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taakstelling
Elke gemeente in nederland moet 
jaarlijks statushouders huisvesten. 
Bernheze doet dit samen met de 
woningcorporaties die in de ge-
meente woningen bezitten. Een 
deel van deze woningen bieden 
de corporaties rechtstreeks via de 
gemeente aan voor de huisves-
ting van statushouders. Deze ko-
men niet in het aanbod voor alle 
woningzoekenden. Mooiland en 
Kleine Meierij onderzoeken nieu-
we mogelijkheden om ervoor te 
zorgen dat dit zo min mogelijk 
ten koste gaat van het aanbod 
van woningen voor alle woning-
zoekenden. 

Extra mogelijkheden
Jan nous: “Een mooi voorbeeld 
van extra woningen die geen in-
vloed hebben op de beschikbare 
woningen voor alle woningzoe-
kenden, zijn de veertien wonin-
gen in de Abdij van Berne. Deze 

heeft Kleine Meierij samen met 
de Abdij en de gemeente na de 
zomer gerealiseerd. Statushou-
ders kunnen daar de komende 
tien jaar blijven wonen. Willen 

zij verhuizen, dan moeten zij zich 
net als andere woningzoekenden 
inschrijven voor een huurwoning. 
Gelukkig bouwen we in 2017 en 
2018 weer nieuwe woningen in 
Heeswijk-Dinther. Daardoor ver-
wachten we dat de druk op de 
woningmarkt minder wordt.” 

Maartje Rijkers: “Mooiland 
heeft een Task Force opgericht, 
die nadenkt over manieren om 
de ‘vluchtelingendruk’ op het 
woningaanbod te verminderen. 
Een van die mogelijkheden is om 
goedkope huurwoningen, die we 
willen verkopen, te verhuren aan 
mensen met een status. Daardoor 
wordt ons woningbestand tijde-
lijk groter dan de bedoeling is, 
maar hoeven andere woningzoe-
kenden niet nog langer te wach-
ten. Daarnaast hebben we met 
de gemeente afspraken gemaakt 
voor nieuwbouw in Bernheze. In 
2017 starten we met het bouwen 
van goedkope woningen.”

Extra aandacht
Jan en Maartje geven beiden aan 
dat ze bij de huisvesting van sta-
tushouders verder op dezelfde 
manier werken als bij alle andere 
huurders. Beide woningcorpora-
ties hebben sociaal consulenten 
die contactpersoon zijn voor vra-
gen of klachten en een vinger aan 
de pols houden. Jan: “Wij gaan 
na een paar weken kijken hoe het 
met de nieuwe huurders gaat. Bij 
klachten uit de buurt gaan we ac-
tief het gesprek aan. 

Het is voor ons belangrijk dat 
mensen prettig kunnen wonen. 
Dat geldt zowel voor de nieuw-
komers als voor langer zittende 
huurders.” Maartje: “We horen 
vaak dat mensen uit de buurt 

meehelpen met het inrichten 
van de woning of spullen komen 
brengen. Dat is heel positief.” De 
sociaal consulenten hebben goe-
de contacten met Vluchtelingen-
werk. Vluchtelingenwerk helpt 
de statushouders om contacten 
te leggen met de buren.

Woningcorporaties zoeken 
huisvesting voor statushouders
HEESWIJK-DINTHER – bernheze huisvest al jaren statushouders in de ge-
meente. Jan Nous, woonconsulent bij Kleine Meierij (Heeswijk-Dinther en 
Loosbroek) en Maartje Rijkers, sociaal consulent bij Mooiland (Heesch en 
Nistelrode) vertellen over het toewijzen van woningen aan mensen met een 
status.

Mooiland heeft een Task Force 
opgericht om de ‘vluchtelingendruk’ 

op het woningaanbod
te verminderen

Kleine Meierij 
heeft veertien 
kamers in de 
Abdij van Berne 
gerealiseerd

Abdij van Berne Tekst: Henriëtte Maas
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Aan de inhoud van DeMooiBernheze-
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

Ton Smulders, Ad Grooten en 
Wilbert van Duinhoven stonden 
alle drie aan de basis van de be-
kende band Pater Moeskroen. 
Drie mannen die hun sporen in 
de nederlandse muziektheater-
wereld ruimschoots verdiend 
hebben. De Mannen van naam 
dompelen u onder in een warm 
bad vol Brabantse en Ierse gezel-
ligheid. Er wordt hard gelachen, 
maar ook regelmatig een traantje 
weggepinkt. Er wordt enthou-
siast meegeklapt en gezongen, 
maar eveneens weggedroomd bij 
een melancholische Ierse fluitme-
lodie. 

Daarbij worden er grappige au-
tobiografische verhalen verteld 
die aansluiten bij de kleinkunst-
liedjes.
Gewapend met een arsenaal aan 
snaarinstrumenten, een accorde-
on en zelfs een doedelzak bezet-
ten de Mannen van naam het 
podium. 

Mannen van Naam; de ‘Brabantse 
Crosby, Stills & Nash’
‘Waargebeurd’ is alweer het der-
de theaterprogramma van Man-
nen van naam. Ook nu weer 
vinden de mannen de inspiratie 
vooral in hun eigen levens. Bij-
voorbeeld op Curaçao, de ge-
boortegrond van Ad Grooten. Of 
in het Brabantse land, waar Ton 
en Wilbert zijn geboren. In hun 
studententijd, in vriendschap. In 
al die jaren dat ze door neder-
land toerden. 
Maar ook dichter bij huis, in de 
muze, in de kinderen die werden 
geboren, in diezelfde kinderen 
die nu het huis uit gaan. De va-
ders blijven achter vol verhalen 
die verteld moeten worden of 
bezongen in mooie liedjes.

nISTELRODE - In een recensie werden ze eens de ‘Brabantse Crosby, 
Stills & Nash’ genoemd. Mooie woorden voor dit trio dat van zich 
doet spreken met persoonlijke Nederlandstalige liedjes en opzwe-
pende Keltische folkdeunen. 

14 januari - Aanvang 20.15 uur - Kaartjes à € 12,50
Winnaar van twee vrijkaartjes voor voorstelling 
‘Waargebeurd van Mannen van naam’: Miranda van Doorn

Brabantse en 
Ierse gezelligheid met 
Mannen van Naam sMAAQ MIld 

de leKKerste 
‘JOnGe’ KAAs 
VAn nederlAnd

Sinds de opening in 2006 
verkopen we SmaaQ kazen. 
De blauwe zeekleigronden,
het malse gras, de duurzaamste 

kaasmakerij ter wereld en de nauwe samenwerking met
de veehouders zorgen voor de unieke smaak van onze 
SmaaQ kaas. SmaaQ kaas wordt gemaakt van melk van 
koeien die in de weide grazen.

Dit levert 
gezonde melk 
op met extra 
onverzadigde 
vetzuren. Omdat 
er geen extra 
zout wordt 
toegevoegd, 
is SmaaQ kaas 
20% minder 
zout dan andere 
Goudse kazen. 
Het natuurlijk 
afrijpen op 
houten planken 
zorgt ervoor dat 
de passie van de 
kaasmeester te 
proeven is in het 
stukje
dat de consument 
thuis afsnijdt.
Op de jaarlijks 

terugkerende Hollandse Kaaskeuring is de SmaaQ Mild - 
jonge kaas in de volksmond - in de prijzen gevallen. Een 
consumentenpanel van in totaal 105 leden heeft de kazen 
getest en kwam tot de conclusie dat SmaaQ Mild tot de 
lekkerste jonge kaas van nederland mag worden benoemd. 
Door kersverse vertegenwoordiger Johan Broeren werd de 
bokaal en het certificaat overhandigd en die staan nu vol 
trots in onze winkel(s) in Oss en in Heesch. 
Uiteraard laten we u ook in deze januarimaand weer graag 
proeven van onder andere deze jonge kaas, maar ook onze 
light kazen die volop te verkrijgen zijn.

Een goed begin van een nog ‘jong’ 2017!

Bon Fromage Team Oss & Heesch
Ton en Elly Bens

CoLUmn
Ton Bens

tipMooiBernheze: Goede voornemens voor 2017
BERnHEZE - Eind december 
2016 hebben we de leden van 
het burgerpanel van TipMooi-
Bernheze gevraagd naar hun 
goede voornemens. 227 Men-
sen hebben de vragenlijst inge-
vuld. Nu het nieuwe jaar goed 
en wel aan de gang is, kijken we 
naar de antwoorden. 

In de uitslag blijkt dat toch 52% 
van de respondenten aangeeft 
goede voornemens te hebben. 
Ruim een derde is gericht op 
leefstijl: gezonder eten en meer 
sporten. 

Daarnaast lijken echte contac-
ten belangrijker te worden; met 
meer bezoekjes aan familie en 
vrienden, minder social media en 
minder geld uitgeven. 

Uit veel antwoorden blijkt dat 
het merendeel tevreden is en 
daarom het voornemen - en 
ook de hoop - heeft om het in 
2017 net zo goed te doen als in 
2016.  Een van de antwoorden; 
‘Me niet laten meeslepen door 
de drukdrukdruk mentaliteit’, 
zou naast een goed voornemen 
ook een goede tip kunnen zijn. 
Welke aangevuld kan worden 
met het credo ‘Minder doelen 
stellen, pluk de dag’. De volledi-
ge uitslag van de enquete ‘Goe-
de voornemens voor 2017’ is te 
lezen op www.mooibernheze.nl
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Goede voornemens 
 
Het jaar 2016 is weer bijna ten einde  op naar een nieuw jaar vol nieuwe goede voornemens. 
 

 
 
Ik heb een ander goed voornemen, namelijk: 
 Alle goede voornemens als eerste afschaffen en breken. 
 Bewuster leven en meer genieten van wat er al is. 
 Blijven leven 
 Doorgaan op de oude voet! 
 Doorgaan waar ik mee bezig ben. Energiek en vitaal blijven 
 Doorgaan zoals ik bezig ben. 
 Elke dag zo goed mogelijk te zijn 
 Geld bijeen brengen voor de samenloopvoor hoop Heesch 
 Geluk delen met mensen die minder gelukkig zijn en pas zelf meer wanneer de anderen de 

achterstand ingehaald hebben vwb zaken die niet met geluk te maken hebben. Voedselbanken 
kunnen alleen maar verdwijnen als de maatschappoij de kloof arm rijk terugbengt tot het nivo 
dat we samen moeten afspreken; maar wel zo dat het ook leidt tot. Geen lapmiddel dus om 
mensen de mond te snoeren. 

 Genieten 
 Gewoon blijven wie/wat je bent en doen met de normen en waarde. En iedereen is verschillend. 
 Gewoon doorgaan 
 Gezond blijven 
 Gezond te blijven 
 Gezondheid 
 Glasvezel nemen 
 Hetzelfde bereiken als dit jaar 
 Hoop dat ik al m'n vrijwilligerswerk van nu kan blijven doen. 
 Hopelijk gezond blijven vooraleer wat ons lief is 
 Hopen dat ik niet verder ziek wordt en meer activisten kan ondernemen 
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9. Wat is uw goede voornemen voor het nieuwe jaar? 
(n=227) 
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voornemens
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Om te beginnen wil ik u, beste lezers van 
DeMooiBernhezeKrant, van harte een mooi en 
inspirerend 2017 wensen. 

Vervolgens wil ik u melden dat dit mijn laatste 
(of voorlaatste) bijdrage voor deze krant is. Ik 
neem immers eind van deze maand, 26 januari, 
afscheid als gemeentedichter van Bernheze. Ik 
heb deze bijzondere taak bijna vier jaar mogen 

verrichten, als opvolger van Ad van Schijndel en Mas Papo. Maar aan 
alles komt een eind. Mijn opvolger/opvolgster staat ongetwijfeld te 
trappelen om als vierde gemeentedichter van Bernheze aan de slag 
te gaan en zijn/haar poëtische licht te laten schijnen over Bernheze 
en andere onderwerpen. Om de nieuwe gemeentedichter daarbij alle 
ruimte te geven stop ik, na bijna 90 bijdragen (met een beetje pijn in 
het hart), ook met de rubriek ‘Mooi van Hans Manders’ in deze krant.

Een van de leuke kanten van het gemeentedichter zijn was dat ik de 
afgelopen jaren meerdere keren een verzoek kreeg om een gedicht te 
schrijven bij een of andere bijzondere gelegenheid in de gemeente. Het 
laatste verzoek kreeg ik van de bibliotheek in Heesch. Op de dag dat 
deze krant bij u in de bus valt, vindt om 20.00 uur in deze bibliotheek 
een bijeenkomst plaats over Laaggeletterdheid (thema Zorg&Welzijn). 
Voor de uitnodiging die voor deze bijeenkomst verspreid is, schreef ik 
het onderstaande gedicht. Uiteraard is het een sonnet. De lezers van 
deze rubriek weten dat dit mijn favoriete dichtvorm is (en waarschijnlijk 
zal blijven). 

