuwe dingen.

De afgelopen jaren zijn we intensief 
bezig geweest met het ontwikkelen van 
onze eigen producten zoals het Heesche 

3-Leliën Biertje, de Old Heesch kaas en proberen we exclusiviteit 
te bieden met onze ‘huisgebrande’ noten en luxe hapjes uit eigen 
keuken.

Vanaf 2011 behoren we tot de beste Nederlandse 
Foodspeciaalzaken. Nu lonkt al enige maanden de titel 
‘de gezelligste winkel van Bernheze’ en op 9 januari is 
de bekendmaking wie tot de gezelligste winkels van 
Bernheze horen. Aan deze verkiezing is ook een goed 

doel verbonden namelijk KIKA. Van elke stem gaat een bijdrage 
naar dit goede doel. En een gezellige winkel bestaat niet enkel uit 
service en kwaliteit maar vooral om aandacht en meeleven met je 
klanten.

FOR Love (met dank aan For Mineur) staat voor ons dit jaar in het 
teken van het tonen van onze maatschappelijke
betrokkenheid door diverse acties te organiseren waarvan de 
opbrengst gaat naar dit goede doel. 
De opbrengst van het speciale ‘Raad je Ki-Ka-Kaasje’ en tevens de 
besparing van plastic tasjes; gaat naar dit goede doel en ook tijdens 
andere acties zullen we onze aandacht hierop richten
Uiteraard kunt u stemmen en meedoen via www.gezelligstewinkel.
nl en de winnaars gaan door naar de landelijke finale.

Op 16 maart wordt bekend wie de winnaar is van de gezelligste 
winkel van Nederland.

Hoe leuk zou het zijn als wij samen met u aan de slag 
gaan voor een liefdevol en bovenal gezellig 2015? 

Bon Fromage Heesch & Oss
Ton en Elly Bens

Column
ton bens Advertorial

Dorsvloer vol confetti 
Vanuit Filmhuis De Pas wensen wij u een 

kleurrijk, liefdevol en filmrijk jaar toe.

HEESCH - Filmhuis De Pas presenteert op maandag 12 en dinsdag 13 
januari de film Dorsvloer vol confetti.

De slimme, fantasierijke Katelijne groeit eind jaren tachtig op in een streng-
gelovig boerengezin in Zeeland. Mooie verfilming van de gelijknamige 
bestseller van Franca Treur. Het verhaal draait om een groot gereformeerd 
gezin in Zeeland: vader (Steven van Watermeulen), moeder (Suzan Boog-
aerdt), opa en oma, Rogier en Christiaan en de tweelingbroertjes. Kate-
lijne (Hendrikje Nieuwerf) is de enige dochter. Dagelijks bidden ze God om 
kracht, zodat ze op ‘de smalle weg’ van het geloof zullen blijven.

Geen televisie, geen muziek - zelfs geen sprookjes. Alleen ‘Gods woord 
houdt stand in eeuwigheid’. Maar de verbeelding van de twaalfjarige Kate-
lijne laat zich moeilijk temmen. Ze houdt ervan haar fantasie de vrije loop 
te laten. Waar haar broers mogen werken op de boerderij en lekker buiten 

mogen ravotten, wordt van Katelijne verwacht 
dat ze zich als een echt kuis meisje gedraagt.
Katelijnes relaties met haar opa, broer Christi-
aan (Yannick de Waal) en haar moeder vormen 
de hart van de film. 

Bij De Pas is voldoende parkeergelegenheid. 
Voor en na de film is er de mogelijkheid een 
drankje te nuttigen in het café van De Pas.
Entree: € 5,-. Abonnement voor 9 films € 32,-. 

Wil jij kans maken op 2 gratis filmkaartjes?
 Stuur dan een mail naar info@demooibernhezekrant.nl voor maandag 12.00 uur. 

www.plazafoodforall.nlwww.plazafoodforall.nl
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Out of Home formule award

Gezinszak  
frites met 
snacks*

AANBIEDINGEN GELDIG  
1 T/M 31 JANUARI 2015

Gezinszak frites  

voor 4 personen  

met 4 snacks

10,0
0

Gezinszak frites  

voor 5 personen  

met 5 snacks

12,5
0

PLAZA VOORDEEL

PAKKERS

* Keuze uit: frikandel, vleeskroket,  
 kaassouflesse, bami- en nasischijf.

Gezinszak frites  

voor 3 personen  

met 3 snacks

7,50
Gezinszak frites 

voor 3 personen 

PLAZA VOORDEEL

PAKKER

Plaza ‘t Supertje - Stationsplein 4 - Heesch - www.supertje.com
0412-456476 - Alle dagen geopend van 11.30 tot 21.00 uur

www.plazafoodforall.nl

Het bestuur van de Stichting Kloosterkapel Vorstenbosch 
wenst u allen een gelukkig en gezond 2015. 

Wij ontmoeten u natuurlijk graag bij onze activiteiten.

Voorzitter Dirk Timmers wenste 
hem namens Stichting Carnaval 
en alle Piereslikkers veel succes toe 
en deed hem de cape, met daar-
op gespeld de onderscheiding, als 
heerser van Broekkant tot Bedaf. 

Eerder op de avond was er afscheid 
genomen van prins Hans d’n 2de 
en deze is daarmee toegetreden 
tot het college van oud-prinsen.

Met deze activiteiten is weer een 
start gemaakt van het komende 
carnavalsseizoen van Stichting 
Carnaval De Piereslikkers in Vor-
stenbosch.

Vervolg van voorpagina

Prins Gijs d’n Urste

kooktip gehaktbal
Wil je een caloriearme gehaktbal? 
Voeg dan wat magere kwark toe 
i.p.v. paneermeel.

Foto: Wim Roefs
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Fanfare St. Lambertus verzorgt 
Nieuwjaarsconcert

Dit zal voor het tweede jaar op een 
rij in de huiskamer van Nistelrode 
- CC Nesterlé - gehouden worden 

op zondag 11 januari vanaf 14.00 
uur. Bijzonder aan dit nieuwjaar-
concert is dat de leerlingen van het 

studie-orkest tussen de fanfare zul-
len plaatsnemen en drie nummers 
gezamenlijk zullen spelen. Na het 
concert (uiterlijk 16.00 uur) kunnen 
bezoekers met elkaar in de foyer op 
een gezellige manier het nieuwe 
jaar inluiden. De toegang is gratis. 

NISTELRODE - Fanfare St. Lambertus wil het jaar 2015 goed begin-
nen met een Nieuwjaarsconcert voor alle inwoners van Nistelrode en 
omgeving. 

Om te beginnen wil ik de lezers van deze 
rubriek een mooi, gezond en poëtisch nieuwjaar 
wensen. Heidi Verwijst van de redactie van deze 
krant stuurde mij een mail waarin ze de wens 
uitspreekt dat 2015 een mooi jaar zal worden. In 
die mail stond ook het volgende: “Wil je in 2015 
weer doorgaan met elke 2 weken een gedicht aan 
te leveren? Wij zouden het heel fijn vinden, is een 
toevoeging voor onze krant.”

Ja Heidi, dat wil ik. Zeker als de lezers van deze rubriek mij gaan 
helpen. Na mijn laatste bijdrage in 2014 kreeg ik de volgende reactie 
van mijn buurman Fons: “Wij lezen iedere keer met belangstelling jouw 
prachtige gedichten. Onze complimenten! Ook die van ‘Bier’ vonden we 
geweldig. Ik heb even de tijd genomen om er, in mijn sobere dichtvorm, 
op in te gaan. Zie bijlage.” 

In de bijlage vond ik het onderstaande gedicht. Fons, bedankt! Wat mij 
betreft heb je meer lezers gestimuleerd.

bier 2
Of God van plezier houdt en bier lust? Dat zal toch wel
Anders is de hemel een kwaaier adres dan de hel
Als Gods aardse broeders, o.a. Trappisten en Norbertijnen, 
dat lekkere spul zelf brouwen
Mag je op de aanwezigheid van een hemelse-tap toch zeker wel 
vertrouwen

Ik zie ons al zitten, God, jij en ik, ieder op een hemelse kruk
’n Trappist, of Norbertpist, lekker keuvelen met elkaar 
en stralen van geluk
Met God en al zijn discipelen gezellig chillen
Denk zeker dat alle hemelbewoners dat dolgraag willen

We tasten eerst Gods gemoedstoestand af met een kuise grap
Valt dat goed, dan openen we - soms ook met een schuine- de 
moppentap
Geloof zeker, na een paar pinten achter z’n kiezen lacht ook God zich 
hartstikke slap

Jawel, in de Hemel is ook best wel tijd voor gein
Dat wetende, verzacht bij sterven toch een beetje de pijn

Fons

Wilt u reageren op deze bijdrage of een van mijn vorige bijdragen, 
stuur dan een mail naar jeagmanders@gmail.com.

mooi van hans manders

SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW!
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Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291205 
of 0413-291980

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!

Verbondenheid tijdens benefiet-
concert Nothing Else Matters
Natuurlijk… betrokken bij de kinderafdeling van Bernhoven

HEESCH - In De Pas in Heesch 
vindt op zaterdag 31 januari voor 
de derde maal het Benefietconcert 
Nothing Else Matters plaats.

Opnieuw zijn de verbintenis met 
Bernheze, de passie voor muziek 
maken en de drive om iets te doen 
voor het goede doel; dé ingrediën-
ten die de organisatie heeft doen 
besluiten dit concert opnieuw te 
houden. Belangeloos, betrokken 
en een avond lang muziek mogen 
maken; zo omschrijven zij zelf hun 
motivatie tot deelname.

Dit enthousiasme heeft er toe ge-
leid dat zes bands zich bijzonder 
geroepen voelen om mee te wer-
ken. Outline, Co-Incidental, Syndi-
cate, Silly Putty, Punkass Ninjas en 
The Picadilly’s vullen op zaterdag 
31 januari afwisselend op hun ei-
gen wijze het podium van de thea-
terzaal en het café van De Pas voor 
dit benefietconcert.

Bernhoven
Voor het goede doel dit jaar is ge-
kozen voor de kinderafdeling van 
Bernhoven, het ziekenhuis voor de 
regio Oss - Uden - Veghel. 

Het geld zal worden besteed aan 
het uitbreiden van de muurschilde-
ringen op de kinderafdeling en de 
afdelingen waar kinderen komen 
voor onderzoek en behandeling. 
Een warm welkom en een veilig 
gevoel maken het verblijf, dat vaak 
al spannend genoeg is, wat aange-
namer.

belangeloos, 
betrokken en een 
avond lang muziek 
maken

Het benefietconcert start om 20.30 uur en de zaal is open 
om 20.00 uur.

Toegangskaarten kosten in de voorverkoop € 7,50 en aan 
de dagkassa € 10,-. Kaartverkoop kan online via: 
www.de-pas.nl, bij de infobalie van de Pas in Heesch of 
via de vaste verkooppunten Boekhandel Ceelen in Heesch, 
DIO/The Read Shop in Nistelrode en CD Kiosk in Oss.
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Buurtzorg voor Heesch en omge-
ving (Heesch, Nistelrode, Vinkel, 
Heeswijk-Dinther en Schaijk) be-
staat uit een klein team van wijk-
verpleegkundigen en wijkzieken-

verzorgenden die bevoegd zijn alle 
zorghandelingen te verrichten. Per 
zorgmoment heb je dus bij Buurt-
zorg Heesch e.o. maar met één 
verpleegkundige te maken; met 

een luisterend oor. De verpleeg-
kundige is in staat je volledig te 
verzorgen en te verplegen en doet 
de nodige medische handelingen. 
Buurtzorg Heesch levert alle zorg 

van een steunkous tot en met ter-
minale zorg met infuuspompen.

De beste zorg
Buurtzorg Heesch e.o. is de beste 
zorg thuis:
-  Als je tijdelijk zorg nodig hebt 

omdat je ernstig ziek bent.
-  Als je hinder ondervindt van 

handicaps of beperkingen.
-  Als je zorg nodig hebt na een 

ziekenhuisopname.
-  Als je zelfstandig wilt blijven 

wonen bij ziekte en ouderdom.

Buurtzorg kan je helpen in dit soort 
situaties, levert verpleging en ver-
zorging aan huis en zoekt samen 
met jou naar oplossingen. De con-
tacten met cliënten zijn persoonlijk 
en professioneel. De contacten 
met huisarts, fysiotherapeut, ergo-
therapeut en diëtiste zijn direct.

Contact
Buurtzorg Heesch e.o. is 24 uur 
per dag telefonisch bereikbaar via 
06-22873991. Maar je hoeft niet 
te wachten met kennismaking met 
de Buurtzorgverpleegkundigen tot 
je ze nodig hebt. Het team van 
Buurtzorg Heesch e.o. houdt op 
woensdag 14 januari van 14.30 
tot 18.00 uur een open dag in het 
nieuwe onderkomen aan de Ken-
nedystraat 3A in Heesch. Zij geven 
dan graag toelichting op hun ma-
nier van werken bij een kop koffie 
of thee.

Health, Beauty, Care

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

Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860

BERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu

THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl

HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu

HEESWIjK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100

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

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

ColumnTijdloos Mooi
Advertorial

Dat de kracht van ons werk verder 
gaat dan de behandelingen wil ik graag 
in onderstaande duidelijk maken. 
Aandacht, zorgzaamheid, begeleiding 
en advies zijn voor de klant net zo 
belangrijk dan de behandeling op zich. 

Een man van 84 jaar kwam op consult 
omdat hij ontzettend veel last had van 
jeuk op zijn rug. Nu is een droge huid en 
jeuk een bekend gegeven bij het ouder 
worden en de rug een plek waar we 
moeilijk bij kunnen. Deze man woont 

nog op zichzelf en draagt de zorg voor zijn dementerende vrouw. Voor 
zoiets naar de dokter gaan was volgens hem ook weer niet nodig en 
zo kwam hij bij ons aan. Toen meneer zijn trui uitdeed schrok ik van 
de zwarte vlekken waarmee zijn hele rug bedekt was. Dit zag er niet 
goed uit. Toen ik vroeg of hij hiervoor de arts al eens bezocht had, 
antwoordde hij dat dit 15 jaar geleden was. Er zijn toen wat vlekjes 
behandeld met stikstof. Niemand die er daarna nog aandacht aan 
besteed heeft. De medische zorg begint immers pas bij ziek zijn…
Om de jeuk enigszins te verlichten heb ik zijn rug gescrubt en 
ingesmeerd en een doorverwijzing geschreven voor de huisarts/
dermatoloog en drukte hem nogmaals op het hart om de arts spoedig 

te bezoeken. Na een kopje koffie bedankte hij ons vriendelijk voor de 
gastvrijheid en aandacht die hij gekregen had. 

Als (oudere) cliënten op consult komen met overgewicht of andere 
lichaamsgerelateerde klachten neem ik, naast een uitgebreide 
vragenlijst, standaard de bloeddruk op. Dat deze vaak schrikbarend 
hoog is verontrust mij enigszins, temeer omdat ik weet dat dit een 
gegeven is wat je niet voelt en daardoor een sluipmoordenaar is als 
je hier niets mee doet. Het gemakkelijkst is natuurlijk meteen aan 
medicatie beginnen waar je je leven lang niet meer van af komt, een 
tweede optie is aan de oorzaak ervan gaan werken. Verandert er op 
heel korte termijn niets, dan stuur ik de mensen natuurlijk door naar 
de arts. De tijd dat artsen mensen doorsturen ter preventie, afslanken 
of aanleren van een gezond voedingspatroon is nog toekomstmuziek. 
Dat is commerciëel en daar staan ze (nog) niet voor open. Alsof de 
medische wereld een liefdadigheidsinstelling is. Realiseren we ons dat 
ziektekosten veel hoger zijn? Er moet meer samenwerking komen! 

Tot die tijd ga ik stug door met het adviseren van mensen die wel in hun 
gezondheid en welbevinden investeren en met die mensen hebben we 
samen al veel bereikt. Bewustwording en duurzaamheid. Waarom altijd 
de put dempen als het kalf verdronken is?

Vitale groet

dicht op de huid

Medi Spa

Diëtistenpraktijk  
Lieke  Bouwens

Tel: 06-29271242
Email: info@liekebouwensdietiste.nl
www.liekebouwensdietiste.nl

Holkampstraat 16
5383 KC Vinkel
Nederland

Diëtistenpraktijk  
Lieke  Bouwens

Tel: 06-29271242
Email: info@liekebouwensdietiste.nl
www.liekebouwensdietiste.nl

Holkampstraat 16
5383 KC Vinkel
Nederland

15% korting 
op het eerste 

consult 
in de maand januari

V.l.n.r. Thea van den Boom, Lieke van Lent en Femke van der Heijden Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Buurtzorg: eerst buurten, dan zorgen
Open dag op woensdag 14 januari in het nieuwe onderkomen aan de Kennedystraat in Heesch

BERNHEZE – Bij thuiszorg laat je iemand toe in je eigen omgeving, om voor jezelf of een naaste te zorgen. 
Met zo iemand wil je graag een gesprek kunnen voeren over je zorgen en dat kan niet ‘met de jas aan’ of van-
achter een bureau. Vanuit die overtuiging is de organisatie ‘Buurtzorg’ opgezet. Buurtzorg is een moderne 
uitvoering van het vroegere wijkcentrum. Vergoeding gebeurt vanuit de zorgverzekeringswet. Buurtzorg is 
zelf verantwoordelijk voor de indicatie richting verzekering, deze is noodzakelijk om de nodige zorg vergoed 
te krijgen.