Als letters dAnsen
Als letters langzaam dansen voor je ogen
En niet zich willen vormen tot een woord 
Als iets je bij het lezen telkens stoort 
Je concentratie weer wordt weggezogen 

Als woorden doen alsof ze jou niet mogen 
En jij niet op kunt schrijven wat je hoort
Als taal een voertuig is dat steeds ontspoort 
Een mengsel dat verkeerd is afgewogen 

Dan hoop je dat een hand wordt uitgestoken
Van iemand die jou door het doolhof leidt 
Op weg naar wat tot dusver heeft ontbroken 

Dan raak je minder in verlegenheid 
Door dat wat wordt geschreven of gesproken 
En ben je op den duur je taalangst kwijt

mooi van hans manders‘Zaziezoe’
weet mensen te raken

Van vriendschap naar 
voorstelling
Eric Mijnster reisde veel en hield 
jaren de wereld op de hoogte 
van zijn ervaringen via een blog, 
wat uiteindelijk een boek moest 
worden. Eric: “Toen ik Tim, die 
zingt en die ik al twintig jaar door 
en door ken, belde om te vragen 
naar een geschikte locatie voor 
de boekpresentatie, was direct 
duidelijk dat het iets van ons sa-
men zou worden. Onze levens 
lopen zo synchroon dat mijn 
belevenissen en beelden perfect 
aansluiten op zijn zang. Maar er 
is iets dat de verhalen, beelden 
en muziek overstijgt: de bood-
schap. Samen met artistiek leider 
Marij van Heijster hebben we de 
rode draad uitgetekend en we 
spelen Zaziezoe ‘non-scripted’. 
Dat wil zeggen dat de concrete 
inhoud altijd anders is. Op het 
podium zijn Tim en ik gewoon 
onszelf, zoals we ook aan tafel 
zitten om te lunchen.”

De boodschap
Tim Remie: “In deze tijd heeft 

de jeugd het moeilijk om haar 
weg te vinden. Wie ben ik? Wat 
wil ik? En: durf ik dat? Jongeren 
worden geconditioneerd om al 
vroeg keuzes te maken en zo 
snel mogelijk geld te verdienen. 
We vergeten dat het belangrijk 
is om te doen wat je echt wilt. 
Door de voorstelling gaan men-
sen daarover nadenken en krij-
gen ze meer begrip voor elkaar. 
De inspirerende boodschap van 
de voorstelling is: vertrouw op 
jezelf! Leven vanuit je zaziezoe. 
Wat we daarmee bedoelen is 
eigenlijk niet in woorden te om-
schrijven, maar snap je helemaal 
zodra je de voorstelling hebt 
gezien. Zaziezoe gaat over ons 
eigen leven, met confronterende 
thema’s, keuzes en alle emoties 
die daarbij horen. Ook wij zijn 
gewoon mensen en dat maakt 
de voorstelling ontzettend her-
kenbaar.”
Eric: “We zijn overdonderd door 
wat de voorstelling losmaakt bij 
mensen. Het raakt en inspireert 
hen. Complete gezinnen zijn in 
de zaal dichter bij elkaar geko-

men, elkaar weer gaan snappen. 
Mensen uit Vorstenbosch die in 
Den Bosch de voorstelling za-
gen, namen het initiatief om de 
voorstelling naar de Kloosterka-
pel te halen.” 

Tim: “En dit is pas het begin. 
We zijn er nu klaar voor om de 
voorstelling verder het land in te 
brengen, niet alleen naar thea-
ters, maar ook naar scholen. We 
zien dat het belangrijk is.”
Via de website www.zaziezoe.nl 
vind je meer informatie en kun je 
voor € 10,- een stoel reserveren.

VORSTEnBOSCH – Stichting Kloosterkapel presenteert een bijzondere voorstelling op 
21 en 22 januari. Het is géén cabaret en géén toneel. Zaziezoe is een ervaring, die je 
voelt en beleeft. Je weet pas wat het is, als je het gezien hebt.

Tim Remie zingt en Eric Mijnster is bezig met zijn boek Tekst: Henriëtte Maas

“We zijn 
overdonderd 
door wat de 
voorstelling 
losmaakt bij 
mensen

Al 15 jaar 
uw vertrouwde 

registeraccountant 
in Nistelrode

Onze dienstverlening:
• (loon)administratie
• Jaarrekeningen
• Aangiften (IB BTW VPB etc)
• Subsidieverklaringen
• Wettelijke controles

Voor een persoonlijk 
advies op maat

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode
0412 474 015
info@faara.nl
www.faara.nl

Fransen ACCOUNTANCY 
& ADVIES

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

Wist u dat:
* je bij ons heerlijk 

kunt lunchen en 
High Tea’en?

* je bij ons een 
feestje kunt geven 
in een huiselijke 
sfeer?

* wij 2 avonden per 
maand pop-up 
restaurant zijn?

* er dan steeds 
volgens een 
bepaald thema 
gekookt wordt?
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Kijk op onze website voor meer informatie
www.hofhoutstraatoss.nl
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HAARMODE FRITZ UDEN
Prior van Milstraat 29 
Uden
0413 - 28 89 46 
info@haarmodefritz.nl

HAARMODE FRITZ HEESCH
‘t Dorp 22a 
Heesch
0412 - 47 49 95 
info@haarmodefritz.nl

MENUKAART
Kinderen
Knippen tot 10 jaar € 12,50
Knippen tot 13 jaar € 16,00

Heren
Wassen en knippen € 19,00

Dames
Knippen € 19,50
Wassen + knippen + kleuren + blowen € 54,50*
Wassen + knippen + kleuren + highligts + blowen € 62,50*
Wassen + knippen + kleuren + foliescalp + blowen € 67,50*
Wassen + knippen + folie heel hoofd + blowen € 79,50*
permanent all-in € 74,50*

*Toeslag lang haar  € 10,00
*Toeslag föhnen i.p.v. blowen € 10,00

Sandra van Aarle - 06-30742113
Berg en Dalseweg 2b Heeswijk-Dinther

info@vidyavoetreflexmassage.nl - www.vidyavoetreflexmassage.nl

Last van 
obstipatie?

Al eens aan een 
voetreflexmassage gedacht.

 

   Huize Heelwijk 
   Mozartlaan 2, Heesch 

   Kamer 0.044  bgg 

Tel: 06-5703 5671 of 0412-785871 
   Iedereen is op afspraak welkom 

Website: www.peduca.nl  E-mail: info@peduca.nl 

Behandeling van alle voetproblemen 

 

Cursus reanimatie en AeD
nISTELRODE - Wil jij in staat 
zijn om je naaste familie, vrien-
den, buren of die volstrekt on-
bekende hulp te bieden op het 
moment dat het er op aan komt 
en iedere seconde telt? EHBO-
vereniging Nistelrode start dit 
jaar weer met cursussen Reani-
matie & AED bediening. 

Je kunt je inschrijven voor de 
cursus van 6 en 13 februari, 11 
en 18 april en 31 mei en 7 juni.
Ook na de zomervakantie zullen 
we lessen verzorgen. Deze da-
tums volgen later.
De lestijden zijn van 19.00 
tot circa 22.00 uur en worden 
gegeven in ons lokaal in het 

Dorpshuis, Laar 50 in nistelrode.
De kosten zijn € 60,-, dit is in-
clusief lesmateriaal, twee herha-
lingslessen, lidmaatschap reani-
matie tot 1 jan 2018 en uiteraard 
je diploma.
Schrijf je in en word een van de 
schakels in de ketting van hulp-

verlening.
Stuur een mailtje met je naam, 
geboortedatum, adres en tele-
foonnummer naar: 
f.g.a.stoter.oss@gmail.com 
en geef je voorkeur voor de cur-
susdagen aan, of bel voor info 
naar 06-16072982.

eHBO-cursus in Heesch
HEESCH – Op 6 februari start 
EHBO-vereniging Joh’s Roncalli 
in Heesch weer een nieuwe ba-
sis-cursus EHBO. Reanimatie/
AED, verbandleer en eerste hulp 
aan kinderen maken deel uit van 
de cursus.

De lessen worden altijd gege-
ven op een maandagavond van 
19.30 tot 21.30 uur met eventu-
eel enige uitloop. 
De lessen worden verzorgd door 
een ervaren en gediplomeerd 
kaderinstructeur en er wordt ge-
bruik gemaakt van lotusslachtof-
fers.
Tijdens ongeveer tien cursus-

avonden zul je voorbereid wor-
den voor het officiële examen 
voor het EHBO-diploma. De 
kosten voor de cursus, inclusief 
examen en de benodigde leer-
middelen, bedragen € 150,-. Let 
op, vaak vergoedt de ziektekos-
tenverzekering een gedeelte of 
zelfs alle kosten voor de cursus. 

naast de basiscursus EHBO, 
organiseert EHBO-vereniging 
Joh’s Roncalli, bij voldoende be-
langstelling, een aparte cursus 
voor reanimatie/AED en EHBO 
bij kinderen. Deze worden op 
maandag- of donderdagavond 
gegeven.

Voor meer informatie en opgave 
kun je terecht bij: Martien van 
de Wetering, 06-50876595 of 
secretariaat@ehboheesch.nl

Winnaar Kruiswoordpuzzel
van 21 december 2016 
Antwoord was: kerstvakantie

Winnaar: Marianne Wagemakers.
Zij wint een paar oorbellen van Zinzi 
t.w.v. € 40,-, aangeboden door
Van Herpen Haar & Bijoux.

Winnaar Coiffure Award

‘t Dorp 68  5384 MC  Heesch  T 0412 - 451 332
www.haarmode-byouxvanherpen.nl

.

Hoofd administratie (M/V).

* Wij zijn op zoek naar een hoofd administratie die;
     - strategisch kan denken en werken
     - werkervaring heeft met een boekhoudpakket, zoals EXACT
     - goede contactuele eigenschappen heeft
     - beschikbaar is voor 32 uur
     - een tiental jaar ervaring heeft in een groeiend bedrijf

Uw taken omvatten;
Beheer van de boekhouding, financiële administratie.
Rapportage naar het management en aandeelhouders.
Alle overige voorkomende werkzaamheden die passen bij een snel 
groeiend bedrijf. 

Hebt u een afgeronde HBO opleiding of gelijkwaardig denkniveau 
en bent u een echte teamspeler ? Wij bieden een interessante en 
uitdagende functie met dito beloning.
Indien u interesse heeft in deze baan dan vragen wij u uw 
motivatie met volledig C.V. naar ons te mailen. 

stefan_derks@novi.net - Houtsestraat 9A, Sint-Oedenrode

KLASSE is leverancier 
van varkensgenetica.
Vanuit zes productie-
locaties in Nederland en
België levert KLASSE
vers en diepgevroren 
sperma naar 20 landen 
wereldwijd.

Inwoners van Bernheze,
Al enkele jaren erger ik me aan het afval dat blijft liggen na een prachtige Oudejaarsavond en -nacht. 
Een aantal jaren geleden ruimden wij alles op. Even met de bezem voor het huis alles opvegen, de 
rommel in een doos of zak wegzetten en de volgende dag in de kliko gooien. De straten liggen, in 
ieder geval in Heesch, vol met resten van vuurwerk. Tot mijn verbazing zie ik dinsdag enkele ge-
meentewagens door de straten rijden, vegen en het afval op de wagen gooien. Dorpsgenoten, kunnen 
we er samen niet voor zorgen dat we alles zelf opruimen? Misschien door elkaar er op te attenderen! 
‘s Morgens weer een mooie, schone straat in buurt of wijk. Hopelijk een goed voornemen voor 2018.

Een geschrokken bewoonster uit Heesch.

 RUBRIEK

’t Broek 3 - 5388 XJ Nistelrode  0412-612743
pedicuretinkavannuland@gmail.com

Geef uw voeten in handen van

Extra zorg en aandacht voor uw voeten
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de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

echte Brabanders Diëten nietechte Brabanders Diëten niet
die eten lekker roggebrood

Als we het over een gezond eetpatroon hebben dan past roggebrood 

daar heel goed in. Wij bakken het natuurlijk zelf, zonder rare toevoegingen, 

en dat proef je. Er zijn genoeg redenen om vaker roggebrood te eten: 

geen conserveermiddel, geen suiker,  rijk aan vezels, minder koolhydraten,  

veel vitamine E en 2x zoveel Vitamine B6. 1,00
normaal 1,45

bij aankoop van 2 broden: 

Roggebrood
pakje

geldig t/m 18-1-2017

www.debakkerslamers.nl
in Maren-Kessel
en Haren 
(bij Oss).

Prins Hein d’n twidde 

Hein Geenen is 34 jaar oud, zoon 
van Rinie en Mieke Geenen en 
broer van Ton en Guus. Samen 
met zijn vriendin Judith Spierings 
woont hij in de Kerkstraat. Met 
haar heeft hij een hoveniersbe-
drijf ‘Geenen Gardening’. Ze 
werken met jongeren die ver-
standelijk of psychisch beperkt 
zijn. De voornaamste werkzaam-
heden zijn tuinen aanleggen en 
onderhouden. Dit doen ze met 
veel plezier en overgave.

naast zijn werk is Hein druk bij 
verenigingen en vriendenclubs. 
Bij de Vorstenbossche Boys is hij 
coach en sponsor van het derde. 

Daarnaast gaat hij graag in de 
weekenden met vrienden stap-
pen en met de ‘BBQ-Club’ elke 
eerste maandag van de maand 
ergens in het dorp barbecueën. 