Ga niet op zoek naar geluk, 
maar ontdek in jezelf

waarom je het geluk tegenhoudt.
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de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl
U kunt ook bestellen in onze webshop! normaal 1,95 

Van alle goede voornemens…  meer bewegen,  beter eten…  is dit toch wel de makkelijkste om vol te houden

Meringueslof, met frambozen 

bavarois en gegratineerd schuim, 

5-6 personen

tips van de bakkers:

bij aankoop van 2 broden

4 Mueslibolletjes 

€ 6,95

€ 1,00

Fjord
donkerbruin, boordevol 

zonnepitten en zaden

2,25 normaal 2,75

GOEDE VOORNEMENS
Voor wie van stevig houdt. Een broodje boordevol zonnepitten en zaden. Donkerbruin 

en met een vaste structuur. Dit broodje eet je lekker met kaas of heerlijke vleeswaren. 
Als ontbijt, lunch of tussendoor. Zoals al ons brood bakken wij Fjord ook met 

de beste ingrediënten en krijgt het tijd om te rijpen.Daardoor krijgt het 
de heerlijke smaak. De smaak van authentiek brood.

beginnen met lekker brood

aanbiedingen gelden t/ m 14-1-2015

For Mineur met ‘For Love’ het nieuwe jaar in 

De decorstukken verraadden voor 
aanvang al het onderwerp han-
ging baskets in het centrum van 
Heesch. De flower power caravan 
stond symbool voor het paradijs 
Heesch, maar waar geld een issue 
is. Die geldkwestie kwam nog eens 
terug bij het ruimen van asbest, 
pas na de sloop van de huizen voor 
het plan Hildebrandtstraat en om-
geving. 

Plusser 
De Hisse Plusser kwam terecht bij 
EHBO-vereniging Joh’s Roncalli 
Heesch. Erevoorzitter Gradje van 
Herpen mocht de onderscheiding 
in ontvangst nemen. De onder-
werpen verschoven van heden 
naar verleden en weer terug. De 
afwezigheid van ex-wethouder 
Ad Donkers op de eerste rij gaf 
aanleiding tot: ‘Waar is hij heen’. 

Het welig tierende onkruid op het 
kruispunt aan het Stationsplein 
bood ingangen naar kruiden-
vrouwtje Mia van den Hurk en het 
mogelijk opduiken van met uitroei-
ing bedreigde diersoorten. 

Geluid en stilte
Natuurlijk passeerden de maatre-
gelen naar aanleiding van de ge-
luidsoverlast en de actie van Ver-
enigd Horeca Heesch tijdens de 
kermis de revue. Geholpen door 
filmbeelden toonde For Mineur 
zijn geluidsmetingen op diverse 
plaatsen in Heesch. Met die ge-
luidsoverlast viel het mee. De cd 
die volgens For aan buurtbewo-

ners werd aangeboden door Ver-
enigd Horeca Heesch liet een oor-
verdovende stilte horen: die Stille 
Flöte. De Hisse Misser kwam logi-
scherwijze terecht bij de gevel van 
de appartementen aan de Schoon-
straat, recht tegenover De Misse: 
‘Bewoners dicht bij ’t centrum, 
overal dichtbij. Maar ook dichtbij 
het feestgedruis. Ze kunnen kiezen 
voor landelijk gebied, waar stilte 
heerst’ was het devies. 

Gedenken
For Mineur stond stil bij het over-
lijden in april van initiatiefnemer 
Sjaak Elands. Hij schreef menige 
tekst voor For Mineur en aan hem 
danken we het ‘Hisse volkslied’. 
Het gedicht ‘We zijn in Heesch 
een man verloren’ en het warme 
applaus daarna, sprak boekde-
len. Het boeket bloemen voor zijn 

weduwe, Riet Elands, was zeer te-
recht. 

Afscheid
Het afscheid van Bert Engelbart 
als lid van For Mineur werd met 
teleurstelling ontvangen. Zijn tek-
sten en muzikale bijdragen zullen 
gemist worden. 

Een laatste For Love, een heel 
nieuw jaar ligt nu weer voor ons, 
met ’t oude zijn we klaar, bracht 
nog het omdenken, voordat het 
Hisse volkslied uit volle borst werd 
(mee)gezongen. 

Meer foto’s: www.mooiheesch.nl.

De openingsact met een hoog flowerpowergehalte Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

HEESCH – For Mineur was bij de tijd, als altijd op 1 januari. In 
de theaterzaal van De Pas klonken de lachsalvo’s bij herken-
ning van frustraties van mede-Heeschenaren. For onderging 
een verjongingskuur met de aanwinst van Sander van den 
Helm.

Ere-voorzitter Gradje van Herpen, Joh’s Roncalli, ontvangt de ‘Hisse Plusser’ Foto: Marcel van der Steen

Het gedicht ‘We zijn in Heesch een man 
verloren’ en het warme applaus daarna, 
sprak boekdelen
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BernHeZefamILIeBerICHten

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

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

Vele jaren ben jij bij ons gebleven,
voor gezin en kinderen alles gegeven.
‘t Was een leven van grote werkzaamheid,
altijd opnieuw weer tot weldoen bereid.
God riep je weg uit dit aards bestaan,
eeuwig dank voor wat je voor ons hebt gedaan.

Gekomen tot de leeftijd der sterken is toch nog onverwacht 
van ons heengegaan ons mam en oma

Leentje van Vugt-Vissers
weduwe van

Emerens van Vugt

Zij overleed in de leeftijd van 94 jaar.

Toon en Suzan van Vugt-Muller
    Joyce en Martijn
    Anouk en Pascal
    Roxane en Mark
Gonnie en Harrie Dekkers-van Vugt
    Harm
    Laurentz
    Sanne en Angelo
Hans en Marga van Vugt-van den Elzen
    Marleen en Geert
    Rens en Iris
    Joost
Annie en Jan Verheijden-van Vugt
    Linda en Job
    Robin en Ilse

3 januari 2015

Ons mam is thuis in haar vertrouwde omgeving. U kunt 
afscheid van haar nemen op donderdag 8 januari tussen 17.30 
en 18.30 uur. Aansluitend wordt om 19.00 uur de avondwake 
gehouden in de parochiekerk van R.K. parochie St. Servatius, 
St. Servatiusstraat 1 te Heeswijk - Dinther.

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag  
9 januari om 10.30 uur in de bovengenoemde parochiekerk, 
gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats aldaar.

oosbroek is een klein dorpje. 
Vanuit het westen en noor-

den gezien een eilandje in een gro-
te open vlakte: de Bleeken. Naar 
het noorden toe wordt het einde 
van dit open landschap gemar-
keerd door een eindeloze rij monu-
mentale eiken. 250 Stuks stonden 
er ooit aan weerskanten van een 
eeuwenoude zandweg, de Singel. 
Wethouder Peer Verkuijlen wilde 
ze in 2001 allemaal laten kappen. 
Ze waren ziek. Nee, er moest een 
ecologische verbindingszone ko-
men. Trouwens, het waren Ameri-
kaanse eiken. Import. En die hoor-
den hier niet thuis. 

Frank van den Dungen en Jet van 
Zijl zetten samen met buurtbewo-
ners een actie op touw voor het 
behoud van deze eiken: “Sunt van 
onze Singel”. Ze scoorden flink wat 
publiciteit. Ze wisten met hun actie 
voor het behoud van deze eiken 
door te dringen tot de landelijke 
media. Ze haalden tot twee maal 
toe het landelijke tv-programma 
‘Ook dat nog’ van Sylvia Millecam. 

En bovendien haalden ze de onder-
ste steen boven. Het eigendom van 
deze 250 eiken bleek te berusten 
bij de protestantse gemeenschap. 
Die had deze eiken hier de vorige 
eeuw aangeplant. De gemeente 
had hier helemaal niks te kappen. 
Er moest dus gepraat worden. En 
er werd een compromis gesloten. 
Er zouden hier en daar enkele 
zieke of zwakke bomen geruimd 
worden. Dan kon de gemeente 
toch haar verplichtingen nakomen. 

De subsidie kon worden binnen-
geharkt. En de bewoners hielden 
hun prachtige eikenlaan over. Er 
staan er nu nog 228 te pronken. 

Ze groeien gewoon door. En ze zijn 
alle dagen te bezichtigen. Zomer 
en winter. Gratis. Zonder afspraak. 

De Singel bij Loosbroek  Tekst: Frank van den Dungen Foto: Michel Roefs

Zandpaden
in Bernheze

Bernheze heeft een groot buitengebied. Daarin liggen veel zandpaden. Soms niet meer dan een karrespoor 
vol gaten en kuilen. Meestal echter goed begaanbare landwegen. Met schilderachtige vergezichten. En een 

rijke natuur. je bent er écht buiten. DeMooiBernhezeKrant gaat ze op de kaart zetten. Met regelmaat een 
ander zandpad. Een plaatje met een praatje. Ga met ons mee op ontdekkingsreis. 

Ga er lopen, fietsen, wandelen. Genieten van ons groen. 

Voor deze rubriek kunt u uiteraard ook zelf uw favoriete zandpad opgeven. Met úw verhaal. 
Mail ons: info@demooibernhezekrant.nl. Dan sturen wij onze fotograaf op pad. 

DEZE WEEK: de Singel bij Loosbroek
L

Uiteraard is er een terugblik op 
2014, maar we kijken ook naar de 
kansen voor de toekomst. Na lang-
durige onderhandelingen zal er tij-
dens deze bijeenkomt een dorps-
akkoord worden ondertekend door 
burgermeester Marieke Moorman 
namens de gemeente Bernheze en 
Peer Verkuijlen namens Actief Bur-
gerschap.
Zoals inmiddels gebruikelijk, wordt 

bij deze gelegenheid ook de 
‘Actieve HaDeejer’ aan het publiek 
gepresenteerd met daarbij dit jaar 
voor de eerste keer ook de ‘Actieve 
jonge HaDeejer’. 
Vervolgens is er volop gelegenheid 
om onder het genot van een hapje 
en een drankje met dorpsgenoten, 
collega-ondernemers en medebe-
stuurders ervaringen en ideeën uit 
te wisselen.

Nieuwjaarsreceptie
HEESWIJK-DINTHER - Voor de derde keer organiseren Stichting Ac-
tief Burgerschap en Stichting Dorpsnieuws een nieuwjaarsbijeenkomst 
voor alle inwoners van Heeswijk-Dinther. Donderdag 8 januari vanaf 
20.00 uur in CC Servaes. 

BHiC laat snuffelen in 
‘geheime archieven’

Ieder jaar worden er nieuwe ar-
chiefstukken openbaar. Dat gaat 
doorgaans geruisloos, maar er 
zitten vaak leuke en interessante 

stukken bij. Het BHIC vervult bin-
nen de provincie Noord-Brabant 
een belangrijke rol in de openbaar-
heid van de overheid. Onderzoe-
kers, journalisten en andere geïnte-
resseerden kunnen met eigen ogen 
zien wat de overheid aan stukken 
heeft geproduceerd. Maar ook ar-
chieven van particulieren komen 
op de openbaarheidslijst voor.

Bron van informatie
Degene die nieuwsgierig is naar 
vraagstukken rond huwelijk en 
echtscheidingen, vindt veel van 
zijn gading in de parochie archie-
ven. Wat een arbeider zoal ver-

diende die via de werkverschaffing 
in de jaren ’30 van de vorige eeuw 
grondwerkzaamheden verrichtte, 
is weer terug te vinden in de week-
staten van het Burgerlijk Armbe-
stuur Dinther (1812 - 1964). Ook 
in 2015 worden er weer nieuwe 
rechtbankvonnissen openbaar, die 
van het jaar 1939.

Maar er is zoveel meer. 
Nieuwsgierig geworden?
Ga naar www.bhic.nl/media/
openbaarheid_2015.pdf voor de 
stukken die per 1 januari 2015 
openbaar zijn geworden.

BRABANT - januari is voor veel mensen de maand om goede voornemens te maken en het jaar met een scho-
ne lei te beginnen. Voor het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) betekent dit dat er weer nieuwe 
archieven openbaar zijn geworden en dus toegankelijk zijn. Voor het vierde jaar roepen wij deze maand uit 
tot ‘openbaarheidsmaand’. Iedereen kan nu via de overzichtslijst kennisnemen van documenten, archieven 
en archiefbestanden die sinds 1 januari openbaar zijn geworden. Daarnaast schenkt het BHIC de hele maand 
januari elke vrijdag op www.brabantbekijken.nl aandacht aan een paar van die ‘nieuwe’ archiefstukken.
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 9 t/m 15 januari
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

100 gram snijworst € 1,09

Kipsmeltkaas 4 + 1 gratis
500 gram nasivlees    € 4,95

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

Bij aankoop van 2 broden 
naar keuze:

½ krenten-
brood

    voor 1,50

Haverbrood
   Nu 2e voor

   Dus 2 voor

Boordevol vezels!

2,85

Groente en Fruit Speciaalzaak Ceelen
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426

info@ceelengroentefruit.nl

Zuivel van De Petrushoeve

Pitloze witte druiven (doosje) 
500 gram   € 1,95
Prei gesneden 500 gram  € 0,75
Lola appels 1 kilo  € 1,50

Kandijkoek & 
ontbijtkoek
nu 15% korting

Heerlijk zacht door 
toevoeging van honing 

uit de Maashorst

Appelstrudel
nu 2 stuks voor

Met appel, rozijnen 
en een vleugje rum

1,00

2,25

Agrarische kinderopvang De Dierenvriendjes: 
opent de deuren voor iedereen!
Laat de kinderen genieten en de ruimte op de boerderij beleven

Bent u op zoek naar zo’n opvang 
in de regio? 
Op zaterdag 17 januari tussen 
11.00 en 16.00 heeft u de gele-
genheid om te komen kijken. Ju-
dith en Nancy laten u graag de 
verbouwde stal zien en vertellen u 
alles over deze unieke manier van 
opvang, welke zich onderscheidt 
van de reguliere kinderopvang 
door de mogelijkheid tot samen-
werking met het agrarisch bedrijf. 
Hierdoor bieden ze een veelzijdige 
en natuurlijke speel-, leer- en leef-
omgeving. Na een intensieve tijd 
van opbouw, hopen ze u te ver-
welkomen op deze mooie locatie. 

Leer alle dieren op de boerderij 
kennen; de koeien, de kalfjes, de 
poezen, de honden, de kippen of 
het konijn. Zelfs de minivarkens 
zullen erbij zijn. Zij heten u alle-
maal van harte welkom. Ook is er 
de mogelijkheid voor de kinderen 
om een ritje te maken op de pony 
en zal Clown Pinkie de kinderen 
met vrolijke ballonnencreaties en-
tertainen.

De Dierenvriendjes is voor kinde-
ren van 0 t/m 4 jaar, 52 weken per 
jaar, open van maandag tot en met 
vrijdag van 7.30 tot 18.00 uur. Met 
uitzondering van officiële feestda-

gen en de vrijdag na hemelvaart. 
Flexibele opvang en verlengde op-
vang van 6.30 uur tot 18.30 uur 
is mogelijk. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen of kijken 
op hun website. 
www.dedierenvriendjes.nl 

Judith van den Broek-van der Wijst
Nancy Theunisz-van den Broek
DE DIERENVRIENDjES
kinderopvang op de boerderij
‘t Broek 8a, 5388 XJ Nistelrode

BERNHEZE - De eerste wenmomenten van de kinderen die bij De Dierenvriendjes - agrarische kinderopvang 
- op de boerderij komen, zijn al geweest. Het hart van Bernheze heeft een frisse, ruime kinderopvang erbij; 
waar kinderen kunnen genieten van vrijheid en ruimte, om te ontdekken wat de natuur en de boerderijdie-
ren allemaal in petto hebben. 17 januari om 11.00 uur zal Mevrouw Lemkes, algemeen directeur ZLTO, de 
officiële opening verrichten en gaan de deuren open voor alle belangstellenden.

Judith en Nancy Foto: DMBK

kinderopvang op de boerderij

de dierenvriendjes
kinderopvang op de boerderij

de dierenvriendjes

Advertorial

Schrijf je
team in voor 
de pubquiz
HEESCH - De formule van de pub-
quiz is gezet. Het komende sei-
zoen staat de pubquiz vijf keer 
op de activiteitenkalender van de 
Pas, vrijdag 16 januari staat de 
volgende pubquiz op de agenda. 

De quiz bestaat uit verschillende 
categorieën met in iedere cate-
gorie enkele open – en meerkeu-
zevragen. Uiteindelijk zal de fina-
leronde gespeeld worden met de 
drie beste teams. 

Voorbereiding is absoluut niet no-
dig, vertrouw op je gezonde ver-
stand of op dat van je teamgeno-
ten en het motto van de pubquiz 
blijft dat meedoen veel en veel be-
langrijker is dan winnen.

De pubquiz begint om 21.00 uur 
en rond 23.00 zal bekend zijn welk 
team zich de winnaar mag noemen 
van de quiz. Teams mogen bestaan 
uit maximaal vijf personen. 
Deelname is geheel gratis en je 
kunt je team aanmelden via 
info@de-pas.nl o.v.v. ‘deelname 
pubquiz’. 
Wacht niet te lang want vol is vol!

Gun uw spaargeld
een mooie rente

Koek & Zopie

Spaar € 750 en krijg twee winterse soepkommen cadeau*

Van Grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100-A, 5473 AT Heeswijk-Dinther
De Berg 10, 5258 KN Middelrode
T 0413 - 29 19 80 Heeswijk-Dinther
T 0413-291980 Middelrode
I www.vangrunsvenhaerkens.nl

*
D

ez
e 

ac
tie

 lo
op

t v
an

 8
 d

ec
em

be
r 2

01
4 

to
t e

n 
m

et
 3

0 
ja

nu
ar

i 2
01

5.
 V

ra
ag

 n
aa

r d
e 

vo
or

w
aa

rd
en

 o
f k

ijk
 o

p 
w

w
w

.re
gi

ob
an

k.
nl

.

Spaar € 750,- enkrijg twee wintersesoepkommen en een blik erwtensoepcadeau*

Gun uw spaargeld
een mooie rente

Koek & Zopie

Spaar € 750 en krijg twee winterse soepkommen cadeau*

Van Grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100-A, 5473 AT Heeswijk-Dinther
De Berg 10, 5258 KN Middelrode
T 0413 - 29 19 80 Heeswijk-Dinther
T 0413-291980 Middelrode
I www.vangrunsvenhaerkens.nl
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KBO Bernheze
KBO HEESCH
 Jubileumjaar wordt officieel geopend

Wat verandert 
er voor u?

Cliëntservicebureau Heeswijk:
Telefoon: 0413 - 29 81 13
E-mail: clientservicebureau.heeswijk@laverhof.nl

Cliëntservicebureau Schijndel:
Telefoon: 073 - 544 33 33
E-mail: clientservicebureau.schijndel@laverhof.nl

De cliëntservicebureaus zijn bereikbaar van 
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

www.laverhof.nl

Riny Verstraten Esther Verhoeven Ellen Ruis

Wij helpen u graag!

Viering 60 jaar 
KBO-Heesch 
officieel van start

HEESCH - Na de officiële aankon-
diging, die alle KBO-leden in de-
cember bij de INFO op de deurmat 
aantroffen, is het morgen, don-
derdag 8 januari, zover. Het jubi-
leumjaar van KBO-Heesch wordt 
officieel geopend.

Een regionaal biljarttoernooi in De 
Pas bijt het spits af. Aan het begin 
van dit jaarlijks evenement zal Loet 
Kuijlaars, als voorzitter van KBO-
Heesch, in ‘clublokaal’ d’n Herd in 
De Pas een spandoek onthullen. 

Dit spandoek zal gedurende het 

hele feestjaar als blikvanger alle 
activiteiten opluisteren.

Alle belangstellenden zijn van har-
te welkom om op donderdag- en 
vrijdagmiddag hun kennis en kun-
de van het biljarten op te vijzelen. 
Zes prominente kampioenen uit 
de regio zullen hun professionali-
teit met elkaar meten. Uiteindelijk 
zal er eentje met de eer, de ‘Jan-
Rijkersbokaal’, gaan strijken. Om 
te zorgen voor een gelijke strijd is 
hier, voor de insiders, de individu-
ele carambole-score: 120, 160, 65, 
100, 85 en 75.

Het bestuur van KBO-Heesch 
wenst de spelers en de toeschou-
wers een paar enerverende en ont-
spannen middagen toe. 

Over het hele feestjaarprogramma 
heeft u vorige week, in een mooi 
redactioneel artikel in DeMooi-
BernhezeKrant nummer 1 van 
2015 op pagina 3, kunnen lezen.

KBO’s HDL samen 
op reis
HEESWIJK-DINTHER/LOOS-
BROEK - Leden van de KBO’s van 
HDL kunnen samen op reis van 
maandag 18 t/m vrijdag 22 mei. 
Deze reis voert naar Duitsland, 
meer specifiek het noorden van 
Beieren, waar de Romantische 
Strasse begint. 

Een drieklank van natuur, cultuur 
en gastvrijheid is het handelsmerk 
van de Romantische Strasse. Het is 
de bekendste en populairste toe-
ristische route van Duitsland die 
loopt van de Main tot aan de Al-
pen. De naam brengt onder woor-
den wat veel mensen bij het zien 
van een middeleeuwse stad of een 
kasteel ervaren: fascinatie en het 
gevoel terug geplaatst te zijn naar 
lang vervlogen tijden.
Op het programma staan bezoe-
ken aan Aschaffenburg, Rothen-

burg ob der Tauber, Schloss Wei-
kersheim, Bamberg, Würzburg, 
een boottocht en een wijnboerde-
rij. Het zijn allemaal pareltjes van 
cultuur, pareltjes van landschappen 
en plaatsen waar de gemoedelijk-
heid de boventoon voert. Het ho-
tel ligt in natuurpark Steigerwald. 
Drie dagen wordt het gezelschap 

begeleid door Nederlandsspreken-
de gidsen.

Ontbijt, lunch en diner zijn inbe-
grepen. Opgeven kan vóór 20 
februari. Meer informatie kan ver-
kregen worden via de reiscommis-
sie van de KBO’s van HDL: Ria van 
Hemmen 0413-292462.

op leeftijd
Cursussen en workshops bij DOP 

Al tien jaar is de DOP het startpunt 
voor 50-plussers om kennis te ma-
ken de computer. Van de cursisten 
vond 95% het jammer dat zij niet 
veel eerder een cursus of work-
shop hadden gevolgd. Het heeft 
voor hen een heel nieuwe wereld 
geopend.
In januari starten weer de onder-
staande cursussen en workshops: 
•	 Kennismaken	met	Windows	7	

voor beginners
•	 Kennismaken	met	Windows	8	

voor beginners
•	 Overstappen	naar	Windows	8	

voor gevorderden

•	 Werken	met	de	iPad	van	Apple
•	 Cursus	Microsoft	PowerPoint
•	 Cursus	Microsoft	Excel
•	 Cursus	Microsoft	Word
•	 Cursus	Internet	en	Email
•	 Workshop	Albelli	fotoboek	

maken
Inschrijfformulieren zijn verkrijg-
baar bij CC Servaes in Heeswijk-
Dinther of aanmelden kan ook 
bij coördinator Ben Beeftink, tel. 
0413-291924 of 06-51317609.

HEESWIJK-DINTHER - Goede voornemens voor 2015? Voeg dan ook de 
daad bij het woord door in te schrijven voor een van de kennismakings-
bijeenkomsten, cursussen of workshops bij de Digitale Ontmoetings-
Plaats (DOP) in Heeswijk-Dinther. 

Groeigroep vrouwelijke kracht

Steeds meer vrouwen gaan op zoek naar wie ze werkelijk zijn.
Vrouwen hebben van nature een innerlijke wijsheid maar voelen deze 
vaak niet meer. Er ontstaat een verlangen om weer in contact te komen 
met je mooie vrouwelijke energie en innerlijke vrouwelijke kracht. 

We zijn immers vaak gewend om ons aan te passen aan wat er van je 
gevraagd wogevraagd wordt. Zo ook te zorgen en zorgzaam te zijn en van daaruit 
je waardering te halen. Onzekerheden, twijfels en je 
niet-goed-genoeg-voelen zijn gevoelens die we bij onszelf en bij de 
ander herkennen en kunnen delen met elkaar.

4 Bijeenkomsten

Waarin we samen op zoek gaan naar jouw kwaliteiten maar ook 
naar je beperkingen. Beperkingen worden mogelijkheden en kansen 
om te gom te groeien tot datgene waarvoor we bestemd zijn. 
We gaan op zoek naar onze zachtheid en naar onze stevige kern. 
We mogen groeien in Vertrouwen, in onszelf en in elkaar.

Hoe

Door praktische oefeningen, bewustwording, theorie en saamhorigheid.
Wat jou raakt is een signaal en/of uitnodiging om verder te groeien en 
jezelf te ontwikkelen. Informatie wordt aangereikt wat vrouwelijke 
eneenergie en vrouwelijke kracht is en hoe je dit kunt ontwikkelen. 

Elke vrouw die een verlangen heeft om dit proces aan te gaan en te 
delen met gelijkstemden, in een fijne en ontspannen sfeer,
is van harte welkom!
                                               
Kosten 
€15 per bijeenkomst of €55 voor 4 bijeenkomsten

PlaatsPlaats
Bosschebaan 15 te Heesch
 
Informatie en aanmelding
Mia van den Hurk, 0412-452845 miahurk@wxs.nl
Hilma Kraan, 06-49962574 h.kraan@home.nl

Data

Woensdagavond* 
19.30 - 21.45 uur
21/1, 11/2, 18/3, 15/4

Donderdagochtend* 
09.30 - 11.45 uur
29/1, 26/2, 26/3, 16/429/1, 26/2, 26/3, 16/4
* bij voldoende aanmeldingen

Ontwikkel 
Vrouwelijke Kracht 

Groeigroep vrouwelijke kracht

Steeds meer vrouwen gaan op zoek naar wie ze werkelijk zijn.
Vrouwen hebben van nature een innerlijke wijsheid maar voelen deze 
vaak niet meer. Er ontstaat een verlangen om weer in contact te komen 
met je mooie vrouwelijke energie en innerlijke vrouwelijke kracht. 

We zijn immers vaak gewend om ons aan te passen aan wat er van je 
gevraagd wogevraagd wordt. Zo ook te zorgen en zorgzaam te zijn en van daaruit 
je waardering te halen. Onzekerheden, twijfels en je 
niet-goed-genoeg-voelen zijn gevoelens die we bij onszelf en bij de 
ander herkennen en kunnen delen met elkaar.

4 Bijeenkomsten

Waarin we samen op zoek gaan naar jouw kwaliteiten maar ook 
naar je beperkingen. Beperkingen worden mogelijkheden en kansen 
om te gom te groeien tot datgene waarvoor we bestemd zijn. 
We gaan op zoek naar onze zachtheid en naar onze stevige kern. 
We mogen groeien in Vertrouwen, in onszelf en in elkaar.

Hoe

Door praktische oefeningen, bewustwording, theorie en saamhorigheid.
Wat jou raakt is een signaal en/of uitnodiging om verder te groeien en 
jezelf te ontwikkelen. Informatie wordt aangereikt wat vrouwelijke 
eneenergie en vrouwelijke kracht is en hoe je dit kunt ontwikkelen. 

Elke vrouw die een verlangen heeft om dit proces aan te gaan en te 
delen met gelijkstemden, in een fijne en ontspannen sfeer,
is van harte welkom!
                                               
Kosten 
€15 per bijeenkomst of €55 voor 4 bijeenkomsten

PlaatsPlaats
Bosschebaan 15 te Heesch
 
Informatie en aanmelding
Mia van den Hurk, 0412-452845 miahurk@wxs.nl
Hilma Kraan, 06-49962574 h.kraan@home.nl

Data

Woensdagavond* 
19.30 - 21.45 uur
21/1, 11/2, 18/3, 15/4

Donderdagochtend* 
09.30 - 11.45 uur
29/1, 26/2, 26/3, 16/429/1, 26/2, 26/3, 16/4
* bij voldoende aanmeldingen

Ontwikkel 
Vrouwelijke Kracht 

Ontwikkel vrouwelijke kracht
Bijeenkomsten starten eind januari in Heesch 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij op:
woensdagavond: 21/1 - 11/2 - 18/3 - 15/4 
van 19.30- 21.45 uur of donderdagmorgen: 
29/1 - 26/2 - 26/3 - 16/4 van 9.30-11.45 
uur.
Steeds meer vrouwen gaan op zoek naar 
wie ze werkelijk zijn. 

ViEr BijEENKOMStEN
Waarin we samen op zoek gaan naar jouw 
kwaliteiten maar ook naar je beperkingen. 
Beperkingen worden mogelijkheden en 
kansen om te groeien tot datgene waar-
voor we bestemd zijn. Vrouwen hebben van 
nature een innerlijke wijsheid maar voelen 
deze vaak niet meer. We gaan op zoek naar 
onze zachtheid en naar onze stevige kern.

HOE
Door praktische oefeningen, bewustwor-

ding, theorie en saamhorigheid. Wat jou 
raakt is een signaal en/of uitnodiging om 
verder te groeien en jezelf te ontwikkelen. 
Informatie wordt aangereikt wat vrouwe-
lijke energie en vrouwelijke kracht is en hoe 
je dit kunt ontwikkelen. Elke vrouw die een 
verlangen heeft om dit proces aan te gaan 
en te delen met gelijkstemden, in een fijne 
en ontspannen sfeer, is van harte welkom!

Kosten: € 15,- per bijeenkomst of € 55,- 
voor vier bijeenkomsten.
Plaats: Bosschebaan 15, Heesch.

Informatie en aanmelding: 
Mia van den Hurk, 0412-452845 
miahurk@wxs.nl.
Zie ook: www.miaspraktijk.nl.
Hilma Kraan, 06-49962574 
h.kraan@home.nl.

Advertorial

In het Loosbroekse Onderonsje in 
steunpunt D’n Hoek op donderdag 
8 januari van 10.00 tot 11.00 uur is 
Dorian van Zutven van Thuiszorg 
Pantein te gast. Zij legt uit wat de 
thuiszorgorganisaties voor mensen 
kunnen betekenen op het gebied 
van huishoudelijke hulp, persoon-

lijke verzorging, begeleiding en 
verpleging. Er is volop gelegenheid 
om vragen te stellen en duidelijk-
heid te krijgen over de gevolgen 
van de bezuinigingen in de zorg. 

De toegang is gratis, de consump-
ties voor eigen rekening.

Onderonsje over thuiszorg
LOOSBROEK - Ouderen moeten steeds langer thuis blijven wonen, 
zelfs als ze minder mobiel worden en beperkingen krijgen. Familie, bu-
ren en vrienden moeten meer en meer het vangnet gaan vormen, waar-
op ouderen kunnen terugvallen. Als dat ontoereikend is, kan een indi-
catie gevraagd worden voor zorg aan huis. Verschillende organisaties 
bieden verzorging en verpleging aan huis, zelfs in de laatste levensfase. 
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korting
STAPELEN

Extra korting op alle afgeprijsde artikelen!*

Online is alle sale 50% afgeprijsd.** 

* M
.u.v. accessoires. ** O

p de originele verkoopprijs.

BIJ 2 ARTIKELEN

A L T I J D  O N L I N E  W W W . V A N T I L B U R G O N L I N E . N L

R A V E N S T E I N 
2.000M2 MODE 

N I S T E L R O D E 
10.000M2 MODE | SCHOENEN | SPORT

O N L I N E
WWW.VANTILBURGONLINE.NL

S C H I J N D E L
1.000M2 MANNENMODE

A L T I J D  O N L I N E

10%

kortingkorting
20%
30%
40%

BIJ 4 ARTIKELEN

BIJ 3 ARTIKELEN

BIJ 5 OF MEER ARTIKELEN

BIJ 2 ARTIKELEN

Huisartsenpraktijk Nistelrode nam afscheid 
van Annemiek Verberk 

Toen Annemiek op 1 december 
2001 startte in Nistelrode, was 
daar geen vaste huisarts. In twee 

jaar werkte ze voor negentien ver-
schillende artsen. Annemiek: “Als 
ik ’s morgens binnenkwam, wist ik 

niet voor wie ik die dag zou wer-
ken. Het was even niet anders. Ik 
werd de vaste persoon voor de 

patiënten, dat voelde voor beide 
partijen vertrouwd. Bij iedere nieu-
we arts zeiden de patiënten: ‘als jij 
maar blijft, tenminste iemand die 
we kennen’. Gelukkig werd dat 
anders toen dr. Van der Heijden de 
praktijk overnam. Twee jaar werk-
ten wij samen in een kleine prak-
tijk. Daarna werd de praktijk gro-
ter, maar het team bleef hecht.”