Als motto heeft Hein gekozen 
voor ‘We loate ze groejuh!’. Bij 
Geenen Gardening ziet hij me-
dewerkers meestal verlegen bin-
nenkomen. Een half jaar later zit-
ten ze goed in hun vel en praten 
tegen de klant. Dat, in combi-
natie met zijn werkzaamheden, 
leidde tot dit motto. Het belooft 
een mooi carnaval te worden 
met deze enthousiaste Prins 
Hein d’n Twidde in de kiem!

VORSTEnBOSCH – Op zaterdag 7 januari onthulde de selectie 
van voetbalclub De Vorstenbossche Boys in het gezellige gemeen-
schapshuis De Stuik de 50ste Prins van Stichting Carnaval De Pie-
reslikkers. Het carnaval van 2017 zal geregeerd worden door Prins 
Hein d’n Twidde!

De Oudere Garde speelt 
‘Kolder in de polder’

Korte samenvatting: 
U kent het (nog) wel; de gezellig-
heid van de buurtsuper. Iedereen 
kent Ad en Annie, de eigenaren 
van de buurtsuper. Altijd een ge-
zellig praatje, service, klantvrien-
delijkheid en een snoepje.

Maar daar komt verandering in 
door de komst van een grote su-
permarkt. Daar is geen tijd om te 
buurten aan de kassa. Maar wat 
nu, kan de buurtsuper nog wel 
blijven of is er een andere goede 
bestemming voor?

Er zijn kapers op de kust, dus Ad 
en Annie schakelen de hulp van 
de buren in. Maar diverse andere 
buurtbewoners willen er ook iets 
over te zeggen hebben. Wat een 
toestand allemaal!
Een makelaar, die het een en 
ander van enkele dorpsgenoten 
heeft vernomen, ruikt geld en 
probeert de eigenaren zover te 
krijgen om hun winkel te verko-
pen. Uiteindelijk komt de make-
laar met een potentiële koper.
Maar dan gaat er drastisch wat 
veranderen en of dat het dag-

licht wel kan verdragen is nog 
maar de vraag.
Kaartjes kun je bestellen via 
0413-291793.

HEESWIJK-DInTHER - De Oudere Garde speelt op 21 en 22 januari het blijspel: ‘Kolder in de polder’ 
van Jose Frehe en Rob van Vliet in CC Servaes. Het begint om 20.00 uur en een entreekaartje kost € 8,-. 
Het stuk wordt opgevoerd door tien spelers en de regie is in handen van Ger Sanders.

‘Wat gebeurt er met 
de buurtsuper na 
de komst van een 
grote supermarkt?’

Foto: Michel Roefs
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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
Ons Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUiSZORG PaNTEiN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEEScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
brabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESwijk-DiNTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur 
gesloten. Buiten openingstijden 
voor spoedeisende recepten 
kunt u naar de Regioapotheek in 
Bernhoven, naast de hoofdingang 
van het Ziekenhuis Bernhoven 
Uden. 0413-381848
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NiSTELRODE / vORSTENbOScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0412-614035
brabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSbROEk
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

BernhezefamilieBerichten

Dankbetuiging  
Ze is er niet meer

en toch blijven we haar groeten.
Haar elke dag weer

vele malen ontmoeten.
Haar handen, haar lippen, haar lach.

Ze is bij ons, iedere dag.

Uw bezoek, troostende woorden, de arm om ons heen, 
lieve kaarten, de vele bloemen en telefoontjes, 

samen gedeelde herinneringen.
Dat alles heeft ons getroost en steun gegeven na het overlijden 

en bij het afscheid van onze lieve moeder en oma

Lina van Nuland - Driessen
Wij danken u allen voor uw warme belangstelling en medeleven.

 Heesch, januari 2017
 kinderen en kleinkinderen van Nuland

PaROcHiENieUwS

Paus Franciscus vraagt in zijn 
boodschap met nadruk aan-
dacht voor de kinderen onder de 
migranten, in het bijzonder de 
kinderen die alleen zijn en daar-
door extra kwetsbaar. Hij roept 
een ieder op om zorg te dragen 
voor deze jongeren, die op drie-
voudige wijze weerloos zijn: “zij 
zijn kinderen, zij zijn vreemdelin-
gen en zij hebben niet de midde-
len om zichzelf te beschermen”. 
Bij uitbuiting, “gepleegd door 
gewetenloze mensen”, denkt 
de paus in het bijzonder aan de 
prostitutie, het gebruiken van 
jonge meisjes en jongens in het 
produceren van pornografisch 
materiaal, aan drugssmokkel of 
andere vormen van criminaliteit, 
en aan het tot slaaf maken van 
kinderen als kindarbeiders of 
kindsoldaten. De paus wijst in 
zijn boodschap ook op de nood-

zaak om te werken aan lange 
termijn oplossingen: “Want dit 
is een complexe problematiek: 
het probleem van migrantenkin-
deren moet bij de bron worden 
aangepakt. Oorlogen, schen-
dingen van mensenrechten, 
corruptie, armoede, verstoord 
ecologisch evenwicht of milieu-
rampen: het zijn allemaal oorza-
ken van dit probleem. Kinderen 
zijn de eerste slachtoffers.” 
Wilt u meer lezen: 
www.rkkerk.nl/ 
paus-franciscus-minderjari-
ge-migranten-zijn-extra-kwets-
baar. 

Wilt u een exemplaar op papier 
ontvangen? neem dan contact 
op met de pastoraal werkster 
van de parochie De Goede Her-
der, Annemie Bergsma: 0412-
451215.

Werelddag voor Migranten 
en Vluchtelingen
BERnHEZE - Vanuit de parochie De Goede Herder (Geffen, Heesch, 
Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch) sporen we iedereen 
aan om op 15 januari de aandacht ten aanzien van migranten en 
vluchtelingen in ons land en in de wereld aan te scherpen en te her-
nieuwen. Daarvoor vestigen wij uw aandacht op de boodschap die 
paus Franciscus voor deze jaarlijkse ‘Werelddag voor Migranten en 
Vluchtelingen’ heeft geschreven. Het thema is dit jaar ‘Kindmigran-
ten, de kwetsbaren en stemlozen’.

Het klopt niet en toch overkomt 
dit verlies oud én jong. Hoe gaan 
kinderen en jongeren om met 
rouw en hoe kunnen zij steun 
vinden in hun rouwproces? Hoe 
kun je als jong volwassene zor-
gen dat je niet in de ‘overlevings-
stand’ blijft, maar het leven weer 
oppakt en betekenis kunt geven 
aan wat je overkomen is? Wel-
ke rol speelt het geloof in deze 
rouwverwerking? En hoe kun je 
als ouder of leerkracht een kind 
of een jongere het beste helpen?
 
Op maandag 30 januari zal Riek 
van Stratum, pastoraal theoloog 
uit Veghel, ingaan op wat het 
betekent om op jonge leeftijd 

een ingrijpend verlies mee te 
maken. De bijeenkomst begint 
om 21.00 uur en duurt ongeveer 
een uur. Aanmelden is niet no-
dig en iedereen is welkom, ook 
mensen van buiten de kerk van 
Geffen, Heesch, nistelrode, nu-
land, Vinkel en Vorstenbosch. 

De bijeenkomst is in Heesch aan 
de Kerkstraat 2. Voor meer in-
formatie over de avond of voor 
een individueel gesprek over het 
verlies van een dierbare, kunt u 
terecht bij Annemie Bergsma, 
pastoraal werkster van de pa-
rochie De Goede Herder: 0412-
451215 of 
bergsma@petrusemmausparochie.nl.

Rouwverwerking bij jongeren
HEESCH - Ook als je jong bent, kun je iemand van wie je veel houdt 
verliezen: je opa of oma, je vader of moeder, je broer of zus, je beste 
vriend of vriendin. Het zou eigenlijk niet mogen gebeuren, zeker 
niet als het om de dood van jonge ouders en kinderen gaat. LOOSBROEK – Overgrootvader: Adriaan van der Doelen, gebo-

ren op 25-12-1934 in Vinkel en woonachtig in Vinkel. Opa: Bennie 
van der Doelen geboren op 21-01-1959 in Vinkel en woonachtig in 
Loosbroek. Vader: Johan van der Doelen geboren op 9-10-1986 in 
Loosbroek en woonachtig in Herpen. Jens van der Doelen geboren 
op 9-11-2016 in Uden en woonachtig in Herpen.
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Intratuin Veghel Heuvel 11, 
0413-350816. www.intratuin.nl 

Meierijstad profi ciat!

GRATIS GEBAK 
BIJ DE KOFFIE*
VOOR ALLE BEZOEKERS

VOOR EEN SCHONE SCHOORSTEEN

DE WINTER KOMT ERAAN!
LAAT TIJDIG UW SCHOORSTEEN VEGEN al voor e45,-

Kapelstraat 1
Middelrode

T: 073-6129323
www.hendriksvegers.nl

nISTELRODE - Voor fanfare 
St. Lambertus was 2016 een 
fantastisch jaar met ‘Night of 
the Music’ als hoogtepunt. Dit 
groots muzikaal evenement met 
zang, dans en show is weer een 
fantastisch succes gebleken.

Ook in 2017 staat er weer een 
mooi programma op de rol, on-
der andere de afsluiting van het 
70-jarig jubileum met de mas-
terclass van drumlegende Cesar 
Zuiderwijk in samenwerking met 
de slagwerkgroep. 
Om het nieuwe jaar muzikaal in 

te luiden wordt op zondag 15 
januari in nesterlé een nieuw-
jaarsconcert gegeven. De fanfa-
re geeft samen met de slagwerk-
groepen en jeugdorkest Happy 
Fiep een gevarieerd muziekpro-
gramma. Aansluitend nodigen 
we je van harte uit om samen 
met ons het glas te heffen op 
het nieuwe jaar. Iedereen is van 
harte welkom!

Datum:  zondag 15 januari 
Locatie: CC nesterlé
Tijd: 14.00 tot 16.00 uur
Entree: gratis.

Nieuwjaarsconcert fanfare
St. Lambertus
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 12 t/m 18 januari
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl

Hachee
kant en klaar

€ 1,60

Schnitzel 
variatie

100 gr. € 1,20
Entrecote
met gratis
kruidenboter
100 gr. € 1,99

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Grillworst
gesneden 
of aan stuk
100 gr. € 1,10

100 gr.

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

Appelstrudel 
2 voor 

Haver volkoren 
desem

 2e nu voor

1,00

4 eierkoeken 

2,50

voor

Nieuw! 
Verse zuivel van de Ambachtshoeve

WITLOF 500 gram € 0.75
CITROENEN 10 stuks € 2.95
KRIELAARDAPPELTJES
    (voorgekookt) 500 gram € 0.98

EkoPlaza webshop 
afhaalpunt

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

1,00
 Vezelrijk genieten

Nieuw:
- Problemen met je blaasinstrument?  

Kom dan naar het inloopspreekuur voor blaasinstrumenten: 
elke 1ste zaterdag van de maand, zaterdag 4 februari 2017.

- Wie doet mee met het enige echte mannenkoor
van Bernheze? 

Aanmelding: zieso@online.nl eerste vrijblijvende bijeenkomst: 
dinsdagavond 31 januari van 20.00 tot 21.00 uur.

e
o

Hou de site in de gaten! zieso-opmaat.nl - Mozartlaan 2 - Heesch

Nieuw jaar, goede plaNNeN: 
leer een instrument bespelen: bv. piano, keyboard, 

blokfluit, gitaar, saxofoon, dwarsfluit, hobo, accordeon

Kort nieuws
Flessenactie 
wegens weer 
verplaatst
NISTELRODE - Op zaterdag 7 
januari is de flessenactie van 
de scouts geannuleerd vanwe-
ge de gladheid. Zaterdag 14 
januari gaan we het nogmaals 
proberen. Van de opbreng-
sten van deze actie wordt een 
gedeelte 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 uiter-
aard ook mogelijk.

Noodwinkel vangt
verbouwing op 

De verbouwing van het pand van 
meer dan 100 jaar oud neemt 
ongeveer één maand in beslag. 
De verkoop gaat gewoon door,  
want de winkel van Van Mook 
verhuist per 16 januari naar een 
noodwinkel die op de parkeer-
plaats naast het pand geplaatst 
wordt. 
De bakkerij is sinds 2008 geves-
tigd in het pand aan het Laar in 
Nistelrode en vanaf die tijd is 
de klantenkring blijven groeien. 
Ook het assortiment dat Van 
Mook aanbiedt is in de loop der 
jaren uitgebreid, wat in de huidi-
ge winkel niet goed meer tot zijn 
recht komt.

De nieuwe winkel, die naar ver-
wachting medio februari ge-
opend wordt, biedt door het 
grotere winkeloppervlak meer 
mogelijkheden. De presentatie 
van de producten komt beter 
tot zijn recht en de winkel wordt 
nog vriendelijker voor de klan-
ten. Van Mook blijft dezelfde 
werkwijze hanteren en de klan-
ten mogen dezelfde service en 
kwaliteit  verwachten zoals nu in 
het huidige pand gebeurt. 

Vanaf maandag 16 januari start 
Van Mook met de verkoop van 
de producten vanuit de nood-
winkel. Er wordt weliswaar van-
uit een tijdelijke locatie gewerkt, 
het hele team blijft er wel naar 
streven om de klanten dezelfde 
hoge kwaliteit en service te bie-
den als in het eigenlijke winkel-
pand.