Loopbaan
Annemiek, die vijf kinderen en acht 
kleinkinderen heeft, begon haar 
loopbaan in Den Dungen, waar ze 
vier jaar werkte. Daarna werd het 
gedurende veertien jaar Heeswijk-
Dinther om vervolgens voor haar 
kinderen en ouders te zorgen in 
eigen huis, zolang dit nodig was. 
Daarna werd Ammerzoden verblijd 
met deze ervaren assistente. Dat 
duurde slechts een jaar; vanwege 
de reistijd. Toen kwam de plek in 
Nistelrode vrij. Ook al was de start 
lastig, Annemiek heeft zich er heel 
goed thuis gevoeld; dertien jaar 
lang!

Veranderingen
Annemiek: “Vroeger werden af-
spraken gemaakt, via een loket 
en opgeschreven in een agenda. 
Diezelfde dag kon men meestal 
terecht en vaak was er een open 
spreekuur. Nu neemt de assistente 
de telefoon aan en plant de af-
spraken in. Door te vragen wat de 
klachten zijn, schat zij in of de pati-
ent met voorrang behandeld moet 
worden of - bij grote drukte - een 
dagje kan wachten. De klachten 
gaan via het computersysteem met 
de afspraak mee naar de arts. Ook 
urine-onderzoek, oren uitspuiten, 
bloeddruk meten, uitstrijkjes, vac-
cineren, wonden verzorgen en vele 
andere handelingen worden uitge-
voerd”. 

Het afscheid was bijzonder. Een 
etentje met het team, een work-
shop zilversmeden met de collega’s 
en veel patiënten kwamen met 
een hand of de beste wensen. An-
nemiek zal het leven in Nistelrode 
missen (‘Kon die leeftijd maar even 
stilstaan’), maar is dankbaar voor 
het vertrouwen en de hartelijkheid 
van de patiënten. 

Ze zal met een blij en warm gevoel 
terugdenken aan artsen, collega’s 
en patiënten in Nistelrode.

Annemiek Verberk op haar vertrouwde plek tijdens haar laatste werkdag Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

NISTELRODE/HEESWIJK-DINTHER – Annemiek Verberk uit Heeswijk-Dinther nam dertien jaar de telefoon 
op met: ‘Goedemorgen, huisartsenpraktijk Nistelrode, met Annemiek, wat kan ik voor u doen?’ Met pijn in 
haar hart, maar met mooie herinneringen is zij op 2 januari een aan nieuwe episode in haar leven begonnen.

‘annemiek heeft 
zich hier heel goed 
thuis gevoeld’

ANNEMiEK: ‘Als ik ’s morgens binnenkwam, wist ik niet voor wie ik die dag zou werken’
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De in Heesch geboren en getogen 
Ivonne Verhagen heeft al bewezen 
dat ze op het podium thuishoort 

en laat dit jaar weer zien wat voor 
een geweldige danseres zij is. Zij 
weet daarnaast ook als producent 

van de show een fantastisch pro-
gramma op de bühne neer te zet-
ten. 
Zet twee zangeressen en een top-
zanger/entertainer bij elkaar, voeg 
daar zes muzikanten bij met een 
dansgroep en je hebt de succes-
formule voor de nieuwe show van 
The Southern Stars, ‘Boys & Girls’.
Met meer dan dertig hits uit de 
USA van vroeger tot nu weet The 
Southern Stars Music & Dance 
Show ook dit seizoen zich weer 
te onderscheiden van alle andere 
shows. Jong en oud krijgen een 
enerverende, ruim twee uur du-
rende show voor hun kiezen èn 
een gezellige interactieve after-
party, die ze niet snel meer zullen 
vergeten.

Tot eind december 2015 is ‘Boys 
& Girls’ te zien in de theaters door 
heel Nederland. De allereerste try-
out van deze nieuwste show is in 
De Pas in Heesch op 10 januari, 
aanvang 20.15 uur.

ivonne Verhagen the Southern 
Stars in Boys & Girls
HEESCH - Na het succes van ‘The Legends Of The Lost And Found’, 
gevolgd door een tweede show ‘Highways & Byways’ kon een nieuwe 
show van The Southern Stars niet uitblijven. Deze heeft als titel ‘Boys & 

Sfeervolle muzikale start 2015 
harmonie Sint Servaes 
HEESWIJK-DINTHER - Harmo-
nie Sint Servaes uit Dinther is het 
nieuwe jaar sfeervol gestart met 
een Nieuwjaarsconcert in zaal Nia 
Domo in Boekel. 

Op uitnodiging van de plaatselijke 
harmonie Eendracht Maakt Macht 
werden ongeveer 150 toeschou-
wers getrakteerd op een zeer af-
wisselend concert, dat passend 
eindigde met de Abba-compostie 
Happy New Year.
Hiermee werd het jaar muziekjaar 
2015 geopend. Binnenkort staat 
het concert met Karin Bloemen op 
de agenda, waarvoor kaarten te 
verkrijgen zijn via 
www.durpsherd.nl. In de zomer 
houdt de harmonie het jaarlijkse 
buitenconcert, dit jaar op 12 juli. 

In het laatste weekend van okto-
ber is er weer een promsweekend. 
Sporthal de Zaert in Dinther wordt 

op 30 en 31 oktober weer omge-
toverd tot een prachtige concert-
ruimte.

Civilisatie
Terugblikken, dat is wat we toch vooral massaal doen zo te-
gen het einde van het jaar. Terugblikken op gebeurtenissen 
in privésfeer, in de maatschappij, in ons land, in de wereld. 
Ook bij Bridges blikken we deze laatste activiteit van het 
jaar terug. Vér terug. Honderd jaar om precies te zijn. In De 
Pas staat de speelfilm Joyeux Noël op het programma: over 
de wapenstilstand op kerstavond 1914 in de loopgraven tij-
dens de Eerste Wereldoorlog, een avondvullend programma.

Vullend is ook de stevige kost 
die al voor ons klaarstaat: 
erwtensoep en een stamppot-
tenbuffet van drie verschil-
lende soorten stamppot met 
bijbehorende stoofvleesjes 
en rookworsten. Na het 
eten nemen we plaats in het 
theater, waar historicus Henk 

Buijks het een en ander vertelt over de Eerste Wereldoorlog. Zoals 
alle oorlogen, was ook deze oorlog vooral heftig, bloederig en voor 
veel strijders fataal. Het ging met name tussen de geallieerden 
(Frankrijk, Engeland en Rusland) en de Centralen (Duitsland, 
Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk). Maar daar bleef 
het niet bij: in 1914-1918 waren 34 staten met elkaar in oorlog. 

Dat was maar liefst 75% van de wereld! De overige elf landen, 
waaronder Nederland, bleven neutraal. De strijd speelde zich 
voornamelijk af in de loopgraven in Frankrijk, vanaf de Belgische 
kust tot aan Zwitserland. In totaal vielen er ruim 35 miljoen 
slachtoffers. Feiten om stil van te worden. De film vertelt het 
waargebeurde verhaal van kerstnacht 1914, waarin de strijdende 
partijen uit de loopgraven met elkaar verbroederen gedurende 
een wapenstilstand van één nacht. Een bijzonder, ontroerend en 
indrukwekkend verhaal. Na afloop zijn we er allemaal stil van. 
Het moet nog even bezinken. Ik vraag me af of we ervan geleerd 
hebben. Of we honderd jaar later écht zijn geciviliseerd. Mijn 
conclusie is een nee. Er woeden nog steeds oorlogen. Het draait 
nog steeds om macht. Partijen willen nog steeds winnen. Barbaar-
se praktijken zijn nog steeds – of steeds méér - aan de orde van de 
dag. Duizenden onschuldige slachtoffers zijn nog steeds dagelijkse 
werkelijkheid. Terugblikken is niet altijd prettig. Vooruitkijken 
dan maar…? Ook dan slaat de schrik me soms om het hart. Want 
wanneer zal er écht vrede op aarde zijn? Niet voor één dag, maar 
gewoon voor altijd? Laat dat mijn wens zijn voor het komende 
jaar en voor alle jaren daarna. Laten we klein beginnen en er met 
elkaar een mooi jaar van maken. Ik wens eenieder een vredig 
nieuw jaar!

Anonymous

het draait nog steeds om macht

Filmmiddag met ‘Beasts of the 
Southern Wild’
Gastheer Tjeu van den Berk

Deze middag, die duurt tot 17.00 
uur, wordt begeleid door Tjeu van 
den Berk, bekend auteur, theoloog 
en filmdeskundige. 

Hij verzorgt deze middag een in-
leiding op de film, kijk tips en een 
uitleiding met discussie. 

De filmmiddag begint om 14.00 
uur. Entree bedraagt € 10,-, inclu-
sief koffie/thee in de pauze.

Kaarten zijn te reserveren via: 
berne-anders@abdijvanberne.nl.
Er zijn ook kaarten aan de zaal in 
de Abdij verkrijgbaar.

HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 18 januari is er een filmmiddag in 
de Abdij van Berne te Heeswijk. Vanaf 14.00 uur wordt in de Berne-
kringzaal de film: ‘Beasts of the Southern Wild‘ van de Amerikaanse 
regisseur Benh Zeitlin vertoond. De film is het drama over het zesjarige 
meisje Hushpuppy dat met haar heetgebakerde vader in een vergeten 
moerasgebied woont ten zuiden van Louisiana. Dwars door de drama-
tiek heen toont de film dat er zelfs in de zwaarste tijden altijd hoop is.

Inschrijven via info@stylinda.nl  -  06-15669024 
Meer informatie: www.stylinda.nl
Vinkelsestraat 107 - 5384SE Heesch

Workshop
Stylisch wonen
Woensdag 14 januari om 19.00 uur

Stylinda wenst u een creatief 
en ondernemend 2015

Stichting Bridges Bernheze
tel. 0412-653768

www.bridgesbernheze.nl
info@bridgesbernheze.nl

Meld je nu aan 

voor het burgerpanel!

www.tipmooibernheze.nl
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mooi & duurzaam

duurzaam

Dommelstraat 70a | Oss
0412-622976 | 06-46665999

info@leddux.nl  | www.leddux.nl

Wat doet u bij
de volgende 
hoge
elektriciteits-
rekening?

RAAK NIET IN PANIEK
MAAR STAP OVER OP LED

Zonnepanelen 
Oplaadzuilen
LED-verlichting 
* Agrarische toepassing
* Sportaccommodaties
* Industriële toepassing

Heeswijk-Dinther • www.technitrexx.nl 

•	 Hoge	opbrengst	
•	 op	maat	gemaakt	
•	 besparen	op	de	energie-

kosten

P r o f e s s i o n e e l  g e w o o n  i n  B e r n h e z e

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

Flessenactie zater-
dagscouts Mira Ceti

NISTELRODE - De zater-
dagscouts van scouting-
groep Mira Ceti uit Nistel-
rode houden zaterdag 17 
januari hun jaarlijkse fles-
senactie. 

Van de opbrengsten van 
deze actie wordt een ge-
deelte van het zomerkamp 
bekostigd. Deze dag komen 
de scouts in de ochtend en 
middag langs de deur om 
lege statiegeldflessen op te 

halen. De scouts zijn herkenbaar aan het scoutinguniform dat ze 
dragen. Een vrije gift is uiteraard ook mogelijk.

COLOFON

• Los door het bos
• Bed & Breakfast Weltevree

• BeCO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel eco
• Technitrexx
• Leddux

• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• V.O.F. Van Berloo
• Car Media
• Thelma kado’s
• Humstijl

• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• raamdecoratie
  totaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Uce.nl

mooi & in de streek

mooi & duurzaam

mooi & in bedrijf

mooi & online

Wilt u ook elke week vermeld worden in de 
Mooi & colofon en ééns per 4 weken uw 
advertentie gepubliceerd hebben in één van de 
Mooi & rubrieken neem dan contact met ons 
op via advertentie@demooibernhezekrant.nl of 
bel met 0412-795170 / 06-22222955.

Heb je nog rommeltjes staan 
waarvan het zonde is om deze 
zomaar weg te gooien? Of ge-
woon eens ondervinden hoe het 
is om kraamhouder te zijn op 
een gezellige rommelmarkt en 
hiermee ook nog het Bernhezer 
Gehandicaptenbal te steunen? 
Dan is het een idee eens een 
kraam te huren. De kosten hier-
voor bedragen € 10,-
Gun spulletjes een tweede kans 
en een ander nog veel plezier er-
van door een kraam te huren. 
Voor meer informatie: 
tel. 0412-611251 of 
info@bernhezer
gehandicaptenbal.nl.

Bezoekers zijn op 1 februari 
welkom vanaf 9.30 uur, entree 
€ 1,50 (komt ten goede van de 
Stichting Bernhezer Gehandicap-
tenbal).

Geef een tweede leven aan uw spullen 
voor Bernhezer Gehandicaptenbal

Draai alleen volle 
vaatwasmachines of 
was met de hand af.

DUUrZAAMHEiD
tiP

Zet tijdig de 
verwarming laag voor u 
naar bed of weg gaat.

DUUrZAAMHEiD
tiP

NISTELRODE - Stichting Bernhezer GehandicaptenBal houdt op zon-
dag 1 februari weer een rommelmarkt in Partycentrum ‘t Maxend in 
Nistelrode. Geïnteresseerden kunnen hiervoor een kraam huren. 

Gebruik een 
thermoskan om uw 

koffie warm te houden.

DUUrZAAMHEiD
tiP

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden
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De Misse 6, Postbus 19
5384 zG Heesch
14 0412 
(voor storingen in openbare ruimte 
buiten openingstijden: 06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30 - 12.30 uur. 
Woensdag: 8.30 - 19.00 uur.

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-16.00 uur

Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13. 
nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25, 
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

Politieloket
maandag t/m donderdag: 
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur.

Maak een afspraak 
U kunt alleen op afspraak
terecht aan onze balies.
U maakt een afspraak:
- via www.bernheze.org
- telefonisch 14 0412
- bij de receptie in het gemeentehuis

Paspoort, rijbewijs of id-kaart 
ophalen?
Dat kan dagelijks zonder afspraak van 
8.30 tot 17.00 uur, op vrijdag tot 12.30 
uur en woensdag tot 19.00 uur bij de
receptie in het gemeentehuis.

PrAKtiSCHE iNFOrMAtiE

Gemeenteberichten

AGENDA

14 jANUAri
Informatieavond Centrumplan 
Heesch, Cultureel Centrum de 
Pas, Heesch, 19.30 uur.
22 jANUAri
Informatieavond CPO Hilde-
brandstraat, Cultureel Centrum 
de Pas, Heesch, 19.30 uur.
28 jANUAri
Koffieavond ‘langdurige zorg 
2015’, Cultureel Centrum de Pas, 
Heesch, 20.00 uur.

Als u een voorwerp heeft verloren 
of gevonden (bijvoorbeeld bril, 
fiets of portemonnee), kunt u dit 
registreren bij de gemeente. Kijk op 
www.bernheze.org voor een over-
zicht, informatie over de procedure 
en de registratieformulieren. 

U kunt voor de registratie tij-
dens de openingstijden terecht in 

het gemeentehuis, De Misse 6 in 
Heesch, of bellen 14 0412. 

Paspoort, id-kaart of rijbewijs
U kunt een vermissing van pas-
poort, id-kaart of rijbewijs bij de 
gemeente opgeven. U hoeft daar 
dus niet meer voor naar de politie. 
U moet persoonlijk aangifte doen. 
Dat kan niet digitaal of per tele-
foon. Maak daarvoor een afspraak. 

Gevonden en verloren 
voorwerpen

Kerstboomverbranding HDL
Locatie gewijzigd

Op 10 januari 2015 verbranden we de kerstbomen van Heeswijk-
Dinther en Loosbroek. De locatie in Heeswijk-Dinther is gewijzigd. U 
kunt de kerstbomen inleveren bij Ter Weer (Plein 1969). Daar worden 
ze om 19.00 uur verbrand. U kunt uw kerstboom ook inleveren op 
het veldje aan Schaapswijk in Loosbroek. 

Op donderdag 22 januari 2015 
vindt om 19.30 uur in Cultu-
reel Centrum de Pas, De Misse 4 
in Heesch, een informatieavond 
plaats over CPO locatie Hilde-
brandstraat in Heesch. 
In een CPO-project (collectief par-
ticulier opdrachtgeverschap) reali-
seert u samen met uw toekomstige 

buren een bouwproject. Meer in-
formatie hierover vindt u op de pa-
gina ‘Wonen in Bernheze’ in deze 
krant.