NISTELRODE – In januari gaat Echte Bakker Van Mook het huidige winkelpand verbouwen.  
Na de bouw van de grote moderne bakkerij op het Laar en de uitbreiding van het assortiment  
is ook het winkeloppervlak toe aan verruiming. Met de nieuwe indeling en het vernieuwde 
interieur krijgt het assortiment een betere presentatie aan de groeiende klantenkring. 

Karin en Michel     Tekst: Tamlyn van Lanen

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

mr. drs. G.J.J. Caniels
Directeur

Echte Bakkersgilde

G E N O M I N E E R D

Van Mook
De Echte Bakker

Nistelrode

2017

N
om

ina
tie

Misschien wel
Beste Echte Bakker

van Nederland
2017

Karin en Michel     Tekst: Tamlyn van Lanen Van Mook, 
De Echte Bakker

medio maart
ook in 

Berghem

De klanten mogen 
dezelfde service en 
kwaliteit verwachten
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KBO Bernheze

KBO Heesch 
vierde kerst

HEESCH - Dit jaar was de be-
langstelling voor de kerstbijeen-
komst groot. In een bomvolle 
grote zaal zaten ruim 300 leden 
bijeen in een sfeer van verwach-
ting: wat zal het kerstprogram-
ma ons brengen? 

De leden konden in een prachtig 
aangeklede zaal volop genieten 
van een gevarieerd programma. 
Het Maasland Senioren Orkest 
o.l.v. Peter van Helvoort voerde 
enkele muziekstukken uit. Ook 
ons eigen koor Con Amore, o.l.v. 
Tom Overtoom en met keyboard-
begeleiding van Oenke de Boer, 
bracht enkele mooie nummers en 
de geweldige zanggroep Haert 
sloot dit muzikale programma af. 
In de pauze werd een verloting 
gehouden met mooie prijzen. 
De verloting was georganiseerd 

door Mariet Jaspers, Wil Lieffers 
en Francois SansGene. Zij had-
den ook voor de prijzen gezorgd 
dankzij de gulle medewerking 
van Heesche bedrijven. Helemaal 
verrassend was dat de trekking 
van de loten door de kerstman 
werd verricht.
De Hisse middenstand was spon-
taan en gul in het geven van zeer 
fraaie cadeaus. Daarom hartelijk 
bedankt Ceelen Kantoorboek-
handel, Bon Fromage Kaasspe-
cialist, Slagerij Poelier Riny van 
Esch, Slijterij Mitra ’t Heuveltje, 
Dressup-Instyle, Lederzaak Ver-
hagen, Depot, Zuidnederlandse 
Verlichtings Industrie en Glasde-
sign, DFM bloemen en planten, 
De Rank bloemen en woonde-
coraties, Tuincentrum Meijs en 
Ari-Jenne.

Onder het genot van koffie met 
krentemik en andere drankjes 
hebben we een mooie en fijne 
middag mogen beleven met een 

prima stemming, zo vlak voor de 
kerstdagen en Oud en nieuw. 
Het was een geslaagd evene-
ment. We hebben helaas wel 
enkele prijzen overgehouden, 
waarschijnlijk van mensen die 
vroegtijdig de zaal hebben ver-
laten.

Achtste ladder 
KBO-Bridge 
Nistelrode

nISTELRODE - Al was Anneke 
van Grunsven met een gemid-
delde score van 58.59% de beste 
en werd Ria van Valkenburg met 
57.73% tweede: de attentie was 
deze keer voor Willy Muytjens.

Haar score was 56.65. Eenmaal 
per jaar kun je een attentie ont-
vangen, dit om te voorkomen 
dat mogelijk iemand vier keer per 
jaar met de prijs naar huis gaat. 
Voor 2017 heeft iedereen weer 
kans. Er is ook een aardigheid-
je voor diegene die de 50.00% 
het dichtst benadert. Daar was 
het heel spannend: twee paren 
met 50.24% en twee paren met 
49.75%. Zo dicht kan het bij 
elkaar zijn! Het afgelopen jaar 
is er gemiddeld door tien paren 
aan deze KBO activiteit deelge-
nomen. Wilt u informatie: neem 
contact op met Willy Muytjens, 
telefoon 0412-613417.

CC Servaes schenkt biljartclub
D.i.O. nieuwe biljartcomputer

Voorzitter van D.I.O., de heer 
nico van den Burgt, dankte het 
bestuur dan ook hartelijk voor 
deze prachtige biljartcomputer 
en sprak de hoop uit dat hier-
mee onze vereniging weer jaren 
vooruit kan. 
Tevens werd die middag een 
tweede biljartcomputer ont-
huld door bestuur D.I.O. Deze 
computer hebben we kunnen 

kopen dankzij de vele stemmen 
die onze vereniging heeft gekre-
gen tijdens de Rabobank Club-
kascampagne van de afgelopen 
twee jaar. Hiervoor willen we 
onze leden en alle andere stem-
mers nog heel hartelijk danken. 
Ook nog dank aan de Rabobank, 
die dit mogelijk heeft gemaakt.

Ook werd een woord van dank 

uitgesproken aan ons lid, de 
heer Gerard Gabriels, die onze 
nieuwe computers heeft voor-
zien van alle gegevens die we 
hiervoor nodig hebben. Gerard 
wenste allen veel succes. nadien 
werd al veel geoefend om één 
en ander onder de knie te krijgen 
zodat we in de nieuwe competi-
tie volop aan de bak kunnen. 

We zijn ook erg blij dat we net 
voor het ‘Jan Rijkerstoernooi’ 
zijn voorzien van deze moderne 
apparatuur zodat we er dan ook 
gebruik van kunnen maken. Die 
dagen verwachten we heel veel 
biljartliefhebbers die dan kunnen 
genieten van de nieuwste snuf-
jes. Hierbij willen wij ook nog alle 
biljartliefhebbers uitnodigen om 
op donderdag 12 en vrijdag 13 
januari te komen genieten van 
de mooie sport. 

Aanvang telkens om 13.00 uur 
en de toegang is uiteraard gratis. 
Zorg dat je op tijd aanwezig bent 
want tot 13.30 uur schenkt CC 
Servaes gratis een kop koffie aan 
alle belangstellende aanwezigen. 

HEESWIJK-DInTHER - Tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie van biljartvereniging D.I.O. op 2 janu-
ari werden we blij verrast door het bestuur van CC Servaes. Deze middag onthulden de voorzitter Piet 
van den Akker en medebestuurder Martien van Genugten de door CC Servaes geschonken biljartcom-
puter. Een heel mooi gebaar naar onze vereniging, waar we zeer dankbaar voor zijn. 

Onthulling door bestuur D.I.O

U wilt toch ook, als senior, steeds 
wijzer worden en bij de tijd blij-
ven? Schrijf u dan in voor een 
van de onderstaande cursussen 
of workshops. Immers een goed 
begin is het halve werk.
•	 Basiskennis	computer	Win-

dows 10
•	 Workshop	omgaan	met	de	

IPAD
•	 Cursus	Microsoft	Word	2010
•	 Cursus	Microsoft	Outlook	

2010
•	 Cursus	Microsoft	Excel	2010
•	 Cursus	Microsoft	PowerPoint	

2010
•	 Workshop	fotoboek	maken

•	 Workshop	Ons	Platform	(Cu-
bigo) van de KBO-HDL

Schrijf u nu in voor een van de 
hierboven genoemde cursussen. 
U wordt er alleen maar wijzer 
van!
Inschrijfformulieren beschikbaar 
bij CC Bernrode in Heeswijk, CC 
Servaes in Dinther en CC De Wis 
in Loosbroek. Voor nadere in-
formatie kunt u terecht bij onze 
coördinator Ben Beeftink, tel.: 
0413-291924 of 06-51317609.
Inschrijfformulieren graag inle-
veren bij Ben Beeftink, Donkeren 
Dijk 44, Heeswijk-Dinther.

Digitale ontmoetings-
plaats HDL 

HEESWIJK-DInTHER/LOOSBROEK - Het juiste startpunt voor 50 
plussers om kennis te maken met de computer. Bij de goede voor-
nemens voor het nieuwe jaar staat bij u toch ook op het lijstje om 
een cursus of workshop volgen? Wacht dan niet langer en doe het 
nu, want u weet; van uitstel komt afstel!

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

WWW.FINOVION.NL

Finovion Accountancy Bernheze
Jan Timmers  Korenstraat 5  5388 CR  Nistelrode  Tel. 0412 700509

Naast exclusief tegelwerk en ontwerp
van badkamers verzorgen wij tegelwerk in  
(natuursteen) vloeren, badkamers, 
toiletten en keukens.

Voor complete verbouwingen en 
aanbouwen kunt u ook bij ons terecht.

van badkamers verzorgen wij tegelwerk in  

Voor complete verbouwingen, aanbouwen 
en badkamers kunt u bij ons terecht

Heeft u al kwartaalrapportages over 2016?
Benieuwd naar de mogelijkheden? 

Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!

www.soestacc.com of (0412) 45 90 00
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RUIM 600 
MODEMERKEN 
ONDER ÉÉN DAK600 +

UNIEKE 
EN GRATIS 
VERMAAKSERVICE

24/7 ONLINE 
WINKELEN 
OF RESERVEREN

VELE VOORDELEN 
VOOR VASTE 
KLANTEN

MODE SCHOENEN 
SPORT ÉN FUN VOOR 
JONG EN OUD

DE GROOTSTE 
MODEWINKEL VAN 
NEDERLAND

GRATIS VERS GEMALEN 
KOFFIE OF 
HEERLIJKE THEE

RUIM 350 GRATIS 
PARKEERPLAATSEN 
VOOR DE DEUR

BIJ 2 ARTIKELEN

BIJ 4 ARTIKELEN

BIJ 3 ARTIKELEN

10%

20%

BIJ 5 OF MEER 
ARTIKELEN

40%

30%

EXTRA KORTING OP ALLE 
AFGEPRIJSDE ARTIKELEN!* 
ONLINE IS ALLE SALE 50% 

AFGEPRIJSD.***M.u.v. accessoires   **Op de originele verkoopprijs.

IJSKOUD 
KORTING 
STAPELEN

een feest voor en door het publiek; 
5e Pubnight van Hou ’t Simpel

In 2013 organiseerde de 
band Hou ’t Simpel uit Hees-
wijk-Dinther voor het eerst een 
pubnight. Een avond gebaseerd 
op Ierse pubfeesten in Dublin 
waarbij muzikanten in kleine 
kroegjes hun muziek dicht bij 
het publiek brengen. Hou ’t Sim-
pel gaat daarbij nog een stapje 
verder want zij staan niet alleen 
vlakbij, maar geven iedereen die 
wil ook volop de gelegenheid om 
mee te doen. “Wij brengen altijd 
een heel arsenaal aan kleine mu-
ziekinstrumenten mee die voor 
de band opgesteld staan en be-
doeld zijn om het publiek mee te 
laten doen. Vooral wasbordjes en 
tamboerijnen. De kazoo is verder 
kenmerkend voor onze band. Dat 
is een grappig instrumentje wat 
we uitdelen en waar iedereen op 
mee kan hummen. Verder vinden 
we het geen enkel probleem om 
de microfoon over te geven aan 
iedereen die het aandurft om zelf 
een lied te zingen”, vertelt Hou 
’t Simpel zanger Ed Heesakkers. 
De band Friday night at Johns 
trapt de avond af. “Dat zijn al-
lemaal jonge energieke muzikan-
ten waar het enthousiasme vanaf 
spat. Zij spelen rock- en popco-
vers van onder andere The Police 
en Queen. Een hele mooie op-
warmer”, weet Heesakkers. 

Ter gelegenheid van het vijfjari-
ge jubileum is de band druk met 

het inbouwen van extra fees-
telijkheden. Er worden nieuwe 
fanshirts gelanceerd, die ook in 
het prijzenpakket zitten van de 
loterij die gehouden wordt, en 
tot slot zou het zomaar kunnen 
dat er gastoptredens zijn. Over 
laatstgenoemde is de band nog-
al geheimzinnig. “We zijn in on-
derhandeling, meer kunnen we 

er niet over zeggen, want dat is 
allemaal nog niet zeker”, wordt 
vaag gedaan. Wel helder zijn 
de toekomstplannen en hoe de 
avond eruit gaat zien. “We zijn 
bezig ons voor te bereiden op 
een muzikale studiereis met de 
band naar Dublin om nóg beter 
te zien en te ervaren hoe het er 
daar precies aan toe gaat. Verder 
staat er een optreden geboekt 
voor het Goldwing treffen in 
Luxemburg”, klinkt het enthousi-
ast. “Maar om te beginnen richt 
al onze aandacht zich op onze lu-
strum Pubnight. Wie het al kent 
weet dat het altijd een feest is 
voor en door publiek. Wie het 
niet kent, moet zich achter de 
oren krabben en er dit jaar zeker 
bij zijn.” De toegang is gratis.

HEESWIJK-DInTHER – Een avondje tot de rand 
toe gevuld met live muziek van de bands Hou ’t 
Simpel en Friday night at Johns, maar ook publiek 
dat uitgenodigd wordt om of zelf de microfoon te 
grijpen of met een instrument mee te spelen. Dat is 

samengevat de 5e editie van de 
Pubnight die op zaterdag 

21 januari vanaf 21.00 uur 
gehouden wordt in café 
In d’n Ollie in Heeswijk-
Dinther. Ter gelegenheid 
van het jubileum is er een 
aantal feestelijke extraatjes 

ingebouwd.