CPO Hildebrandstraat
Informatieavond 22 januari 2015

Welk cultuurproject wint € 2.500,-?
Cultuurprijs 2014

De gemeente Bernheze looft elk jaar de Cultuurprijs uit. Elke vereni-
ging, instelling of organisatie die een origineel kunst- en cultuurproject 
heeft uitgevoerd of organiseert, kan in aanmerking komen voor deze 
prijs en een bedrag van € 2.500,- winnen. U kunt tot 31 januari 2015 
projecten voordragen.

Een project aanmelden
Informatie over de criteria vindt u op www.bernheze.org. U kunt uw 
voordracht voor 31 januari 2015 sturen naar mevrouw K. van den 
Akker, e-mail k.vanden.akker@bernheze.org. Wilt u van tevoren over-
leggen over de mogelijkheden, neem dan contact met haar op, telefoon 
14 0412. 

Download Afvalstoffendienst app
U vindt de app in de AppStore, sto-
re voor Windows Phone en Google 
playstore. Zoek daarbij op Afval-
stoffendienst. De app downloaden 
kan ook via www.bernheze.org.

Print de Afvalkalender zelf uit
Geen smartphone? U kunt de Af-
valkalender als pdf downloaden 
via www.bernheze.org. Vul uw 
postcode en huisnummer in. U 
ontvangt een pdf die u kunt uit-
printen en ophangen. 

Vraag de Afvalkalender 
telefonisch op
Lukt het installeren van de app of 
het printen van de Afvalkalender 
niet? Bel ons dan en wij sturen een 
Afvalkalender naar u op. 

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Kijk dan op 
www.bernheze.org of bel naar 
14 0412. 
Mailen kan ook, 
kcc@bernheze.org.

Afvalkalender 2015 

Herinrichting plein van fontein tot 
Pastoor Scheepensstraat
In november hebben bewoners 
van het centrum en andere be-
langstellenden voor de eerste keer 
kunnen meepraten en meeden-
ken over de volgende fase van de 
herinrichting van het centrum van 
Heesch. Dit gebeurde aan de hand 
van discussies in kleinere groepen. 

De opmerkingen die deze avond 
zijn gemaakt of naderhand nog 
zijn aangeleverd, zijn door ons ver-

zameld en verwerkt. 
We willen u over het resultaat op 
woensdag 14 januari 2015 in-
formeren. De bijeenkomst vindt 
plaats om 19.30 uur in Cultureel 
Centrum de Pas. U krijgt deze 
avond de mogelijkheid om aan te 
geven of dit de (meest) gewenste 
eindsituatie is. 

De resultaten van deze avond wor-
den vervolgens meegenomen in de 
uiteindelijke besluitvorming door 
het college.

Centrumplan Heesch  
Informatieavond 14 januari 2015

Servicepunt Heeswijk-Dinther 
gesloten
Uw paspoort, id-kaart en rijbewijs regelt u voortaan in het gemeente-
huis in Heesch. 

Voor het aanvragen van deze documenten moet u een afspraak ma-
ken. U kunt het document vervolgens zonder afspraak dagelijks tus-
sen 9.00 en 17.00 uur (vrijdag 8.30-12.30 uur en woensdag tot 19.00 
uur) ophalen bij de receptie in het gemeentehuis in Heesch.

De Regiotaxi is er voor het regulie-
re openbaar vervoer en het Wmo-
vervoer (Wet maatschappelijke 
ondersteuning). Het Wmo-vervoer 
is bedoeld voor mensen met een 
beperking. Hiervoor geeft de ge-
meente een Wmo-vervoerindicatie 

af. Voor Wmo-gerechtigden gel-
den speciale tarieven.

Iedereen kan gebruikmaken van 
de Regiotaxi. U vindt meer infor-
matie over de Regiotaxi op 
www.regiotaxinoordoostbrabant.nl.

regiotaxi Noordoost-Brabant
Als aanvulling op het openbaar vervoer kunt u gebruik maken van de 
Regiotaxi. Dit is een vorm van vervoer waarmee u van deur tot deur 
kunt reizen. 

Het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente 

Bernheze wenst u 
een gezond en gelukkig 2015. 

Samen met u hopen wij er een 
succesvol jaar van te maken. 

Gemeente bellen? 

Voortaan belt u 14 0412. Dit 
is een verkort nummer dat is 
samengesteld uit 14 plus het 
netnummer van de gemeente 
(0412). 

0412

Wanneer komt de vuilniswagen? Wanneer mag u 
het plastic verpakkingsafval aan de straat zetten? 
Het antwoord hierop vindt u in de Afvalkalender. 
Deze is op drie manieren beschikbaar.
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Meedenken, meepraten: tipMooiBernheze.nl
DENKt ECHt iEDErEEN HEtZELFDE? 

MEtEN iS WEtEN!

Inwonerspanel
Bernheze Media gaat de samen-
werking aan met onderzoeksbu-
reau TOP-onderzoek, dat inwo-
nerspanels uitvoert. Burgers van 
Bernheze kunnen zich inschrijven 
voor het panel, waarna ze regel-
matig een enquête ontvangen. Op 
deze manier kunnen wij als krant 
nog dichter bij de burger komen te 
staan. Het resultaat wordt uitein-
delijk, statistisch of in een redactio-
neel, gepubliceerd in DeMooiBern-
hezeKrant. Door de uiteenlopende 
vragen, is het voor alle deelnemers 
interessant om mee te praten. Het 
invullen van een enquête duurt en-
kele minuten en de onderwerpen 
zijn sterk afhankelijk van de actu-
aliteit.

Representatief 
Om het onderzoek representatief 
te maken, is er een minimaal aan-
tal respondenten nodig. De groep 
ondervraagden moet een juiste en 
goede afspiegeling van de gehele 
bevolking in Bernheze zijn, ge-
toetst aan de hand van o.a.; leef-
tijd, gezinsopbouw en culturele 
activiteiten. We kunnen vragen 
wegleggen per kern en kunnen 
resultaten bekijken per leeftijd, per 
kern, per geslacht en ga zo maar 
door. Alles is mogelijk.”

Meedenken over Bernheze, meepraten over je eigen dorp. Meld je nu aan voor het burgerpanel!

BERNHEZE – Hoe denk jij over de verkeersveiligheid in jouw kern? Is 
het woningaanbod voldoende in de gemeente? En zijn de veranderin-
gen in de zorg voldoende belicht? Het zijn slechts een paar vragen waar 
we binnenkort wellicht het antwoord op weten. Althans, hoe de burgers 
hierover denken. Meld je, in enkele minuten, kosteloos aan, als respon-
dent en doe mee!

TipMooiBernheze.nl
Wil je meedoen? 
Ga dan naar 
www.tipmooibernheze.nl 
en meld je aan!

Verkeers-

situaties 

Bernheze
veilig?

Meedenken, meepraten Geef periodiek je mening over actuele

onderwerpen in Bernheze

Gemeenteberichten

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt? Meld 
u dan op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U ontvangt dan per 
e-mail de bekendmakingen uit uw buurt van de gemeente, provincie en 
waterschappen. U maakt hiervoor een profiel aan, bestaande uit uw e-
mailadres en postcode en het gebied rondom uw woning waarover u de 
bekendmakingen wilt ontvangen.

Wet milieubeheer 

Beschikking

Aanvraag milieuvergunning
Van der Leest VOF heeft verzocht 
om een nieuwe de gehele inrich-
ting omvattende vergunning voor 
een een honden- en kattenpension 
annex paardenhouderij (niet voor 
manegedoeleinden) op het adres 
Laag Beugt 3c, 5473 KB Heeswijk-
Dinther.
Inzage: U kunt de stukken gedu-
rende zes weken tijdens openings-
tijden op afspraak inzien in het ge-
meentehuis in Heesch.

Beroep: Belanghebbenden kunnen 
binnen zes weken na publicatieda-
tum van dit besluit beroep indienen 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 
Het beroep heeft geen schorsende 
werking. Er zijn griffierechten ver-
schuldigd.
Voorlopige voorziening: Belang-
hebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, de voorzitter 
van de afdeling verzoeken om een 
voorlopige voorziening te treffen. 
Er zijn griffierechten verschuldigd.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedures

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heeswijk-Dinther, 
Oude Beemdseweg (t.h.v. nr. 1a), 
5473 NJ
Kappen zomereik (aanleg inrit)
22-12-2014
Heesch, Mgr. v.d. Hurklaan 14b 
en 14c, 5384 NJ
Bouwen dubbel woonhuis
29-12-2014
Heesch, Vergaertweg 4, 5384 RS
Oprichten 2 vakantiewoningen
29-12-2014
Heeswijk-Dinther, Lariestraat ong.
Bouwen woning
30-12-2014
Heeswijk-Dinther, 
Gouverneursweg ong.
Bouwen woning met bijgebouw

30-12-2014
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid: 
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmo-
gelijkheden.

Besluiten 
Onderstaande 
omgevingsvergunning is verleend. 
Dit besluit treedt daags na 
verzending van het besluit in 
werking.
Heeswijk-Dinther, 
Vorstenbosseweg ong. hoek 
Liniedijk
Tijdelijke overkapping voor 
aspergeteelt (max. 8 jaar en circa 
4 mnd./jr.)
29-12-2014
Inzage: U kunt de stukken gedu-
rende zes weken tijdens openings-
tijden op afspraak inzien in het ge-
meentehuis in Heesch.
Bezwaar: Belanghebbenden kun-
nen binnen zes weken na verzend-
datum van dit besluit bezwaar 

indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders van 
Bernheze. Het bezwaar heeft geen 
schorsende werking.
Voorlopige voorziening: Belang-
hebbenden kunnen, gelijktijdig 
met een ingediend bezwaar- of be-
roepschrift, de voorzieningenrech-
ter van de rechtbank verzoeken 
om een voorlopige voorziening te 
treffen. Er zijn griffierechten ver-
schuldigd.

OFFiCiËLE BEKENDMAKiNGEN

www.bernheze.org

“Als je iets wil veranderen of 
juist in standhouden, dan is 
het belangrijk dat het kenbaar 
gemaakt wordt. We kunnen 
allemaal roepen, maar een 
burgerpanel brengt echt in 
beeld wat de inwoners willen. 
Het inschrijven kost niets, 
alleen wat tijd; natuurlijk doe 
ik mee!” 

MArK VErWijSt, 
ondernemer van 
Eetcafé ’t Pumpke wil graag 
meedenken en meepraten: 

’iK DOE MEE’

Meedenken, meepraten Geef periodiek je mening over actuele

onderwerpen in Bernheze

Zorgveranderingen 

duidelijk 

gecommuniceerd?

Het is tijd voor een burgerpanel, laat weten hoe je er over 
denkt. Anoniem, gratis en het enige dat je hoeft te doen is 
de juiste vakjes invullen, om zo als respondent aangemeld 

te zijn op www.tipmooibernheze.nl. Bij minimaal 250 
respondenten kunnen we aan de slag met het burgerpanel. 

De komende maanden staan in het teken van het werven van 
respondenten. Naar verwachting gaat in maart 2015 de eerste 
vragenlijst naar de deelnemers. Wij hopen dat er veel mensen 

hiervoor in willen schrijven.

Meld je nu aan 

voor het burgerpanel!

www.tipmooibernheze.nl
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InformatIe
 voor de

KERNEN

Belangrijk is dat er écht serieus, sa-
men met hen die zorg nodig heb-
ben, gekeken wordt welke zorg dat 
is, en wie die het best kan leveren. 
Nu de lijntjes korter zijn geworden 
kan maatwerk worden geleverd. 

D66 houdt hierbij steeds een vinger 
aan de pols of wordt waargemaakt 
wat we hebben afgesproken. Zon-
der kanteling komt er geen verbe-
tering en dat kan en mag niet de 
bedoeling zijn.

Een ander belangrijk onderwerp 
is Heesch-West. Ik weet niet hoe 
het u is vergaan, maar ik was on-
aangenaam verrast door de laatste 
berichten hierover in de krant. Met 
de nodige twijfels over haalbaar-
heid, volksgezondheid en nood-
zaak heeft D66 in de afgelopen 
jaren vragen gesteld over de aan-
leg van dit bedrijventerrein. Nu de 
kogel door de kerk is en de beslis-
sing is genomen, zaait de provincie 
twijfel.

Reden genoeg om vragen te stel-
len aan het college hoe we nu 
staan binnen de gemeenschappe-
lijke regeling Heesch-West en wat 
de uitspraken van de provincie op 
korte en lange termijn voor Bern-
heze gaan betekenen.

Wij gaan aan de slag, wilt u mee-
denken of meepraten: 
www.Bernheze.D66.nl of stuur 
een mailtje naar 
D66A.Boellaard@gmail.com.

BERNHEZE - Van harte wens ik, namens D66 Bernheze, iedereen een gezond en 
in alle opzichten positief 2015 toe! 
Er is werk aan de winkel! Alleen al het feit dat we als gemeente nu verantwoor-
delijk zijn voor de zorgtaken, biedt uitdaging genoeg. Temeer daar we gecon-
fronteerd worden met het feit dat we veel minder geld te besteden hebben. 

Annemieke Boellaard

D66: Werk aan de winkel!

Honderste lid schuift aan

Tijdens de nieuwjaarsreceptie blik-
te Joes Tammel (voorzitter D66 
Oss-Maasland, waar D66 Bernhe-
ze onder valt) terug op een goed 
2014. Er waren dat jaar twee ver-
kiezingen met prima uitslagen voor 
de partij: in maart 2014 in Bern-
heze met een superuitkomst voor 
D66. De partij zit nu in het college 
met wethouder Glastra van Loon. 
Tijdens de gemeenteraadsverkie-
zingen in Oss in november behield 
D66 het aantal zetels. Tammel be-

dankte iedereen voor de inzet in 
2014. 
Tevens wilde hij van de gelegen-
heid gebruik maken om het 100ste 
lid in het zonnetje te zetten, Anne-
Marie Boerboom. Anne-Marie was 
verrast. Zij vertelde: “Na wat ak-
kefietjes in mijn buurt, wilde ik dat 
er iets ging gebeuren. Wanneer je 
iets anders wilt, moet je bij jezelf 
beginnen en je aansluiten bij een 
politieke partij en voor mij is dat 
D66.”

NISTELRODE - Tijdens de nieuwjaarsreceptie van D66 in Eetcafé ‘t 
Pumpke in Nistelrode, werd door de partij tevreden teruggeblikt op 
2014. Tevens werd Anne-Marie Boerboom in het zonnetje gezet als 
honderdste lid van D66 Oss-Maasland. 

Het honderste lid Anne-Marie 
Boerboom

Wethouder Glastra van Loon, Burgemeester Marieke Moorman en Lydia 
Prinsen van Serious Ambtenaar Foto: Ad Ploegmakers

Burgemeester Marieke Moorman 
en wethouder Jan Glastra van 
Loon overhandigden de cheque 
maandag 5 januari op het ge-
meentehuis in Heesch aan Lydia 
Prinsen, coördinator van Serious 

Ambtenaar. Burgemeester Moor-
man: “Wij zijn enorm trots op het 
bedrag dat we aan kunnen bieden 
en ons in het rijtje kunnen scharen 
van gemeenten die meedoen aan 
Serious Ambtenaar.” 
Editie 2014 werd maar liefst  
€ 755.555,50 overhandigd aan de 
DJ’s in het Glazen huis.
 
Serious Ambtenaar 
Serious Request, een gezamen-
lijk initiatief van 3FM en het Rode 
Kruis, vraagt elk jaar aandacht voor 
een stille ramp. Hiervoor werd in 
2012 het concept ‘Serious Ambte-
naar’ ontwikkelt, met als doel om 
jaarlijks, landelijk, zoveel mogelijk 
geld in te zamelen voor het Glazen 
Huis. 
Gerty Ceelen, Wmo beleidsmede-
werker: “Enerzijds zetten enthou-
siaste ambtenaren hun expertise 
belangeloos in, waarvoor ook vele 
Bernhezer ambtenaren zich aange-

meld hebben. Zij realiseren, twee 
dagen in hun eigen tijd, de op-
drachten die ingestuurd zijn door 
de opdrachtgevers. Anderzijds 
wordt opdrachtgevers gevraagd 
een adviesopdracht in te dienen 

en € 5000,- te doneren aan 3FM  
Serious Request.”
Jan Glastra van Loon: “Er is met de 
jaarwisseling, landelijk veel veran-
derd in de zorg. Dit bracht het idee 
om de opdracht in het kader van 
de zorg in te dienen. De opdracht 
die gemeente Bernheze heeft in-
gediend vraagt om het maken van 
een framework voor een sociale 
kaart, in de vorm van een website. 
Met een Sociale kaart wordt een 
overzicht gemaakt van alle organi-
saties die zich inzetten op het ge-
bied van zorg in de gemeente. Een 
landelijke noodzaak nu er zoveel 
verandert in de zorg.”

Tegelijkertijd krijgt de opdrachtge-
ver, in dit geval de gemeente Bern-
heze, een creatief en professioneel 
antwoord op een vraagstuk en ne-
men de vrijwilliger twee dagen een 
kijkje in de keuken bij een andere 
organisatie.