De ‘Pubnight’ is samenspel Tekst en foto: Wendy van Lijssel

“Jonge 
energieke 
muzikanten
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Opening bies 
HEESCH - Op zoek naar gordij-
nen of zonwering? En op zoek 
naar goed advies, maar past een 
uitgebreid interieuradvies van 
zo’n dure speciaalzaak niet in je 
budget? 

Dan is Bies de winkel die je kan 
helpen. Sanne van der Biezen, 
met meer dan vijftien jaar erva-
ring in de woonbranche, biedt je 
betaalbare producten en uitste-
kend advies. Of het nu gaat om 
maatvoering, kleur of de soort 
stof, bij Bies vind je wat je heb-
ben moet voor een betaalbare 
prijs. Afgelopen vrijdag werd 
haar winkel geopend.

Bies heeft gordijnen en zonwe-
ring voor zowel de handige klus-
sers als voor de mensen met twee 
linkerhanden. naast gordijnen en 

zonwering kan je bij Bies de leuk-
ste artikelen vinden om zelf crea-
tief te zijn. Bies: “Met onze stof-
fen en accessoires maak je zelf 
de mooiste kleertjes, kleedjes, 
tassen en kussentjes. Benieuwd 
naar wat we hebben? Kom eens 
binnenlopen, we zitten aan het 
Stationsplein 2F in Heesch.”

06-30876141
info@biesheesch.nl
www.biesheesch.nl

Sanne aan de borduurmachine Foto’s: Ad Ploegmakers

Een mandala is een cirkel waar-
in, vanuit het midden, symmetri-
sche figuren getekend worden. 
De cirkelrand staat voor je grens 
en het middelpunt voor jezelf. Je 
tekent in je eigen vrije ruimte, 
dat geeft ontspanning en rust. 
Er wordt een beroep gedaan 
op beide hersenhelften zodat li-
chaam en geest meer in balans 
komen. Omdat de kleuren en 
vormen die je gebruikt een bete-
kenis hebben, ondersteunt het je 
persoonlijk groeiproces.

De workshop 
Thema: de basis ben je zelf! Van-
uit jezelf bekijk je de wereld. Hoe 
stevig sta jij in het leven? We 
beginnen met een oefening om 
ons te ‘aarden’, want het is be-
langrijk om in het ‘nu’ moment 
te zijn. Je tekent vanuit natuur-
lijke vormen. Je zult verbaasd 
zijn over je mandala en wat jij er 
voor jezelf uithaalt. 
Woensdagavond 18 januari van 
19.30 tot 22.00 uur.

De Cursus 
In de cursus leer je hoe je man-

dala’s kunt opbouwen. De tradi-
tionele en de intuïtieve mandala 
komen allebei aan bod. Je krijgt 
techniek- en kleuroefeningen en 
je wordt stap voor stap gehol-
pen. De mandala is een mooi 
middel om je gevoelens te or-
denen en veiligheid en gebor-
genheid te ervaren. Het zijn zes 
workshops op de dinsdagoch-
tend om de drie weken van 9.45 
tot 11.45 uur.

Ervaring met tekenen is niet no-
dig.
Informatie of aanmelding; Wil-
lemien Geurts, 0412-612022 of 
www.mandalart.nl.

Nieuwe beginnerscursus 
mandalatekenen 
nISTELRODE - Willemien Geurts van MandalArt start op 24 januari 
met een nieuwe beginnerscursus mandalatekenen. Wil je eerst uit-
proberen hoe het is om een mandala te tekenen, kom dan naar de 
workshop op 18 januari.

Kort nieuws
Liederentafel 
HEESCH - Ook in 2017 staat er elke derde woensdag van de 
maand weer een liederentafel gepland. Hopelijk mag de liede-
rentafel ook de rest van het seizoen op een ruime belangstelling 
rekenen. 

De opzet is als vanouds; samen voor de gezelligheid ongedwon-
gen zingen onder leiding van een enthousiast orkest. Iedereen kan 
meedoen. Senioren zijn doorgaans in de meerderheid, maar ieder-
een is welkom. Voor deze maand ligt woensdagavond 18 januari 
vast. Plaats van handeling: de Missezaal in CC De Pas. Aanvang: 
20.00 uur. Entree: € 1, -. Graag tot dan.

De uitFAiRkoop bij de 
Wereldwinkel
BERnHEZE - De Wereldwinkel 
maakt plaats voor de nieuwe 
collectie en daarom doen we 
deze maand de verrassende, 
originele en bijzondere cadeaus 
van de Wereldwinkel in de uit-
FAIRkoop.

Juist nu maakt de Wereldwinkel 
graag gebruik van de gelegen-
heid om nog eens te vertellen 
waarom we die cadeaus verko-
pen. Met de verkoop van fairtra-
de producten investeert de We-
reldwinkel in een leefbare wereld 
voor iedereen. Elk product uit 
het assortiment is met zorg en 
volgens fairtrade criteria gepro-
duceerd en ingekocht. Onderne-
mers in ontwikkelingslanden krij-
gen op deze manier toegang tot 
de Europese markt en daarmee 
de kans een beter bestaan op te 
bouwen. Overigens verdienen 
deze ondernemers - zilversme-
den, pottenbakkers en boeren, 
- de makers dus - gewoon een 

fairtrade loon. Ook tijdens de 
uitFAIRkoop. Dus kom snel naar 
de Wereldwinkel en laat je ver-
rassen door alle koopjes.

Bernheze heeft drie wereldwin-
kels: in Heesch, nistelrode en 
Heeswijk-Dinther. Het assorti-
ment varieert per winkel, dus 
ook de aanbiedingen in de uit-
FAIRkoop variëren per winkel.
Wereldwinkel Heesch heeft 
nieuwe openingstijden.
We zijn voortaan op maandag 
de hele dag gesloten. 
Op dinsdag t/m donderdag zijn 
we van 13.30 tot 17.00 uur ge-
opend.

Op vrijdag van 10.00 tot 17.00 
uur en op zaterdag van 10.00 tot 
16.00 uur.

Wereldwinkel nistelrode is geo-
pend op woensdag, donderdag 
en zaterdag van 10.00 tot 17.00 
uur en op vrijdag van 10.00 tot 
20.00 uur.

Wereldwinkel Heeswijk-Dinther 
is geopend op woensdag en 
donderdag van 13.30 tot 17.00 
uur. Op vrijdag van 10.00 tot 
17.00 uur en op zaterdag van 
10.00 tot 16.00 uur.

Berne-Anders activiteit:
Filmmiddag met ‘Wit’ en gastheer Tjeu van den Berk
HEESWIJK-DInTHER - Op zon-
dag 15 januari vindt er een 
spirituele filmmiddag plaats 
in de Abdij van Berne te Hees-
wijk-Dinther. 

Vanaf 14.00 uur wordt in de 
Bernekringzaal de film ‘Wit‘ ver-
toond. ‘Wit’, Engels voor gees-
tigheid, gaat over een docente 

die door haar ernstige ziekte op-
eens bewust wordt van de wer-
kelijke betekenis van woorden 
als leven en dood.
Deze middag, die duurt tot 
16.30 uur, wordt begeleid door 
Tjeu van den Berk, bekend au-
teur, theoloog en filmdeskundi-
ge. Hij verzorgt deze middag een 
inleiding op de film, kijktips en 

een uitleiding met discussie.
De filmmiddag met Tjeu van den 
Berk bezoekt u voor € 10,-, in-
clusief koffie of thee in de pau-
ze. Kaarten zijn te reserveren via 
email: berne-anders@abdijvan-
berne.nl o.v.v. uw naam en het 
aantal kaarten dat u wenst. Er 
zijn ook kaarten aan de dagkassa 
verkrijgbaar.

www.meermaashorst.nl

Magazine over mens, 
dier en natuur 

in de Maashorst

Een nieuwe 
huisstijl, 

advertentie, 
website? 

Uw creatieve vragen worden omgezet in 
frisse, originele ideeën. Passend bij  

uw bedrijf, binnen uw budget.

Carlijn van der Steijn 
T 06 14 64 11 95

Monique Raaijmakers 
T 06 11 45 05 88

info@buro-tweevoud.nl
www.buro-tweevoud.nl
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*Vraag naar de voorwaarden in de winkel

Boxspring Sale
NU 30% korting*

Keuze uit een
ruime collectie

boxsprings!

Keuze uit een
ruime collectie

boxsprings!

€985,-

van €1407,-
nu vanaf

Boxspring StockholmBoxspring StockholmBoxspring StockholmBoxspring Stockholm

nlLaar 1, 5388 HB  Nistelrode
Tel. 0412 - 61 11 85
www.jacobsenjacobs.nl
www.morgana.nl

FysioCentrum Heesch
opent tweede vestiging én FitnessCentrum Heesch

FysioCentrum Heesch, Fitness-
Centrum Heesch en KinderFysio 
Maasland hebben een nieuw to-
taalconcept: ‘Bewegen naar Ge-
zondheid’. Op de nieuwe locatie 
aan de Cereslaan kun je dus naast 
behandelingen voor fysiothera-
pie ook terecht voor fitness en 
gezondheidscoaching bij Fitness-
Centrum Heesch. 

Fitness
Zeven dagen per week kan er on-
beperkt gesport worden met di-
verse abonnementen. Maar er zijn 
ook mogelijkheden voor Personal 
Coaching, Small Grouptraining en 
Journeytraining. Dit laatste is een 
circuittraining met telkens andere 
materialen voor een middelgrote 
groep van acht tot tien personen. 
Er wordt echt persoonlijk maat-
werk geleverd. 

Jelle Smaling is een van de vier 
gezondheidscoaches, naast Dani-
que, Yvonne en Vera. Jelle: “De 
nadruk ligt op de kwaliteit van be-
wegen, maar de sporter zelf staat 
altijd centraal. Aan de hand van 
een intakegesprek stellen we een 
persoonlijk sportplan op met rea-
listische doelen. We kijken bijvoor-
beeld naar hoe iemand het best 
kan afvallen, wat iemand kan doen 

om zich fitter te voelen of hoe ie-
mand kan omgaan met pijntjes en 
kwaaltjes. En we werken intensief 
samen met de fysiotherapeuten 
van FysioCentrum Heesch.”

Fysiotherapie blijft
Fysiotherapeut Sjoerd Peters: “De 
kwaliteit van de fysiotherapie is 
hier net zo hoog als die aan de 
Verdilaan. Het beweeggedeelte 
is wel groter. We werken dus veel 
samen en de lijnen zijn kort. 

Door de ervaring en deskundig-
heid van de gezondheidscoaches 
wordt het voor ons gemakkelijker 
om de patiënten over te dragen 
na revalidatie, zodat ze blijven 
bewegen. Zij bieden veel begelei-
ding op details en zien dingen die 
niet goed gaan voordat mensen 
dat zelf in de gaten hebben.“ 

Opening
Het centrum aan de Cereslaan 
bevindt zich aan de rechter zij-
kant van Van Bakel Electro. Op 
zaterdag 14 en zondag 15 januari 
is iedereen van harte welkom tus-
sen 9.00 en 15.00 uur voor een 
gratis kopje koffie, thee of cho-
colademelk en uiteraard ook voor 
een kijkje in de behandelkamers 
en de fitnessruimtes. 

Iedere bezoeker ontvangt een 
welkomstpresentje en maakt 
kans om een prijs te winnen in de 
gratis loterij. En voor wie zich in 
dit weekend inschrijft als sporter 
bij FitnessCentrum Heesch is er 
een mooie openingsactie! 

Meer informatie: 
www.bewegennaargezondheid.nl

HEESCH - FysioCentrum Heesch, al jaren een begrip aan de Verdilaan 48, 
opent nu een tweede vestiging aan de Cereslaan 12b in Heesch. 

Daar kun je terecht voor fysiotherapie, fitness en gezondheidscoaching. 
Op zaterdag 14 en zondag 15 januari worden deze tweede vestiging én het 

nieuwe FitnessCentrum Heesch officieel geopend.

Sjoerd Peters en Jelle Smaling Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Marcel van der Steen

FysioCentrum Heesch is volop in beweging. Op weg naar misschien wel het meest 
onderscheidende sport- en bewegingscentrum van Heesch en omstreken! Vanuit ons 
collectief FysioCentrum Heesch, FitnessCentrum Heesch (voorheen Wellness Test & Training) 
én Kinderfysio Maasland willen we iedereen in beweging brengen. Dit doen wij vanuit onze 
gezamenlijke passie voor bewegen. Met begeleiding op maat, waar jij je prettig bij voelt. 

Na een intensieve periode met veel veranderingen, tijdelijke oplossingen en een verbouwing, 
 kunnen wij met trots mededelen dat onze tweede vestiging voor fysio en fi tness aan de 
Cereslaan 12b onlangs is geopend. FitnessCentrum Heesch zal jou - als nieuwste lid binnen 
het collectief - met dezelfde waarden gaan helpen te bewegen naar gezondheid. 
Onze vestigingen vormen zo samen een totaalconcept voor (kinder)fysio en fi tness.

Hier geven wij al een tipje van de sluier weg rondom ons drieluik en de bijbehorende 
vernieuwde uitstraling. Begin 2017 organiseren we een offi ciële opening. We vertellen je hier 
de komende tijd meer over. Kom vooral eens langs in onze nieuwe vestiging, proef de sfeer 
en beweeg met ons mee! 

bewegen naar
gezondheid.

Cereslaan 12b, 5384 VT Heesch
Verdilaan 48, 5384 CJ Heesch 

Fysio: 0412 45 70 67
Fitness: 0412 48 47 92

Kinderfysio: 0412 72 49 20
BEWEGENNAARGEZONDHEID.nl 

‘Persoonlijk 
sportplan 
met 
realistische 
doelen’

Vrijblijvend
advies en 
inmeten

STATIONSPLEIN 2F - 5384 BH HEESCH - 06-30876141
WWW.BIESHEESCH.NL - INFO@BIESHEESCH.NL

Ook voor

GORDIJNEN

ga je naar 

Bies
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Ad van Nuland krijgt eretitel 
Pluim van de club 2016

Ad kreeg de Pluim zondagmid-
dag uitgereikt door voorzitter 
Peer Verkuijlen. Die gaf aan dat 
deze waardering meer dan ver-
diend is. Ad is al ruim 50 jaar lid 
van voetbalvereniging Heeswijk 
en speelde jarenlang in het eerste 
team; in 1992 zijn 500ste wed-
strijd! nu nog is hij speler bij het 
team van 35+ en speelt hij elke 
zondag competitiewedstrijden. 

Ondertussen is hij ook al weer 
bijna tien jaar lid van het bestuur 
en actief als wedstrijdsecretaris en 
als scheidsrechter. Daarnaast wor-
den zijn technische vaardigheden 
ingezet voor bouw en onderhoud 
van de gehele accommodatie van 
de vereniging. Ad was totaal ver-
rast met dit dankbetoon en was er 
heel erg dankbaar voor.

HEESWIJK-DInTHER - De Pluim van de Club van voetbalvereniging Heeswijk is voor het jaar 2016 toe-
gekend aan Ad van Nuland (61). Het is de jaarlijkse eretitel van de vereniging voor personen die zich 
bijzonder verdienstelijk maken. Vanwege zijn grote inzet en verdiensten voor de club is tijdens een druk 
bezochte nieuwjaarsbijeenkomst de oorkonde aan Ad uitgereikt. 

Ad van Nuland Foto: Hans Heesakkers

Henk van Krieken
kanjer van de Hoef 2017

Zowat elke dag is Henk te vinden 
op het voetbalveld van WHV. 
Als leider van de B’s, vlagger van 
het eerste elftal en scheidsrech-
ter, draagt Henk heel veel bij aan 
WHV. Ook bij de organisatie van 
diverse activiteiten zoals de Sum-
merbreeze en de Meerkampdag 
kan men op Henk rekenen en is 
hij van ’s ochtends tot ’s avonds 
laat in touw. En al vroeg op zon-

dagochtend verricht Henk de 
eerste bardienst om vervolgens 
in de middag, na de wedstrijd 
van het eerste, aan de andere 
kant van de bar af te sluiten.
“Er bestaan voor Henk geen 
problemen maar slechts oplos-
singen”, gaf voorzitter Eli van 
Beekveld aan. “Iedereen mag 
hem, maar je kunt ook niet om 
hem heen. Wat hij vindt, dat 

zegt hij, zonder oordeel maar 
in klare taal. Een man met een 
enorm groot hart voor WHV.” 
Zij sloot af met de woorden die 
Henk zelf vaak bezigt: “Iets wé 
ge goewd kunt, doar moette nie 
mee uitscheije.”

Onder luid applaus nam Henk 
de oorkonde en bloemen in ont-
vangst. 

LOOSBROEK - Tijdens de nieuwjaarsreceptie van voetbalvereniging WHV uit Loosbroek wordt traditie-
getrouw ook de KANJER uitgereikt aan een vrijwilliger of speler die zich op een bijzondere manier heeft 
ingezet voor de club. Henk van Krieken, Loosbroekenaar in hart en nieren, viel dit jaar deze eer te beurt. 

Eli van Beekveld, voorzitter WHV, en Henk van Krieken trots op zijn titel Foto: Jan Gabriëls

ruim 50 jaar lid

Lôsbroekse Uitblinker:     Joop Neijs

Joop Neijs ontvangt de Lôsbroekse Uitblinker van Rien Wijdeven
 Foto: Jan Gabriëls

Willy van Schaijk
benoemd tot
‘Lid van verdienste’ 
vv Heeswijk 

De aanleiding was dat Willy on-
langs stopte als wedstrijdsecreta-
ris voor de jeugd. Een taak die hij 
vele jaren met veel inzet en passie 
heeft vervuld. Volgens voorzitter 
Peer Verkuijlen was en is Willy al 
meer dan 30 jaar onvermoeibaar 
bezig met de jeugd. Begonnen 
als jeugdtrainer, organiseerde hij 
in de loop der jaren toernooitjes, 
regelde velden, regelde de trai-
ners, leiders en scheidsrechters 
en maakte wedstrijdschema’s. 
Het ging over de junioren, de 
dames, de meisjesteams, de pu-

pillen en de kabouters van nog 
geen 5 jaar. Alles om ze maar te 
laten voetballen. Hij belde wat 
af met collega wedstrijdsecreta-
rissen in de omgeving, waarvan 
hij net als van al zijn pupillen de 
telefoonnummers uit zijn hoofd 
wist. 
”Ik wist niet hoe snel ik van mijn 
werk naar het voetbalveld moest 
komen”, vertelde hij eens, “zo-
veel voldoening geeft mij het 
werken met de jeugd.” Willy 
was totaal verrast, dankbaar en 
ontdaan door dit eerbetoon. 

HEESWIJK-DInTHER - Een volle kantine was er getuige van dat Wil-
ly van Schaijk bij voetbalvereniging Heeswijk de bijzondere benoe-
ming ‘Lid van verdienste’ mocht ontvangen. Deze titel is nog maar 
sporadisch toegekend. Bij de vereniging was men van mening dat 
deze benoeming op zijn plaats is voor de vele en grote verdiensten 
van Willy van Schaijk voor de club. 

Willy van Schaijk Foto: Hans Heesakkers

toPPers in bernheze
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Pleun Strik Tekst: Wendy van LijsselJohn Davies  

Lôsbroekse Uitblinker:     Joop Neijs

Joop neijs is acht jaar voorzitter 
van de Kerncommissie Loos-
broek geweest en heeft zich 
ingezet voor het welzijn en de 

leefbaarheid van het dorp. Zo 
was hij onder meer betrokken bij 
de make-over van het centrum 
van Loosbroek en de oprichting 
van de Vereniging Samen Sterk 

voor welzijn en zorg in Hees-
wijk-Dinther en Loosbroek. 

na het beëindigen van het voor-
zitterschap van de kerncommis-
sie is hij lid van de werkgroep 
Welzijn en Zorg Loosbroek ge-
bleven. Hij vindt het belangrijk 
hierin te participeren en op deze 
wijze de belangen van onze in-
woners te blijven behartigen. In 
het verlengde van de ontwikke-
lingen in de zorg heeft hij zich in 
2016 ingezet voor de ontwikke-
ling van de dorpswebsite 
www.loosbroek.nu.

LOOSBROEK - Joop Neijs is woensdag 4 januari benoemd tot Uit-
blinker van 2016. Neijs kreeg de eretitel overhandigd door loco-Bur-
gemeester Rien Wijdeven tijdens een drukbezochte nieuwjaarsbij-
eenkomst van Loosbroek in CC De Wis.

De jaarlijkse nieuwjaarsrecep-
tie van Actief Burgerschap en 
Stichting Dorpsnieuws was dit 
jaar verpakt in het thema ‘Gast-
vrijheid’, dat als een rode draad 
door de hele avond liep. 
namens VluchtelingenWerk 
kreeg Sjanet Adank de gele-
genheid te vertellen over de 
statushouders die momenteel 
gehuisvest zijn bij de Abdij van 
Berne. Ze vertelde blij te zijn dat 
er voldoende mensen zijn die als 
taalcoach helpen om deze men-
sen te leren het nederlands on-

der de knie te krijgen en zij deed 
meteen een oproep aan iedereen 
om als maatje te helpen om deze 
statushouders te laten integreren 
in het dorp. Dat het spreken van 
onze taal en inburgeren met je 
omgeving belangrijk is, werd in 
goed nederlands door Bassam 
bevestigd.

Burgemeester Moorman wil-
de graag vooruit kijken, maar 
keek ook even terug naar het 
moment dat Heesch landelijk 
nieuws werd. “Toen de toeloop 

van vluchtelingen groot was 
wilden we als gemeente onze 
verantwoordelijkheid nemen. 

Dat de kwestie het dorp, en de 
kernen eromheen, tot op het 
bot verscheurde was heel hef-
tig”, memoreerde ze. Ze meldde 

voorts dat de gemeente versneld 
gaat bouwen om in de behoef-
te aan huisvesting te voorzien. 
niet alleen voor statushouders, 
maar voor iedereen. Wethou-
der van Boekel sloot hierop aan 
met de boodschap dat er in 
Heeswijk-Dinther 240 wonin-
gen worden gebouwd in diverse 

prijsklassen, waarvan 75 socia-
le huurwoningen. Claudia van 
Houtum als toekomstige huur-
der en Ilona Lunenburg als toe-

komstige koper lieten weten blij 
te zijn met het vooruitzicht.

De avond werd echter begon-
nen met het bekend maken van 
de Actieve en Jonge Actieve 
HaDeejer. Een jonge(re) en een 
volwassen vrijwilliger die zich 
het hele jaar inzetten voor tal-
loze activiteiten in de gemeen-
schap. De 17-jarige Pleun Strik 
kreeg de titel omdat zij zich, na 
jaren actief te zijn geweest bij de 
Kindervakantieweek, ook inzet 
bij VV Heeswijk, Jong neder-
land en diverse activiteiten voor 
Stichting Carnaval HDL, waar-
onder het al enkele jaren trainen 
van de dansmariekes. Ook werd 
zij geprezen voor haar inzet bij 
carnavalsclub De Plekkers. Pleun 
was blij verrast, maar vindt alles 
wat ze doet de normaalste zaak 
van de wereld “omdat ik het ge-
woon leuk vind om te doen.” 

Als Actieve HaDeejer werd John 
Davies in het zonnetje gezet. 
Hij is al tien jaar heel actief in 
het vluchtelingenwerk en bij 
het IVn. Hij kwam ooit zelf als 
vreemdeling en roemde de gast-
vrijheid van de plaatselijke in-
woners. Hij liet weten het fijn te 
vinden om mensen te helpen en 
actief bezig te zijn in de natuur. 

De organisatie werd tot slot ver-
rast want burgemeester Moor-
man overhandigde hen het 
eerste nieuwe plaatsnaambord 
met de volledige titel Hees-
wijk-Dinther. 
net zoals in voorgaande jaren 
kon iedereen vervolgens nog 
gezellig bijbuurten, een drankje 
doen en elkaar het beste wensen 
voor 2017.

John Davies actieve HaDeejer en 
Pleun Strik Jonge Actieve HaDeejer

HEESWIJK-DINTHER – Afgelopen week trapten Actief Burgerschap en Stichting Dorpsnieuws uit Hees-
wijk-Dinther het nieuwe jaar af met een drukbezochte nieuwjaarsreceptie waarbij John Davies als 
Actieve HaDeejer en de 17-jarige Pleun Strik als Jonge Actieve HaDeejer voor hun vrijwillige inzet 
op maatschappelijk vlak beloond werden. De organisatie werd door de gemeente verrast met nieuwe 
naamborden voor Heeswijk-Dinther.

Burgemeester Moorman 
overhandigde de organisatie het 
eerste nieuwe plaatsnaambord

Stef van Venrooij ‘Sportman van 
het jaar’ bij Prinses irene

Van Venrooij heeft een opmer-
kelijke carrière. Ruim drie jaar 
geleden was hij nog keeper van 
het vijfde elftal. Door blessures 
kreeg hij een kans in het eerste 
elftal. niet gehinderd door on-
regelmatige werktijden, kan hij 
zich sindsdien volledig op het 
keepen richten. 
Afgelopen seizoen pakte hij vaak 
punten in belangrijke wedstrij-
den voor het eerste elftal, waar-
door dit mede een mooie tweede 
plaats in de competitie behaalde. 

Dit seizoen is hij opnieuw de 
onomstreden doelman van het 
vlaggenschip van de vereniging.

nISTELRODE - De doelman van het eerste elftal van Prinses Irene, Stef van Venrooij (28), is tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van Prinses Irene uitgeroepen tot Sportman van het jaar 2016. Hij ontving uit han-
den van de familie Ikanubun de Amandus Ikanubun Award. Van Venrooij is daarmee de opvolger van 
korfbalster Laura van de Ven die vorig jaar Sportvrouw van het jaar 2015 werd.