Bernheze overhandigt cheque 
aan Serious Ambtenaar 

bernheze – Serious Ambtenaar is een initiatief van ambtenaren, om 
jaarlijks zoveel mogelijk geld in te zamelen voor 3FM Serious Request, 
het Glazen Huis. Naast ministeries, gemeenten, provincies en bedrijfs-
leven, doet gemeente Bernheze ook mee. Burgemeester Moorman 
overhandigde een cheque van € 5000,- aan Serious Ambtenaar. Naast 
het geldbedrag wordt er een opdracht ingediend en ambtenaren kun-
nen zich aanmelden als Serious Ambtenaar vrijwilliger. 

‘Wij zijn enorm trots op het bedrag 
dat We aan kunnen bieden en ons in het 
rijtje kunnen scharen van gemeenten 
die meedoen aan serious ambtenaar’

Onlangs is voor de vrijwilligers van 
CC Nesterlé als pilot een filmavond 
gehouden. Uit de enthousiaste 
reacties kwam de voorkeur naar 
voren voor met name drama en 
komedie. Met dit genre zal ook 
gestart worden en in de loop van 
het jaar willen we het aanbod van 
films verder gaan uitbreiden; voor 
elk wat wils, voor zowel jong als 
oud. 
Er zal maandelijks op de donder-
dagavond een film worden ver-
toond en bezien zal worden of 

hiervoor op meerdere dagdelen 
animo is. Een nadere aankondiging 
zal plaatsvinden via deze krant, de 

website www.nesterle.nl of onze 
Facebook pagina 
www.facebook.com/nesterle.

Films in CC Nesterlé
NISTELRODE - Bioscoopbezoek wordt in Nederland hoog gewaardeerd en wordt door velen als een leuk 
avondje uit beschouwd. Daarom heeft het bestuur van cc Nesterlé besloten om naast de optredens in haar 
theater ook deze mogelijkheid van ontspanning aan te bieden. 

www.mooiheesch.nl

voorziet Heesch, gemeente Bernheze van actualiteit

INfoRmEERt, boEIt 
EN INtEREssEERt

Anne-Marie: ‘Wanneer je iets anders wilt, moet je bij 
jezelf beginnen en je aansluiten bij een politieke partij’
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Gun uw spaargeld
een mooie rente

Koek & Zopie

Spaar € 750 en krijg twee winterse soepkommen cadeau*

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

rivez Assurantiën 
& risicobeheer
Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode 
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

De provincie noemt nadrukke-
lijk Heesch-West. Het proces van 
grondaankopen is echter bijna 
rond en er is al een gezamen-
lijke regeling afgesproken tus-
sen vier gemeenten. De totale 
voorinvestering loopt tegen de 
€ 100.000.000,--! En dan stop-
pen? Wie gaat die grap betalen? 
De provincie vanuit de Essent-mil-
jarden?

Bedrijfsterrein
De behoefte aan nieuwe bedrijven-
terreinen wordt dagelijks minder. 

Op bestaande bedrijventerreinen 
zien we zelfs steeds meer leeg-
stand en sloop van oude panden. 
Vanaf 2002 wordt er gedacht aan 
een bedrijventerrein op Heesch-
West (Waalboss). In de loop van 
de jaren zijn daar forse investerin-
gen voor gedaan. De SP Bernheze 
heeft steeds gewaarschuwd voor 
al te veel optimisme en het doen 
van nieuwe investeringen. Maar 
de trein reed door en kwam aan op 
het ‘point of no return’. Maar nu 
komt de provincie Noord-Brabant 
met een nieuw konijn uit de hoge 

hoed. Schrappen van Heesch-
West als uitweg uit de overschot-
ten aan industriegrond! Dat is snel 
gezegd, maar de werkelijkheid is 
anders. Hoe kun je nu de ontwik-
keling zonder kosten nog stop zet-
ten? Het antwoord is simpel: “dat 
gaat niet meer”. Er zijn kosten ge-
maakt in manuren, maar vooral in 
aankoop van de grond op Heesch-
West. Deze uitgaven lopen al naar 
de € 100.000.000,--. Geen klei-
nigheid voor Den Bosch, Oss en 
Bernheze. Wie het weet mag het 
zeggen!

SP: Wat nu met Heesch-West 
(Waalboss)? 

BERNHEZE - De provincie Noord-Brabant heeft een overschot aan toekom-
stige bedrijventerreinen ontdekt. Eindelijk. Het heeft jaren geduurd, maar het 
inzicht is nu doorgedrongen. De provincie stelt vast dat er bedrijventerreinen 
geschrapt moeten worden.

Theo van der Heijden, Bestuur SP Bernheze

Ondernemers, zondag 
21 december was een 
succes. Dank

www.centrumheesch.nl

KoRTmaar KRaCHTiGEen pluim op de hoed
Het jaar 2015 brengt ons een spannende tijd, waarin wij als gemeente veel nieuwe taken op ons bordje krijgen. Door veel regionale samenwerking 
hopen wij de noodzakelijke zorg, arbeidsparticipatie en jeugdhulp te kunnen leveren. Inzet van ons allen is daarbij gewenst.
Er mag best eens een pluim op de hoed van onze ambtenaren gezet worden. Zij hebben keihard gewerkt om alles op tijd in goede banen te leiden. 

Wij, bestuur en fractie CDABernheze, wensen iedereen in Bernheze een gezond en gelukkig 2015.
Wim van Lith fractievoorzitter CDABernheze

CDA; Actief, dichtbij en betrokken!
Zie www.cdabernheze.nl

In de eerste berichten lijken de 
schades, ongelukken en slachtof-
fers van de jaarwisseling mee te 
vallen. Alhoewel het er altijd te 
veel zijn natuurlijk, wil ik dit graag 
koesteren als het begin van een 
omslag. 
Door het melden van de overlast 

van al het vuurwerk dat veel te 
vroeg afgestoken wordt of dat hier 
in dit land helemaal niet verkocht 
had mogen worden, hebben heel 
veel mensen laten zien dat het niet 
alleen maar feest is met die dagen. 
Ik hoop ook, dat er op niet al te 
lange termijn iets mee gedaan 

wordt. Maar dan wel graag op een 
manier dat de overlast verdwijnt en 
dat we toch met oudjaar om mid-
dernacht van een schitterend sier-
vuurwerk kunnen genieten. Want 
een oud en nieuw zonder, zou niet 
hetzelfde zijn.

BERNHEZE - Om te beginnen namens Lokaal iedereen een gezond en gelukkig 
2015 gewenst. Nu de kruitdampen van oud en nieuw zijn opgetrokken hebben 
we toch weer een heel nieuw jaar voor ons. Nog wat handjes schudden, maar 
daarna weer lekker aan de slag. 

John v.d. Akker 

Lokaal: Een voortvarend 2015 gewenst

Waar de inwoners al weer voor-
uitkijken naar de zomervakantie 
en wat gewonnen gewicht willen 
kwijtraken, wil de gemeente wat 
meer gewicht in de schaal. De 
coalitie is bang dat we te mager 
worden en durft geen cent uit te 
geven. Tenminste, niet aan dingen 
waar de bevolking om vraagt. Ze 
geven bijna een ton uit aan een 
verkeersplan, maar voor een speel-

veld is geen cent te vinden.
Nu heeft de raad wat middelen 
waarover zij zelf mag beschikken. 
Leek mij logisch om dat dan voor 
de inwoners te gebruiken. Niet 
dus. De coalitie wil ook dit geld 
nog niet aanspreken. Waar zou dat 
geld dan naar toe gaan? 

Ik stel voor dat we de coalitie gaan 
overstelpen met goede ideeën 

voor het geld. Die goede ideeën 
komen vaak uit de buurten. Heeft 
u een goed idee voor Bernheze? 
Laat het ons dan weten. Misschien 
krijgen we het samen voor elkaar! 
Mailen kan naar reactie@progres-
siefbernheze.nl. 

En wat betreft dat vet op de bot-
ten; wat heb je aan een vette hen 
als je haar nooit mag slachten?

BERNHEZE - Veel mensen starten na de jaarwisseling weer met goede voorne-
mens. Sommigen willen wat minder vet aan de botten en gaan aan de slag met 
afslankmiddelen en bezoeken de sportschool. Dit in tegenstelling tot de huidige 
coalitie van Bernheze. Die wil juist meer vet op de botten.

Bellinda van den Helm, raadslid Progressief Bernheze

Progressief Bernheze: Goed vet?

Ramon en Pascale  Foto: Marcel van der Steen

Rectificatie: Centrum Management 

Ramon van der Doelen van DA 
Mooi Parfumerie is met zijn bedrijf 
gevestigd aan ‘t Dorp in Heesch 
en heeft zich aangesloten als be-
stuurslid. 

Waarom? 
Ramon is gevraagd voor zijn taak 
als bestuurslid, maar als Heescher 
ondernemer wil hij graag zijn 
steentje bijdragen om het centrum 
van Heesch tot een succes te ma-
ken. Ramon: “Sinds 2013 heb ik 
de drogist aan ’t Dorp en de herin-
richting van centrum Heesch heeft 
ook mijn aandacht. Daar ligt voor 
Heesch een grote uitdaging en ik 

help graag mee om te zorgen dat 
Heesch ook echt op de kaart gezet 
wordt. Zodat mensen een gezellig 
winkelgevoel krijgen als ze aan het 
winkelen zijn.” 

Ramon werkte vele jaren voor zijn 
vader, die tientallen jaren de DA 
in Heesch had. Als ‘gewoon be-
stuurslid’, zoals hij het zelf noemt, 
is hij blanco naar de vergadering 
gegaan om eerst maar eens te 
luisteren wat er allemaal speelt en 
heeft veel zin in zijn taak als be-
stuurslid: “Ik weet wat er speelt in 
het centrum en hoop dat dat een 
toegevoegde waarde is.”

HEESCH – Vorige week publiceerde DeMooiBernhezeKrant dat het be-
stuur Centrum Management Heesch compleet is. Op de foto stond niet 
Godert-jan, hij was al eerder gestopt, maar Ramon van der Doelen en 
Pascale van Heugten.



Woensdag 7 januari 201516 
  

Easy

5 6 8 7 1

3 2 8 4 7

9 6 5

1 4 6 5

5 6

1 5 9 2

7 8 4

9 6 2 1 3

4 6 9 8 5

Puzzle #253019

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

mooIBernHeZertJeS

AANGEBODEN

MEDiSCH PEDiCUrE 
NiStELrODE 
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6. 0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.

PEDiCUrE 
HEESWijK-DiNtHEr
Jacqueline Verhagen, Oranjestraat 
11, Heeswijk-Dinther. Ook bij 
diabetische en reumatische voet 
met vergoeding. Heel de winter 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
Ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

WELKE KLEUrEN MAKEN U 
HEt ALLErMOOiStE?
Laat mij u helpen de juiste keuzes 
te maken met een persoonlijke 
analyse en make-upadvies.
Leuk om kado te geven en te 
krijgen, of voor een
vriendinnenavond.
Bel 06-51110053 Colorenta 
kleuranalyse Hannie Heesakkers
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
colorenta@ziggo.nl.

tE HUUr

OPSLAGrUiMtE 
Frontstraat in Uden.
225 m2. Informatie: 
06-22387287.

tE KOOP

ALLE StOFZUiGErZAKKEN 
en onderdelen uit voorraad 
leverbaar. Tevens kunt u bij ons 
terecht voor scheerkoppen, 
batterijen en alle soorten 
gloeilampen, LED-lampen en 

spaarlampen. Parkeren voor de 
deur. Dinsdags gesloten.
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

LEUKE KADO’S 
bij Heesakkers Kadoshop.
Zoals de trendy BiBa sieraden 
vanaf € 5,95.
Of wat te denken van onze 
Oozoo horloges een
sieraad voor elke pols, vanaf 
€ 29,95. Kom maar langs bij 
Heesakkers Kadoshop,
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

PriNtPAPiEr
Océ Black Label Zero
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams. Per pak 500 vel € 4,99
Hele jaar door 5 pakken € 19,99
’t Mediahuys, Laar 28, 
Nistelrode.

GEVrAAGD

GEtUiGEN AANrijDiNG 
HEESWijK GEZOCHt

Op zondag 16 november 
(intocht Sinterklaas) tussen mijn 
zwarte Volvo in de Veldstraat en 
een zwarte Peugeot die uit de 
Herpersteeg kwam. 
Ik zou graag in contact komen 
met de directe getuige en mensen 
die kort na de aanrijding langs zijn 
gekomen.
Bel: 06-20231571 of mail: 
ellenenjohn@home.nl.

Wilt U een ZoeKertJe PlAAtsen? 
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Een kunstzinnig 2015!

Model boetseren
Een nieuwe uitdaging voor iedereen 
die graag menselijke figuren maakt 
en enige ervaring heeft met klei. De 
eerste les maakt u snelle ‘schetsen’ 
van klei om verschillende standen 
te oefenen. 
Zo bepalen we gezamenlijk de hou-
ding van het model. De daarop vol-
gende 5 lessen werken we naar het 
naaktmodel. U leert goed kijken 
naar de verhoudingen van het men-
selijk lichaam. De resterende les-
sen zijn voor de afwerking van het 
beeld. 

Noortje Meijerink is de enthousi-
aste docent die u graag de kennis 
bijbrengt om tot een goed eindre-
sultaat te komen. De cursus omvat 
9 lessen die worden gegeven op 
donderdagavond bij de Eijnderic in 

Nistelrode. We starten op 5 febru-
ari, aarzel niet als u er graag bij wilt 
zijn!
 
Edelsmeden
In 6 lessen leert u de grondbeginse-
len van het edelsmeden: het zagen, 
klinken, boren, vijlen, schuren en 
polijsten van metaal. Dit vergt enig 
geduld en doorzettingsvermogen. 
Maar... als u deze grondbeginselen 
eenmaal in uw vingers heeft, kunt 
u aan de slag om unieke sieraden te 
maken. Solderen behoort voor de 
ervaren cursist tot de mogelijkhe-
den. In overleg met de docente ont-
werpt u een eigen hanger, collier of 
broche. Dit kan in alpaca, messing, 
maar ook in zilver. 

De cursus wordt gegeven bij de 
Eijnderic in Heesch en start op don-
derdagavond 29 januari, de docent 
is Miron van Soest.

Meer informatie en inschrijven via info@eijnderic.nl / www.eijnderic.nl / 0412-454545

Advertorial

Cursussen model boetseren en edelsmeden

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCOnTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

ooGcontact

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782eelen

Oplossing
vorige week:

Karin van Oort
uit nistelrode

Winnaar:
José Smits

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

Bespeelt u een instrument en 
maakt u graag muziek
DWEiLOrKESt NiE tE 
GELEUVE uit Heesch kan nog 
MUZiKANtEN gebruiken. 
Interesse of wilt u een keer 
een bezoekje brengen aan een 
repetitie: wimvanoss@hotmail.
com of 06-53630850.

Voor ons maandelijks verschijnend 
blad INFO zoeken wij een:
rEDACtEUr
KBO-Heesch is een vereniging 
met ongeveer 1200 leden.
Informatie: redactie@kboheesch.nl
of voorzitter KBO-Heesch: 
loetkuijlaars@gmail.com.

rVA MUSHrOOMS BV zoekt 
jongens en meisjes vanaf 14 jaar 
voor lichte werkzaamheden. 
Inlichtingen: Ruud van Asseldonk
Molenhoeve 15, Nistelrode
06-25192252.

GEBrUiKtE/OUDE 
WENSKAArtEN
Yvonne Sturm Nistelrode
06-20615906.
Ingrid Smits Vorstenbosch
0412-355008.

OUDE/KAPOttE MOBiELtjES 
VOOr StG. OPKiKKEr.
In te leveren bij Bunderstraat 1, 
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 28 
Nistelrode.

GEZOCHt

HUUrWONiNG
Voor m/v 55+ in of rond 
Heeswijk-Dinther i.v.m. 
mantelzorg. Prijs en periode 
bespreekbaar. Tel. 0413-293676.
Email: fam@kalfsterman.nl.

rEDACtiELiD 
Schrijven of fotograferen 
voor www.mooinisseroi.nl en 
DeMooiBernhezeKrant.
Interesse? 
info@demooibernhezekrant.nl

Vinkelsestraat 70A - 5383 KM  Vinkel - 0412-456172 - info@jpallroundict.nl 

www.jpallroundict.nl 

Uw zakelijke ICT beheerder 
Specialist in zakelijke en grootschalige WIFI netwerken

Wilt u graag vergelijken met andere automatiseerders 
of heeft u een langlopend probleem 

wat wij kunnen oplossen voor u? 

Neemt u dan contact met ons op!