Stef van Venrooij

‘inzet voor welzijn 
en leefbaarheid 

van het dorp’

Marina van Venrooij, 
korfbalster van het jaar, 
zie pagina 29

toPPers in 
bernheze
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KERSTBOOMVERBRANDINGEN IN BERNHEZE
Foto’s: 
Yvonne Rosenhart,
Wendy van Lijssel,
Marcel van der Steen

Meer foto’s:www.mooibernheze.nl
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GRATIS

Lenor  
wasverzachters

Alle soorten

GRATIS

Niet één week, maar...
Het HELE JAAR 
in de aanbieding

Bananen
Per kilo

Jonge, jong belegen  
of belegen kaas

 
 

Unox stevige soepen
Alle soorten

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
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Mantelzorglunch
Op vrijdag 3 februari wil wethou-
der Jan glastra van Loon graag 
lunchen met mantelzorgers. ener-
zijds om de burgerinitiatieven op 
het gebied van zorg de gelegen-
heid te geven hun werkzaamhe-
den rondom o.a. Samsam en De 
Sociale wegwijzer toe te lichten. 
Anderzijds kunnen mantelzorgers 
aangeven welke behoeften zij 
hebben ten aanzien van mantel-
zorgondersteuning en de mantel-
zorgwaardering in 2017. De lunch 
is van 11.00 tot 13.30 uur in zaal 
Kerkzicht in Loosbroek.

Bernheze wil graag zoveel moge-
lijk mantelzorgers bedanken voor 
hun langdurige, onbetaalde zorg 
voor hun naasten. U kunt uw 
mantelzorger tot zondag 15 ja-

nuari aanmelden. De organisatie 
is in handen van mantelzorgma-
kelaar Margo van den Berg. 

attentie
was uw mantelzorger niet in de 
gelegenheid om deel te nemen 
aan de verwendagen in novem-
ber en heeft hij of zij geen be-
hoefte aan of tijd voor deelna-
me aan de mantelzorglunch op 
3 februari? wilt u graag dat uw 
mantelzorger een erkenning ont-
vangt van de gemeente? Vul dan 
de bon in en namens de gemeen-
te wordt een blijk van waardering 
geregeld.

aanmelding
wilt u uw mantelzorger in het 
zonnetje zetten, vul dan de ant-
woordbon in en stuur deze in een 

envelop zonder postzegel naar 
de gemeente Bernheze, t.a.v. 
communicatie, Antwoordnum-
mer 6003, 5384 ZX Heesch of 
mail naar mvdberg@mantelzorg-
makelaars.com. U kunt ook aan-
melden via www.bernheze.org. 
Voor vragen kunt u contact op-
nemen met Margo van den Berg, 
06-48 80 11 27. Ook als u be-

kend bent bij wmo of Margo, 
moet u uw mantelzorger aan-
melden.

vervangende mantelzorg
Het kan zijn dat u niet zomaar 
van huis kunt. wilt u dan aange-
ven of het nodig is dat wij ver-
vangende zorg regelen? Hiervoor 
wordt een vrijwilliger gezocht.

Mantelzorgwaardering 2016

GeMeeNteBeRiCHteN

PRAKtiSCHe iNFORMAtie

De Misse 6, Postbus 19
5384 Zg Heesch
tel.: 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
De gemeente werkt op afspraak

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 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

AGeNDA

17 januari
informatiebijeenkomst 
herinrichting centrum 
Heesch, cc De Pas

De volgende raadscommissie-
vergaderingen vinden binnen-
kort plaats. De raadscommissie-
vergaderingen zijn openbaar en 
worden gehouden in het gemeen-
tehuis, De Misse 6 in Heesch,
aanvang 19.30 uur. bezoekers 
hebben de mogelijkheid om mee 
te praten over onderwerpen die 
op de agenda staan. 

Raadscommissie bestuur en 
Strategie op maandag 16 januari
-  Stand van zaken regionale sa-

menwerking
-  Jaarrekening en -verslag 2015, 

jaarplan en begroting 2017 

regio Noordoost-Brabant
-  Definitieve vaststelling tarieven 

OZB en Rioolheffing 2017

Raadscommissie Maatschappe-
lijke Zaken op dinsdag 17 januari
-  Stand van zaken Jeugdzorg, 

wmo/AwBZ en Participatie-
wet

-  Voorlopige liquidatiebegroting 
gemeenschappelijke regeling 
iSD Optimisd

-  Verordeningen en beleidsre-
gels Participatiewet en sociale 
zaken

-  Beleidsvisie en beleidsplan 
schuldhulpverlening Bernheze 

2017
-  Beleidsnota Bijzondere bijstand 

en gemeentelijk Minimabeleid 
Bernheze 2017

Raadscommissie Ruimtelijke 
Zaken op woensdag 18 januari
-  Stand van zaken huisvesting 

vergunninghouders
-  gewijzigd vaststellen bestem-

mingsplan Park Beelland in 
Heesch

-   Vaststelling bestemmingsplan 
Rodenburg

-  Beleidsplan openbare verlich-
ting

-  Notitie ter informatie Hét beeld 

van het ondernemersland-
schap van Bernheze-marktver-
kenning en marktanalyse van 
de agrofoodketen van Bern-
heze

-  Notitie ter informatie Prestatie-
afspraken met woningcorpora-
ties 2017

De agenda en stukken vindt u 
op www.bernheze.org
Met vragen over de gemeen-
teraad en de raadscommissies 
kunt u terecht bij de griffie, tele-
foon 14 0412, e-mail 
griffie@bernheze.org.

RAADSCOMMiSSieVeRGADeRiNGeN

Gevonden 
en verloren 
voorwerpen
Als u een voorwerp heeft verlo-
ren of gevonden (bijvoorbeeld 
bril, fiets of portemonnee), kunt 
u dit registreren bij de gemeente. 
Kijk op www.bernheze.org voor 
een overzicht, informatie over de 
procedure en de registratiefor-
mulieren. U kunt voor de regis-
tratie tijdens 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. 

is uw document gestolen, dan 
moet u eerst bij de politie een 
proces verbaal op laten maken. 
Dit proces verbaal moet u mee-
nemen bij de aanvraag van een 
nieuw paspoort, id-kaart of rij-
bewijs. 

U moet persoonlijk aangifte 
doen. Het kan niet digitaal of per 
telefoon. Maak daarvoor een 
afspraak.

in november heeft de gemeente mantelzorgers gewaardeerd met 
een verwendag. voor mantelzorgers die hier toen niet bij konden 
zijn, gaan we wat extra’s organiseren.

Gegevens zorgvrager (degene die zorg ontvangt moet in Bernheze wonen)
Naam  

Adres  

Postcode  

woonplaats  

telefoonnummer  

geboortedatum  

e-mailadres  

Korte omschrijving ziekte/beperking  

Gegevens mantelzorger  

Naam  

Adres   

Postcode  

woonplaats  

telefoonnummer  

geboortedatum*  

e-mailadres  

Aankruisen wat van toepassing 
is: 

Mijn mantelzorger wil deelne-
men aan:
O  Mantelzorglunch op 3 februari 

van 11.00 tot 13.45 uur.
O  Mijn mantelzorger kan niet 

naar de mantelzorglunch ko-
men. ik wil hem of haar een 
blijk van waardering geven. 

* gelieve ook mantelzorgers 
jonger dan 18 jaar op te geven. 
Voor hen zal een passende atten-
tie worden verzorgd.

Met deze aanmelding gaat u er-
mee akkoord dat de mantelzor-
ger gebeld kan worden.
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GeMeeNteBeRiCHteN

OFFiCiËLe BeKeNDMAKiNGeN

besluit tot uitschrijving

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten de per-
soonsgegevens van onderstaande 
persoon/personen niet meer bij 
te houden, omdat uit onderzoek 
geen uitsluitsel is verkregen over 
de verblijfplaats.
-  F.A.M. Sprangers,

geboren 13-11-1973
-  M.F. Przydatek,

geboren 29-03-1996
Besluitdatum: 01-12-2016
Procedures 4b en 7a zijn van toe-
passing.

Dit besluit kan grote persoonlijke 
en/of financiële gevolgen hebben 
voor de betrokkene(n). Bent u op 
de hoogte van het huidige adres 
van bovengenoemde personen, 
neem dan contact op met de ge-
meente Bernheze, telefoon 
14 0412.

Opiumwet

beleidsregels bestuurlijke 
handhaving
Op 20 december 2016 heeft de 
burgemeester de vernieuwde 
beleidsregels inzake ‘Bestuurlij-
ke handhaving van artikel 13b 
Opiumwet’ vastgesteld. in deze 
beleidsregels is het juridische kader 
geregeld voor de bestuursrechtelij-
ke handhaving van overtredingen 
van de genoemde beleidsregels. 
De burgemeester is bevoegd voor 
de bestuurlijke handhaving. De 
beleidsregels treden in werking op 
12 januari 2017. De volledige be-
leidsregels zijn terug te vinden op 
www.bernheze.org.

algemene Plaatselijke 
verordening (aPv)

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft voor de volgen-
de evenementen/activiteiten een 
vergunning/ontheffing verleend 
aan:
-  Stichting wielerevenementen 

Bernheze voor het organiseren 
van het wielercriterium Heeswijk 
op 19 maart 2017 van 9.30 uur 
tot 17.00 uur op de volgende 
wegen: Abdijstraat, Lariestraat, 
Fokkershoek en Veldstraat in 
Heeswijk-Dinther. 

De beschikkingen zijn verzonden 
op 4 januari 2017.
-  Stichting De Kreuge voor het 

organiseren van een verlichte 
carnavalsoptocht op 25 februari 
2017 van 19.19 uur tot 21.30 
uur in diverse straten van Loos-
broek. tijdens de optocht zijn 
de volgende straten geheel of 
gedeeltelijk afgesloten voor alle 
verkeer behalve voetgangers: 
Dorpsstraat, Krommedelseweg, 
Pastoor de grootstraat, Jan Dob-
belsteenstraat, Donatusstraat, 
Schaapsdijk en Molenhoeven in 
Loosbroek.

De beschikkingen zijn verzonden 
op 4 januari 2017.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Melding maken uitweg
M.H.H. Verkuylen, Kerkstraat 41, 
5476 KB in Vorstenbosch heeft 
in overeenstemming met artikel 
2:12, lid 1 onder a, van de APV 
Bernheze 2014 een melding ge-
daan van het maken van een 

dubbele uitweg naar de Heuvel in 
Vorstenbosch. De melding is op 4 
januari 2017 geaccepteerd. Ver-
zenddatum: 4 januari 2017.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

kennisgeving Natuur-
beschermingswet

Gedeputeerde Staten van Limburg 
maken bekend dat het volgende 
besluit is genomen:
Natuurbeschermingswet 1998, 
besluit
voor: het exploiteren, wijzigen 
en uitbreiden van een pluimvee-
houderij
Locatie: Donkers Heidelust B.V., 
grote Heide 11, 5388 Vt Nistel-
rode
Datum besluit: 19 december 2016
Zaaknummer: 2016-600506
Het definitief besluit is ten opzich-
te van het ontwerpbesluit niet ge-
wijzigd.
inzage
Het besluit en de bijbehorende 
stukken liggen ter inzage van 21 
december 2016 t/m 1 februari 
2017:
-  in het gouvernement, Lim-

burglaan 10, Maastricht, na 
telefonische afspraak, 

  +31 43 389 76 49.
-  in het gemeentehuis van Bernhe-

ze, op de gebruikelijke plaats en 
tijden.

Vergunningsbesluiten worden 
gedurende de inzagetermijn ook 
gepubliceerd op www.limburg.nl/
vergunningen.

wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Besluiten 
Onderstaande omgevingsver-
gunningen zijn verleend. Deze 
besluiten treden daags na ver-
zending van het besluit in wer-
king.

Nistelrode
Achterstraat 17, 5388 Tn
Uitbreiden woning en bouw bij-
gebouw
Verzenddatum: 02-01-2017
Heesch
Denneboomstraat 10, 5384 SP
Oprichten woning met bijge-
bouw
Verzenddatum: 03-01-2017
Heesch
Emmahof ong. sectie A nr.5267
Plaatsen glasvezelcentrale
Verzenddatum: 05-01-2017
Heesch
Grolderseweg 20, 5384 Tn
Beperkte milieutoets ( oprichten 
monovergister met groen op-
wekking)
Verzenddatum: 06-01-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Uitgebreide procedure 

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitge-
breide procedure, niet worden 
gepubliceerd. De bekendmaking 
van deze aanvragen vindt plaats 
via publicatie van een ontwerp-
besluit.

Ontwerpbesluiten 
Het college van burgemeester 
en wethouders wil toestemming 
verlenen voor:
Nistelrode
’t Broek 1 en 3, 5388 XJ
Milieuneutraal veranderen
Verzenddatum: 02-01-2017
Vinkel
Holkampstraat 16, 5383 KC
Beperkte milieutoets
Verzenddatum: 04-01-2017
Heesch
Grolderseweg 20, 5384 Tn
Veranderen milieu/melkveehou-
derij
Verzenddatum: 04-01-2017

Heeswijk-Dinther
Hoog-Beugt 15, 5473 Kn
Milieuneutraal veranderen/wijzi-
gen varkenshouderij en (gewij-
zigd) bouwen stal
Verzenddatum: 9 januari 2017
Procedures 1a en 3b zijn van 
toepassing. 