Zakelijke dienstverlening
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22 jANUAri 
19.30 UUr
Informatieavond 
CPO-Hildebrandstraat
Cultureel Centrum De Pas 

In de komende periode kunt u hier 
meer lezen over wonen en bou-
wen in de diverse kernen en de 
plannen voor 2015 en volgende 
jaren.

Na een aantal magere jaren in de 
woningmarkt zien wij nu voorzich-
tig de eerste tekenen van herstel. 
De afgelopen jaren hebben we 
volop ingezet op het zo creatief 
mogelijk omgaan met de bestaan-

de mogelijkheden en daar waar 
mogelijk een extra zetje gegeven.
In iedere kern is een gedeelte van 
de woningbouwbehoefte inge-
vuld. Het gaat dan veelal om de 
bouw van starterswoningen, maar 
ook de CPO-projecten (Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap) 
zijn een groot succes gebleken.

In de afgelopen 3 jaar zijn op deze 
manier 180 woningen gebouwd, 

waaronder ruim 40 CPO-wo-
ningen en ongeveer 80 starters-
woningen. Bijzonder trots zijn we 
ook op de huurwoningen in Nistel-
rode bij Laarstede (Lambertushof) 
en de appartementen boven de 
Jumbo (Sparrenweide) en de start 
van de sloop en nieuwbouw van 
de huurwoningen in Heesch in de 
Hildebrandstraat en omgeving. 
We zien ook nog veel uitdagingen. 
Zo willen wij graag meer bouwen 

voor senioren, bij voorkeur in de 
huursfeer. Maar we willen ook kan-
sen creëren voor nieuwe woonvor-
men als zorgwoningen.

Komend jaar willen we weer een 
breed aanbod zien aan woningen 
in alle kernen. Wij doen dat zoveel 
als mogelijk in overleg met profes-

sionele partijen, maar wij zijn ook 
zeker zeer geïnteresseerd in uw 
wensen en ideeën en wellicht kun-
nen wij deze gezamenlijk mogelijk 
maken. 
U kunt hiervoor mailen naar onze 
projectmanager wonen, dhr. R. 
Keulards: 
r.keulards@bernheze.org.

Voor meer informatie: www.bernheze.org

Plan Hildebrandstraat en omgeving

In het centrum van Heesch - op 
het grasveld tegenover de Narcis-
laan en daarachter - wordt nieuw-
bouwplan Hildebrandstraat e.o. in 
fases gerealiseerd. Een plan met 
veel ruimte voor persoonlijke in-
breng van bewoners. In dit plan 
vind je hoek- en starters(tussen)
woningen, tweekappers, patio-
woningen en nultredenwoningen 
met een licht modern karakter. De 
woningen zijn bestemd voor een 
brede doelgroep: starters, gezin-
nen en senioren, ieder met eigen 
specifieke woonwensen. 

Woningvariatie 
Plan Hildebrandstraat e.o. omvat 
ca. 46 koopwoningen. In Fase 1A 
| 1B realiseren wij 25 hoek- en tus-
senwoningen (deels voor starters), 
halfvrijstaande woningen en pa-
tiobungalows. De woningen in dit 
plan hebben een moderne eigen-
tijdse architectuur. 

Met onder andere fraai metsel-
werk, veel lichtinval, keramische 
dakpannen en diverse uitbreidings- 
en indelingsvarianten bieden de 
woningen veel wooncomfort. Alle 

woningen worden gebouwd met 
Woningborggarantie. 

Collectief Particulier Opdracht-
geverschap (CPO) 
Naast het woningaanbod worden 
ook maximaal 7 CPO-kavels aan-
geboden. Wie zelf aan de slag wil 
met andere particuliere bouwers 
kan terecht in de volgende fases 
van plan Hildebrandstraat. Meer 
informatie hierover op deze pagina.

Bouw in volle gang 
De bouw van de 18 verkochte wo-

ningen van Fase 1A is in volle gang 
en deze maand is ook gestart met 
de bouw van Fase 1B. Verwacht 
wordt dat Bouwbedrijf van Peer 
B.V. uit Oss de eerste woningen 
rond de zomer van 2015 zal ople-
veren. In fase 1B zijn nog enkele 
tweekappers beschikbaar vanaf 
€ 254.000,- v.o.n. In een latere 
fase zullen ook nultredenwonin-
gen worden gerealiseerd, geschikt 
voor ouderen en mensen met een 
beperking. 

Burgerparticipatie 
Bij de ontwikkeling van het plan 
staat burgerparticipatie hoog op 
de wensenlijst van de gemeen-
te. Het plan biedt dan ook veel 
ruimte voor persoonlijke inbreng 
van de toekomstige bewoners. Zo 

betrokken we belangstellenden bij 
de toekomstige woningbouw door 
een planpresentatie met ontwerp-
workshop te organiseren. Hierdoor 
ontstond een goed beeld van alle 
mogelijkheden om woningen naar 
eigen wens samen te stellen. Vol-
gend op de ontwikkeling van de 
CPO-kavels worden ook project-
matige woningen gerealiseerd in 
de laatste fase van het plan. 
Voordat de verkoop hiervan start, 
wordt opnieuw een planpresen-
tatie georganiseerd met ontwerp-
workshop om woonwensen mee te 
kunnen nemen in de laatste fase. 

Belangstellenden kunnen terecht 
bij Bernheze makelaars & taxateurs 
Bitswijk 10, 5401 JB Uden, tele-
foon 0413-243818.

Plan Hildebrandstraat Heesch Vogelvlucht nieuw Fase 1B

informatieavond CPO Hildebrandstraat: 
bouwen en wonen naar wens

In de tweede en derde fase van 
plan Hildebrandstraat is niet alleen 
ruimte voor projectmatige woning-
bouw maar zijn ook een 7-tal CPO 
kavels beschikbaar. CPO betekent 
Collectief Particulier Opdrachtge-

verschap, een bouwvorm waarin 
de toekomstige bewoners zich ver-
enigen en onder begeleiding van 
een professioneel adviesbureau 
hun toekomstige huizen gaan ont-
werpen, ontwikkelen en realiseren. 

Het grote voordeel van CPO is dat 
deelnemers hun eigen woonwen-
sen kunnen realiseren. Ook levert 
CPO kostenvoordeel op omdat 
de toekomstige bewoners samen 
bouwen. Daverveld Advies b.v. 

uit Zeeland zal het project Hilde-
brandstraat professioneel gaan 
begeleiden. Gezien de ligging 
met alle centrumvoorzieningen 
op loopafstand leent de locatie 
zich uitstekend voor senioren die 
een huis willen bouwen, waarin ze 
zorgeloos ouder kunnen worden. 
Daarnaast biedt de locatie ook 
ruimte voor betaalbare gezinswo-
ningen. Na de informatieavond 
start de inschrijving voor dit pro-
ject. De mensen die deelnemen 
bepalen de uiteindelijke invulling 
van de locatie. Tijdens de informa-
tieavond wordt concrete informa-

tie gegeven over de mogelijkheden 
aan de Hildebrandstraat, de moge-
lijke woningtypes, de planning en 
natuurlijk de richtprijzen van de 
huizen. Is samen met uw toekom-
stige buren bouwen tegen kostprijs 
iets voor u? Kom dan op 22 januari 
naar de informatieavond in De Pas 
of neem contact op via de Face-
bookpagina van CPO Hildebrand-
straat of www.daverveldadvies.nl.

Ook kunt u contact opnemen met 
Frans Daverveld, telefoon 
0486-436920 of email 
frans@daverveldadvies.nl.

Donderdag 22 januari vanaf 19.30 uur vindt in Cultureel Centrum De 
Pas een informatieavond plaats over CPO locatie Hildebrandstraat in 
Heesch.

Situatietekening Hildebrandstraat 



Woensdag 7 januari 201518 
  

b o UW t
BErNHEZE UW BOUWPEriKELEN iN BErNHEZE BOUWt?

iNFO@DEMOOiBErNHEZEKrANt.NL

Een rondje op de bouw…
bij de specialisten 

GLAS EN SCHILDERWERKEN

VAN
BALLEGOOIJ

• ONDERHOUD
• NIEUWBOUW
• BEGLAZING
• WANDAFWERKING
• ALLE SOORTEN STUCWERK

Bosschebaan 88, 5384 VZ Heesch | Telefoon 0412-47 50 01 | www.vanballegooij.nl

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06 - 1018 94 11www.hetbouwblok.nl

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

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

VAN DUYNHOVEN
Schilder
Glas- en Afwerkingsbedrijf
Glas in lood

Broekkant 10 - Vorstenbosch 
0413-366628 

www.vanduynhoven.nl

Dinther - Een boerderij in Dinther, St. Servatiusstraat 27a, gelegen 

achter het Total benzinestation. Dus moeilijk te vinden, maar wel 

bijzonder, want deze boerderij is nu geheel gerestaureerd.

Heesch - Het gaat om het kruispunt van de Rijksweg en de Osseweg/
Nistelrodeseweg. Links Café ‘t Tramstation van de familie Arts. Rechts de 

winkel met woonhuis en smederij van de Firma Van Bon.

De boederij in Dinther in 2015

Kruispunt Heesch in 2015
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Kruishoekstraat 19 Heesch  T 0412 633 069  www.vandersangengaragedeuren.nl

KWALITEIT
IS DE 

NORM

showroom open 
op zaterdag 

9.00 - 15.00 uur

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch

06-5374 0305

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking

Zoggelsestraat 94 - 5384 VE  Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

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

Allround en veelzijdig in elektro
/ Agro / Industrie / Utiliteit / 

Woningbouw / Camera-systemen / Inbraak-beveiliging / Zonnepanelen

Heeswijk-Dinther / T 0413 29 29 05 / www.vanzutphenelektro.nl

Loosbroek – Een boer in de Dorpsstraat die nog ouderwets aan het ploegen is.
Dorpsstraat in Loosbroek in 2015

 Nistelrode - Straatbeeld van 1942, hier loopt Anna van de Rakt, links de school, in het midden de kerk en rechts het parochiehuis. De kerk is onder andere in 1974 grondig gerestaureerd en zoveel als mogelijk in de ’oude’ stijl teruggebracht. Het voorportaal is er afgegaan, de zijkapelletjes en de grote kinderkapel zijn verwijderd .

Straatbeeld in Nistelrode in 2015

Archieffoto’s: HKK De Wojstap, De Nistelvorst en De Elf Rotten
Foto’s: Michel Roefs, Ad Ploegmakers en DMBK
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jeugdcarnaval HDL: Een leuke carnaval voor 
elke leeftijd tot en met 16 jaar

SNEVELBOKKENBittEr
Bij elke publicatie in DeMooi-
BernhezeKrant geeft Stichting 
Carnaval HDL een fles Snevel-
bokkenbitter weg. Winnen? 
Beantwoord dan de volgende 
vraag: 
Wat is de meest populaire activi-
teit die de Stichting jeugdcarna-
val HDL organiseert?

Mail de oplossing voor 12 januari 
naar 
info@demooibernhezekrant.nl. 
Uit de goede inzendingen wordt 
een winnaar geloot. 

Winnaar Snevelbokkenbitter 
week 48: jan Smolenaers.
Antwoord: Bram van de Tillart en 
Frank Mulders.

‘Ieder jaar komt de jeugd weer naar ons. 
Zij  komen uit de wij de omgeving’

elke leeftijd tot en met 16 jaar
HEESWIJK-DINTHER – Het jeugd- en kindercarnaval in Heeswijk-Dinther en Loosbroek loopt als een tie-
relier. De nieuwe jeugdraad van de Stichting jeugdcarnaval HDL is weer compleet en de discoavonden 
voor de jeugd zijn in trek in de wijde omgeving. “Ik ben trots op iedere vrijwilliger”, zegt Henri Buermans.

ons abc:  Accuraat - betrouwbaar - Compleet

De La SaLLeStraat 8  5384 NK HeeSCH   

TELEFOON  0412 624 855

www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL

bezoek onze vernieuwde website

ons abc:  Accuraat - betrouwbaar - Compleet

De La SaLLeStraat 8  5384 NK HeeSCH   

TELEFOON  0412 624 855

www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL

bezoek onze vernieuwde website

OVER CONNECT

Connect Accountants & Adviseurs biedt 

ondernemers een compleet scala aan diensten. 

Op het gebied van accountancy, administratie, 

fi scale zaken, loonadministratie en advies op 

juridisch en/of bedrĳ fseconomisch terrein.

GOUD VOOR 100 JAAR EXPERTISE 

DE LA SALLESTRAAT 8  5384 NK HEESCH   
T. 0412 624 855  WWW.CONNECT-ACCOUNTANTS.NL

 CONNECT VIERT 
GOUD, ZILVER, BRONS   

Voor Connect Accountants & Adviseurs is  
2014 een jubileumjaar. We vieren feest met  
vier jubilarissen. Goud voor een jubilaris met 
vijftig jaar vakkennis, een zilveren plak voor  
25 jaar en twee bronzen medailles voor  
12,5 jaar betrokkenheid bij onze organisatie. 

Vier topmensen, samen goed voor 100 jaar kennis, 
aandacht en betrokkenheid – dat zegt wel iets 

over onze organisatie. Over de stabiliteit van onze 
zakelijke dienstverlening, de betrouwbaarheid van 
ons maatwerk. Over onze persoonlijke aanpak bij 
financiële en fiscale ondernemersvragen. En over 
de prestaties die onze mensen leveren om het  
voor u helder en efficiënt te maken.

Kijk voor meer informatie op onze website: 
www.connect-accountants.nl! 

Dit is een actie vanuit de katho-
lieke en protestantse kerken voor 
mensen die moeten rondkomen 
van het sociaal minimum. Het is 
ontroerend om te zien hoeveel 

gekregen en zelfsamengestelde 
kerstpakketten er weer bij de ker-
ken gebracht zijn.
En niet alleen pakketten, maar ook 
vers gebakken koffiebroodjes en 

kerstbroden. Hieruit blijkt de grote 
betrokkenheid van zo veel mensen 
voor hun naaste omgeving. Hulp-
dienst Lichtpunt, afdeling Hees-
wijk-Dinther-Loosbroek, dankt 
alle gulle gevers van harte: “Het 
is mooi om te ervaren, dat er ook 
veel positieve dingen gebeuren in 
de wereld!”

Kerstpakkettenactie HDL groot succes
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - In Heeswijk-Dinther en Loosbroek 
is door hulpdienst Lichtpunt voor de negende keer de kerstpakketten-
actie gehouden.

Jeugdraad Tekst: Matthijs van Lierop

Kitty Kanters en Henri Buermans 
kijken samen met de andere be-
stuursleden en vrijwilligers al uit 
naar de nieuwe carnaval. De vori-
ge editie van het volksfeest is goed 
geëvalueerd, maar het kan altijd 
beter. De komende carnaval hoopt 
de Stichting Jeugdcarnaval HDL 
een programma te bieden dat nog 
beter aansluit bij de jeugd. “Op 

maandagavond hebben we een 
bovenbouwbal voor de groepen 
5, 6, 7 en 8, een extra activiteit in 
de Zaert voor de basisschoolleer-
lingen. Dat is iets nieuws”, vertelt 
Kitty. Aansluitend aan het bal volgt 
dan de discoavond tot 0.30 uur 
voor de jeugd van het voortgezet 
onderwijs. “Ieder jaar komt de 
jeugd weer naar ons. Zij komen uit 

de wijde omgeving”, vertelt Henri. 
“Uit Oss, Lith, Schijndel, noem het 
maar op. Kinderen willen gewoon 
een leuke avond hebben.” Die po-
pulariteit is volgens Kitty en Henri 
te danken aan de goede opzet. 
Zo’n 120(!) vrijwilligers zijn jaarlijks 
tijdens carnaval bezig in de Zaert. 
“Het loopt al jaren netjes bij ons. 
De ouders weten dat ook.”

Sinds enkele weken is ook de 
nieuwe jeugdraad begonnen met 
de voorbereidingen voor carnaval. 

De jeugdraad doet ook mee aan 
de optochten.“Tijdens de Lichtjes-
optocht in Loosbroek gaan we 

voor het eerst meedoen met onze 
eigen wagen. We verbouwen de 
wagen met licht, dat moet dan ook 
gebeuren!”, vertelt Henri. Naast 
de nieuwe wagen zijn ook de tij-
den van de activiteiten onder de 
loep genomen. 
“Na de Mini-na-aap show is er 
nog de gelegenheid om een uurtje 
te blijven hangen. Eerst ging toen 
altijd meteen de lamp aan. Boven-
dien wordt er nu bier en wijn ge-
schonken, waardoor het voor de 
ouders nog gezelliger is”, besluit 
Kitty. Voor tijden van vernieuwde 

programma neem een kijkje op de 
website 
www.snevelbokkenland.nl
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tim van der Heijden sportman 
van het jaar bij Prinses irene

Tim, die vorig seizoen vanuit de 
A1 meteen basisspeler werd in het 
eerste, kreeg meer stemmen dan 
Sharron van Os (speelster van het 
eerste vrouwenelftal) en Linda van 
Venrooij (korfbalster van het eerste 

korfbalteam). Sharron, Linda en 
Tim kwamen als winnaars tevoor-
schijn uit de verkiezing voor res-
pectievelijk voetbalster, korfbalster 
en voetballer van het jaar.

NISTELRODE - Op de goed bezochte nieuwjaarsreceptie van Prinses 
Irene is Tim van der Heijden, speler van het eerste elftal van de voet-
balclub, gekozen tot sportman van het jaar 2014. Hij ontving als aan-
denken de Amandus Ikanubun Award, genoemd naar de oud eerste-
elftalspeler die in november 2012 overleed.

jos de Vries is Kanjer van de Hoef 

Dat Jos de Vries genomineerd 
werd, is niet vreemd als je kijkt naar 
het rijtje van activiteiten. Een korte 
opsomming: leider van het eerste 
elftal, leider van de jeugd, lid van 
de jeugd- en sponsorcommissie, 
voorzitter van de supportersclub, 
(mede)verantwoordelijk voor de 
organisatie van de meerkampda-

gen en de jeugdkampen en ver-
antwoordelijk voor de inkoop van 
materialen en tenues. 

Een ware Kanjer dus! Zoals Van 
Beekveld het verwoordde: “Je doet 
al deze activiteiten op een speciale 
‘Jos de Vries-achtige’ manier. Al-
les op het laatste nippertje, onder 

het motto ‘Het komt altijd goed’ 
en het belangrijkste: met humor en 
altijd goede zin! En hij heeft gelijk: 
alles komt ook altijd goed omdat 
Jos met zijn charme en manier van 
omgaan met mensen ook altijd al-
les voor elkaar krijgt.”

Daarnaast roemde Van Beekveld 
het feit dat Jos een voorbeeld is 
voor velen, binnen en buiten de 
club. Met zijn positieve levenshou-
ding laat hij anderen zien dat je on-
danks dat je zelf niet kunt sporten 
tóch zeer belangrijk kunt zijn voor 
een sportvereniging. 

Jos de Vries was zeer vereerd. In 
het bijzijn van ouders en familie 
sprak Jos de hoop uit dat hij nog 
lang voor zijn cluppie WHV van 
betekenis mag zijn. Het kantinebe-
heer leek hem ook wel wat. Hij be-
dankte de bomvolle kantine voor 
het geweldige applaus en de eer 
van de Kanjer. 

Tevens werd er tijdens de nieuw-
jaarsreceptie afscheid genomen 
van Gerard en Pauline Heerkens, 
die jaren het kantinebeheer op zich 
genomen hebben. Zij geven het 
stokje over aan Roy Arts en Nygel 
Bosch.

LOOSBROEK - jos de Vries, al jaren vrijwilliger van voetbalvereniging 
WHV, heeft dit jaar de ‘Kanjer van de Hoef’ van voetbalvereniging 
WHV uit Loosbroek gekregen. Dit gebeurde tijdens de nieuwjaarsre-
ceptie afgelopen zondag. 

Geert Pittens krijgt eretitel Pluim van de Club 2014

Geert kreeg de Pluim zondagmid-
dag uitgereikt door voorzitter Peer 
Verkuijlen. Die gaf aan dat deze 
waardering meer dan verdiend is: 
“Geert, al meer dan 30 jaar lid, 
heeft veel gedaan en is nog steeds 
actief voor onze club. Hij was/is 
overal inzetbaar, speler, keeper, lei-
der, disjockey, organisator en een 
echte verbindende factor”. 

De onderscheiding is de waarde-
ring voor al zijn werk nu en in het 
verleden maar vooral ook voor zijn 
initiatief om de actie ‘Voetbalver-
eniging Heeswijk staat op tegen 
kanker’ op te zetten. Dit was mede 
naar aanleiding van drie jonge le-
den die met deze ziekte te kampen 
kregen, waaronder Adrie van der 
Sluijs die triest genoeg daarna is 
overleden. 

Voor Geert was de eretitel een 
echte grote verrassing en hij was er 
erg dankbaar voor.

HEESWIJK-DINTHER - De Pluim van de Club van Voetbalvereniging Heeswijk is voor het jaar 2014 toege-
kend aan Geert Pittens. Het is de jaarlijkse eretitel van de vereniging voor personen die zich bijzonder ver-
dienstelijk maken. Vanwege zijn grote inzet en verdienste voor de club en in het bijzonder de actie ‘Voetbal-
vereniging Heeswijk staat op tegen kanker’ is tijdens een druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst de oorkonde 
aan Geert uitgereikt. 

Hescheweg 223 - OSS

Autowassen €1,-

* Programma 6, 
bij 10L getankt

*

Altijd
goedkoop

tanken

op een speciale
‘jos de vries-
achtige’ manier

Bernheze sportief

Voor de 18e keer de enige echte 

nisseroise
kletsaVond

een aVondVullend programma Vol lol en gein

donderdag 15 januari 2015
aanVang 20.00 uur - Zaal open Vanaf 19.00 uur

entree € 11,00

spetterend programma m.m.V.
ton Brekelmans
frank schrijen
BerrY knapen
ad Vermeulen

hans keeris
rien Bekkers

onder Begeleiding Van de nisseroise hofkapel

Maxend 22a  •  Nistelrode  •  Tel. (0412) 611 251  •  info@partycentrummaxend.nl
www.partycentrummaxend.nl          ’t Maxend partycentrumwww.partycentrummaxend.nl          
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Bernheze sportief

HEESCH - Goede voornemens 
voor een sportief 2015? De Hee-
sche volleybalclub Hisola nodigt 
je uit te komen volleyen.

Hisola bestaat uit een groep en-
thousiaste volleyballers die elke 
woensdagavond 1 ½ uur trainen in 
sporthal ‘t Vijfeiken in Heesch. Er 
wordt begonnen met inlopen, rek- 
en strekoefeningen en vervolgens 
doen ze oefeningen voor het echte 
volleyballen. Hiermee verbeteren 
ze hun techniek en oefenen ze het 

samenspelen. Ook spelen ze altijd 
een partijtje waarin ze het geleerde 
in praktijk brengen. 

Momenteel zijn er twee dames-
teams en een mix-team. De leden 
hebben diverse leeftijden, maar er 
zijn geen jeugdleden. Twee van de 
teams doen mee aan de recrean-
tencompetitie van Nevobo. 
Een keer kijken of meespelen kan 
altijd. De training begint woensdag 
om 20.45 uur. Voor meer informa-
tie: volleybal.heesch@gmail.com.

Volleyballers Hisola zoeken 
versterking 

Buurtschappen toernooi jeu de boules
VORSTENBOSCH - Op 29 december werd op ‘t Gildebergske het buurtschappen jeu de boules toernooi gespeeld. Het team van Jan van Nistelrooij en Jo en Betsie Somers van buurtschap 
d’n Dintherse Hoek werd eerste. Verschillende buurtschappen hadden verschillende teams afgevaardigd. De organisatie was in handen van het gilde.

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

Gun uw
spaargeld een
mooie rente

Koek & Zopie

Spaar € 750 en krijg twee winterse soepkommen cadeau*

Spaar € 750 en krijg twee winterse 

Heeft u een eindejaarsuitkering of ander extraatje
ontvangen?
Stort het op een spaarrekening bij RegioBank. Bij ons
profiteert u van een mooie rente. Bovendien krijgt u tijdens
onze actieweken twee winterse soepkommen cadeau.*

*
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Bewegings- en 
afslankstudio

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

• Power plate
• Cardiofitness

Geen inschrijfgeld.
Bij start in januari 2015

een leuke korting.

• Vacuumtraining
• Voedingsadvies

KLEINE SPORTSCHOOL 
met vele mogelijkheden 

onder persoonlijke begeleiding

Tiende Heesche Winterwandeling
De start is vanaf 9.00 uur in de 
kantine van RKSV HVCH aan de 
Binnenweg 1 in Heesch. Wandelen 
is een gezonde manier van sporten 
en bijna voor iedereen te doen. 
Daarom zijn er wederom drie af-
standen uitgezet, namelijk 10, 15 
en 25 km. Voor de kortste twee 
afstanden mag gestart worden tot 
12.00 uur en de starttijd voor de 
langste afstand sluit om 11.00 uur. 
Bij alle afstanden wordt er op de 
pauzeplaats erwtensoep, choco-
mel, thee en koffie geserveerd. 

De pauzeplaats is wederom bij de 
familie van Duijnhoven op de eer-
ste verdieping van de varkensstal. 
Varkensbedrijf van Duijnhoven is 
aangesloten bij KlasseBoeren en 
vanuit de pauzeplaats kan een 
kijkje in de stal genomen worden.
Omdat het de tiende editie van de 
winterwandeling betreft, is er voor 
elke deelnemer een gratis herinne-
ring. Zie ook www.hvch.nl 

HEESCH - Velen hebben als goed voornemen voor 2015 meer bewegen 
op de agenda staan. Dat kan wederom bij de Heesche Winterwandeling 
op zondag 11 januari waar deze keer het gebied ten noordoosten van 
Heesch wordt verkend. 

Foto: Fons Baerken

Gezocht: redactielid in Nistelrode

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant

Ook kan je je voorkeur aangeven, 
waarover je het liefst zou schrij-
ven. We kunnen je handreikingen 
geven, mocht je nog onzeker zijn 
over je schrijverstalent. Gelukkig 
hebben we mensen die er nog een 
keer kritisch overheen lezen. Het 

is heel bijzonder om interessante 
mensen te ontmoeten en iedere 
activiteit heeft iets waarover je een 
mooi verhaal kan schrijven. 

Het is een prachtige ‘hobby’ die 
uiteindelijk je werk kan worden. 

We kunnen vrijwilligers (vergoe-
ding) en geschoolde mensen (free-
lancers) gebruiken. 

Interesse? Schrijf een verhaal van 
ongeveer 100 woorden over je 
favoriete plek in Nistelrode en 
vermeld daarbij je naam, telefoon-
nummer en email-adres. 

Wij zien uw reactie graag per mail 
tegemoet. 
info@demooibernhezekrant.nl.

NISTELRODE – Voor DeMooiBernhezeKrant en MooiNisseroi.nl zijn wij 
op zoek naar iemand die Nistelrode en alles wat dit mooie dorp te bie-
den heeft zou willen beschrijven. Schrijf jij graag en zou je voor onze 
lezers, in ruil voor een vergoeding of als freelancer, ons team willen 
versterken? We houden rekening met de tijd die je te besteden hebt. 

Foto’s: Jo v.d. Berg
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voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites

www.mooiheesch.nl www.mooinisseroi.nl www.mooihdl.nl www.vorstenbosch-info.nl

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

EVENEMENTEN
DonDerDAG 8 JAnUAri

basiscursus Dierencommuni-
catie bij centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

inloopochtend voor 
borstkankerpatiënten
Locatie: ziekenhuis Bernhoven 
Uden

voorverkoop kaarten 
Weverszitting
Locatie: rainbow Centre 
nistelrode

nieuwjaarsbijeenkomst
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther
Pagina 6

meditatie-uur
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 

onderonsje loosbroek over 
thuiszorg
Locatie: Steunpunt d’n Hoek 
Loosbroek
Pagina 8

Papier Dorp
Locatie: Vorstenbosch 

biljarttoernooi ‘Jan rijkers’
Locatie: De Pas Heesch

vriJDAG 9 JAnUAri

muziektheater 
‘Klap van de Korenmolen’
Locatie: CC nesterle nistelrode

Pronkzitting rooie tesneuzik
Locatie: Café-zaal ‘t Tunneke 
Heesch

soos imeet geopend
Locatie: raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

Kerstboomverbranding
Locatie: Vorstenbosch 
Pagina 1

Herinner je wie jij bent...
bij centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

start Kbo-competitie 
nistelrode
Locatie: CC nesterlé nistelrode

biljarttoernooi ‘Jan rijkers’
Locatie: De Pas Heesch

bomenplanten protestbos
Locatie: na bushalte Weerscheut 
Heesch-West

ZAterDAG 10 JAnUAri

Juist jonge topsover 
darttoernooi
Locatie: Café D’n Haon 
nistelrode

cursus voetreflexmassage 
bij centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

installatiebal cv 
De Hossende Wevers
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend 
nistelrode

Pronkzitting rooie tesneuzik
Locatie: Café-zaal ‘t Tunneke 
Heesch

southern stars: 
boys and Girls
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 10

expositie schilderijen
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

Kerstboomverbranding
Locatie: Heeswijk-Dinther, 
Loosbroek en Heesch 
Pagina 1

onthulling Jeugdprins
Locatie: De Stuik Vorstenbosch 

ZonDAG 11 JAnUAri

nieuwjaarsconcert fanfare 
st. lambertus
Locatie: CC nesterlé nistelrode
Pagina 3

Kienen
Locatie: Café zaal elsie 
Heeswijk-Dinther

expositie schilderijen
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

vv vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Heesche Winterwandeling
Locatie: Binnenweg 1 Heesch
Pagina 23

receptie Gilde i.v.m. 
erepenning
Locatie: ’t Gildenbergske 
Vorstenbosch 

mAAnDAG 12 JAnUAri

Alzheimer café
Locatie: St. Barbaraplein 6 Oss

film: Dorsvloer vol confetti
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 2

DinsDAG 13 JAnUAri

Alles is liefde bij 
centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

vv vogelvreugd: kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

film: Dorsvloer vol confetti
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 2

WoensDAG 14 JAnUAri

stylish Wonen Workshop
Locatie: vinkelsestraat 107 
Heesch

open Huis en labyrint lopen 
bij centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

open dag buurtzorg
Locatie: Kennedystraat 3a 
Heesch
Pagina 4

informatieavond 
centrumplan Heesch
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 12

DonDerDAG 15 JAnUAri

voorlichtingsbijeenkomst: 
langer thuis wonen en de 
zorg in nederland
Locatie: CC nesterle nistelrode

nisseroise Kletsavond
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend 
nistelrode

Herinner je wie jij bent...
bij centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

Pronkzitting rooie tesneuzik
Locatie: Café-zaal ‘t Tunneke 
Heesch

Handwerkcafé
Locatie: CC De Wis Loosbroek

nisseroise kletsavond
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend 
nistelrode

vriJDAG 16 JAnUAri

Herinner je wie jij bent...
bij centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

Pronkzitting rooie tesneuzik
Locatie: Café-zaal ‘t Tunneke 
Heesch

soos imeet geopend
Locatie: raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

Presentatie: Geschiedenis 
van de sint servatiusstraat 
in Dinther
Locatie: Heemkamer van 
De Wojstap Heeswijk-Dinther

Pubquiz
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 7

ZAterDAG 17 JAnUAri

Uitslag-/feestavond 
nisseroise Kwis
Locatie: Partycentrum ’t Maxend 
nistelrode

flessenactie Zaterdagscouts 
mira ceti
Locatie: nistelrode
Pagina 11

tornado volleybal speeltuin
Locatie: Sporthal de Overbeek 
nistelrode

Pronkzitting rooie tesneuzik
Locatie: Café-zaal ‘t Tunneke 
Heesch

open dag Dierenvriendjes
Locatie: ‘t Broek 8a nistelrode
Pagina 7

informatieavond 
cPo Hildebrandstraat
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 17

ZonDAG 18 JAnUAri

Kienen
Locatie: Café zaal elsie 
Heeswijk-Dinther

benefietconcert Afrika-enga 
koor en Koor Koraal
Locatie: CC nesterlé nistelrode

vv vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

filmmiddag met ‘beasts of 
the southern Wild’
Locatie: Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther
Pagina 18

mAAnDAG 19 JAnUAri

cursus metamorfosemas-
sage bij centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

DinsDAG 20 JAnUAri

vv vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

WoensDAG 21 JAnUAri

reiki-oefenavond 
bij centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

open Huis en labyrint lopen 
bij centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

PyjamaParty voor Peuters
Locatie: Bibliotheek nistelrode en 
Heeswijk-Dinther

voorleesontbijt voor Peuters
Locatie: Bibliotheek Heesch

DonDerDAG 22 JAnUAri

Workshop mandalatekenen
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

lezing: ‘met aandacht 
genezen’
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 

vriJDAG 23 JAnUAri

soos imeet geopend
Locatie: raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

Pronkzitting Pierenslikkers 
Kbo 
Locatie: De Stuik Vorstenbosch 

ZAterDAG 24 JAnUAri

communie modeshow
Locatie: Van Tilburg nistelrode

cs De Wevers: 
Weverszitting
Locatie: Sporthal De Overbeek 
nistelrode

Pronkzitting Pierenslikkers
Locatie: De Stuik Vorstenbosch