Besluiten 
Onderstaande omgevingsver-
gunningen zijn via de uitge-
breide voorbereidingsprocedure 
verleend. Deze besluiten treden 
in werking na afl oop van de be-
roepstermijn.
Heeswijk-Dinther
Fokkershoek 27, 5473 VD
Bouw hooiberg en boomsui-
te, handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 05-01-2017
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.

wet milieubeheer 

Ontwerpbeschikkingen

bedenkingen indienen
Als u bedenkingen indient, kunt 
u hierbij verzoeken dat uw per-
soonlijke gegevens niet bekend 
gemaakt worden. Ook kunt u ver-
zoeken om een gedachtewisseling 
waarin u mondeling bezwaar kunt 
maken. De aanvrager mag hierbij 
aanwezig zijn. Van het gesprek 
wordt een verslag gemaakt.

algemene maatregel van bestuur
De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de wet 
milieubeheer (melding Activitei-
tenbesluit) zijn ingekomen:
Betivar Dinther B.V. heeft een mel-
ding Activiteitenbesluit ingediend 
voor het veranderen veranderen 
van de inrichting op het adres 
Hoog Beugt 15, 5473 KN Hees-
wijk-Dinther.
Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt? 
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U ontvangt 
dan per e-mail de bekendmakingen uit uw buurt van de gemeen-
te, 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.

Op dinsdag 29 november pre-
senteerden wij een plan voor de 
herinrichting van ’t Dorp tussen 
de Pastoor Scheepensstraat en 
Sgt. thompsonstraat. er is die 
avond veel gesproken over on-
der meer het haaks parkeren, te 
hardrijdend verkeer, het kappen 
van bomen en de plaats van het 
sluisje.

wij hebben uw opmerkingen en 
suggesties, voor zover mogelijk, 
uitgewerkt in een aangepast 
plan.

graag nodigen wij u uit om het 
nieuwe plan op dinsdag 17 janu-
ari 2017 om 19.30 uur in cultu-
reel centrum de Pas in Heesch 
met ons te bespreken.

De papieren afvalkalender valt 
niet meer automatisch op de 
deurmat. Hoe komt u te weten 
wanneer we welk afval bij u op-
halen?

Download de afvalstoffendienst 
app
U vindt de app in de AppStore, 
store voor windows iPhone en 
google playstore. Zoek daarbij 
op Afvalstoffendienst. 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 
uitprinten en ophangen. 

vraag de afvalkalender 
telefonisch op
Lukt het installeren van de app of 

het zelf printen van de Afvalka-
lender niet? Bel ons en wij sturen 
hem op. 

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

17 januari bijeenkomst over 
Herinrichting Centrum Heesch 

uw Afvalkalender 2017
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PROCeDuReS
Openingstijden zie colofon

inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes we-
ken tijdens openingstijden op afspraak 
inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes we-
ken tijdens openingstijden op afspraak 
inzien in het gemeentehuis in Heesch 
en raadplegen op www.bernheze.org of 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

inspraak
Procedure 2
iedereen kan binnen zes weken na 
publicatiedatum met een schriftelij-
ke inspraakreactie aan het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze reageren op de stukken. Neem 

voor het indienen van een mondelinge 
inspraakreactie contact op met de be-
treffende afdeling.

Zienswijze
Procedure 3a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum schriftelijk 
een zienswijze indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders van 
Bernheze. Neem voor het indienen van 
een mondelinge zienswijze contact op 
met de betreffende afdeling. 

Procedure 3b
iedereen kan binnen zes weken na pu-
blicatiedatum een schriftelijke zienswij-
ze indien bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Bernheze. Neem 
voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze contact op met de betreffen-
de afdeling.

bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na verzenddatum van dit besluit 
bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze. Het bezwaar heeft geen schorsen-
de werking.

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit bezwaar indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders van 
Bernheze. Het bezwaar heeft geen 
schorsende werking.

beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de sector be-

stuursrecht van de rechtbank, Postbus 
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het 
beroep heeft geen schorsende werking. 
er zijn griffierechten verschuldigd.

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 eA ’s-gra-
venhage. Het beroep heeft geen schor-
sende werking. er zijn griffierechten 
verschuldigd.

bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijk-
heden.

voorlopige voorziening
Procedure 7a

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig 
met een ingediend bezwaar- of beroep-
schrift, de voorzieningenrechter van de 
rechtbank verzoeken om een voorlopi-
ge voorziening te treffen. er zijn griffie-
rechten verschuldigd.

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, de voorzitter van de afdeling ver-
zoeken om een voorlopige voorziening te 
treffen. er zijn griffierechten verschuldigd. 

Reageren
in een schriftelijke reactie moeten staan: 
de datum, de naam en het adres van 
degene die reageert, een omschrijving 
van het onderwerp, de reden waarom u 
bezwaar/zienswijze/bedenking indient 
en uw handtekening.

GeMeeNteBeRiCHteN

WWW.BeRNHeze.ORG

Ook in Bernheze krijgen wij dit 
Hoogwaardig Openbaar Ver-
voer, waarbij zowel in Heesch 
als in nistelrode een HOV-hal-
te komt. De bus die een snelle 
verbinding moet vormen tussen 
Oss en Eindhoven, rijdt over de 
nistelrodeseweg en de noorder-
baan naar de A50. In Bernheze 
hoeft de bus geen eigen baan 
te krijgen omdat de nistelrode-
seweg geen vertraging oplevert. 
De HOV-haltes in nistelrode en 

Heesch worden opgewaardeerd. 
De bushokjes, abri’s, worden ver-
dubbeld waardoor er meer men-
sen kunnen schuilen bij slecht 
weer. De fietsenstalling wordt 
uitgebreid en krijgt een capaci-
teit voor 80 fietsen. In Heesch 
komt er ook een bank met zon-
nepanelen waar men de telefoon 
kan opladen. De halte in Heesch 
wordt tegelijk met de werkzaam-
heden aan het Stationsplein aan-
gepakt.

De Provincie geeft voor het aan-
pakken van de haltes en de infra-
structuur een subsidie aan de ge-
meente. Gelukkig hoeft er bij ons 
niet zoveel veranderd te worden. 

In Uden wordt de grote rotonde 
bij het ziekenhuis ongedaan ge-
maakt en weer vervangen door 
een kruising met verkeerslichten 
met een kostenplaatje van circa 
€ 2.000.000,-. Wat een kapitaal-
vernietiging!

Lokaal: Bravo!

‘Bravo’; de nieuwe afkorting van ‘Brabant vervoert ons’. Ongetwijfeld heeft 
u deze slogan al op de bussen gezien. De Provincie is, ook financieel, ver-
antwoordelijk voor het openbaar vervoer. Regelmatig wordt gesproken over 
Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Een misleidende term, alsof er ook 
minderwaardig openbaar vervoer zou zijn. Met de term HOV wordt een snel-
le busverbinding bedoeld, waarbij de bussen als dat nodig is over een eigen 
busbaan kunnen rijden om niet gehinderd te worden door het overige ver-
keer. 

Frans van de Ven, fractievoorzitter Lokaal

2017 Wordt een belangrijk jaar, 
de landelijke verkiezingen in 
maart en het laatste volledige 
begrotingsjaar voor het huidige 
College van Burgemeester en 
Wethouders. Het komend jaar 
blijven we aandacht vragen voor 
thema’s die belangrijk zijn voor 
ons als Progressief Bernheze. 

Het is belangrijk dat we de ko-
mende jaren gaan zorgen voor 
een duurzame woningvoorraad 
in onze dorpen. Een woning-
voorraad die voorziet in de be-
hoefte van onze (toekomstige) 
inwoners, dat betekent sociale 
woningbouw, koopwoningen 
met een lage prijs en eenper-
soonswoningen. Waar mogelijk 
moeten deze woningen energie-
neutraal zijn en afgesloten zijn 
van het gasnetwerk. Ook wordt 
het tijd om als gemeente een 

duidelijke visie vast te leggen op 
het gebied van groen. Hoe rich-
ten we wijken in? Welke bomen 
komen waar, hoe ziet het overi-

ge groen eruit? Hoe maken we 
van onze parels een toeristische 
trekpleister? Tijd voor een mooi 
Aa-dal en een bruisende Maas-
horst. Dit is van belang om onze 
dorpen aantrekkelijk en leefbaar 
te houden.
Tot slot wil ik iedereen namens 
onze partij een voorspoedig 2017 
wensen. We gaan ons best doen 
om ook dit jaar weer te bouwen 
aan een groener en socialer Bern-
heze. Volle kracht vooruit!

Progressief Bernheze:
Volle kracht 
vooruit!

2017 Staat voor de deur, een nieuw jaar waarin wij als Progressief 
Bernheze actief gaan werken aan een groener en socialer Bernheze. 
Een nieuw jaar met nieuwe vraagstukken. 

Skip Anker, commissielid Progressief Bernheze

‘dUidelij Ke visie 
op het gebied 
van groen’

De nieuwe gemeentegids 
Bernheze 2017

in uw brievenbus
Mocht u na 18 januari 2017 nog geen gids hebben ontvangen, 
dan kunt u deze afhalen op het gemeentehuis.
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INFORMATIE VOOR DE KERNEN

De thema-avond op 19 januari 
heeft als insteek om samen met 
direct betrokkenen, instellingen, 
organisaties, stichtingen en ver-
enigingen - het maatschappelijk 
middenveld - te kijken naar de 
overschotten in het sociaal do-
mein. Hoe kunnen we die gelden 
inzetten? 
Op welke manier krijgen we de 
(grote/kleine?) groep van zorg-
mijders in beeld? De SP rekent 

erop dat het maatschappelijk 
middenveld daadwerkelijk komt 
meepraten. 

Het is voor de organisatie van de 
avond prettig als belangstellende 
organisaties zich vooraf aanmel-
den. In het schrijven dat medio 
november verstuurd is, wordt dit 
expliciet gevraagd. Mogelijk zijn 
er organisaties die daar nog niet 
aan toe gekomen zijn wegens de 

grote drukte omtrent de jaarwis-
seling. Aanmelden kan bij Toon 
van Vugt; 0413-292870 of via 
e-mail toon.van.vugt@home.nl. 
De SP Bernheze hoopt veel or-
ganisaties (zeker ook de dorps-
raden, kerncommissie, actief Bur-
gerschap) te mogen ontmoeten 
op 19 januari vanaf 19.30 uur in 
CC De Pas. 

Tot ziens!

SP: 19 januari thema-avond zorg in 
CC De Pas

Op donderdag 19 januari organiseert de SP afdeling Bernheze een thema-
avond op het gebied van zorg. Deze avond begint om 19.30 uur. Inmiddels 
ligt er ruim € 5.000.000 aan ongebruikt zorggeld in Bernheze. De SP maakt 
zich ernstige zorgen omtrent dit onderwerp. Tijdens deze thema-avond wil 
de SP expliciet met het maatschappelijk middenveld praten over deze over-
schotten in het sociaal domein. Vooral organisaties, stichtingen, adviesraden 
en verenigingen, etcetera, die zich met zorg in brede zin bezig houden, zijn 
reeds persoonlijk uitgenodigd.

Christa Kolman, bestuurslid SP Bernheze

Brabants Besten zijn private on-
dernemers die door gedeputeer-
de Bert Pauli van de provincie 
Noord-Brabant zijn benoemd tot 
Ambassadeur Innovatief Werk-
geverschap. Twee van hen, Kees 
van Bergen van Ecotap en Jan 
van den Broek van Macek Tech-
nika, praten over hun manier 
van bedrijfsvoering.

Kenny van Weeghel uit Dinther 
won op de Paralympische Spelen 
in Rio de Janeiro goud op de 400 
meter en brons op de 100 meter. 
Deze top-wheeler vertelt over 
zijn carrière.
In zijn nieuwe boek ‘Einde stil-
tegebied’ verzamelde Theo van 
Duren zijn hilarische columns 
van de laatste jaren. Hij is nu 
eens niet als columnist in BRUG, 
maar als graag geziene gast.
In de discussie draait het om het 
glasvezelnetwerk, dat in Bern-

heze zal worden aangelegd. Dré 
den Ouden, marketing manager 
van Trinet, neemt het op tegen 
Cor van Erp, fractievoorzitter 
van de SP in de gemeenteraad 
van Bernheze. 

De Dintherse troubadour Henk 
Habraken geeft op geheel eigen 
wijze inhoud aan de column. De 
muziek wordt verzorgd door de 
Heeswijkse band Hou ‘t Simpel 
en huisdichter Ad van Schijndel 
neemt gewoontegetrouw het 
slotwoord voor zijn rekening.

De presentatie is in handen van 
Annemieke van der Aa en Hans 
Lakwijk. Gratis kinderopvang is 
aanwezig.
Het politiek café is een initiatief 
van de SP Bernheze. De redac-
tie wil een brug slaan tussen de 
inwoners van Bernheze en de 
politiek.

Brabants besten in BRUG

BERNHEZE - In zondagmiddagcafé BRUG van 15 januari zullen twee 
ondernemers, die gekozen zijn tot Brabants besten, hun opwachting 
maken. Theo van Duren vertelt over zijn nieuwe boek, paralympisch 
kampioen Kenny van Weeghel is te gast en de discussie gaat over 
de glasvezelaanleg in Bernheze. Henk Habraken verzorgt de co-
lumn, voor de muziek zorgt de band Hou ‘t Simpel en het slotwoord 
is aan Ad van Schijndel. Zondagmiddagcafé BRUG begint om 16.00 
uur in café De Zwaan in Heeswijk. De toegang is gratis.

Het afgelopen jaar realiseerden 
we allerlei dingen uit ons pro-
gramma waar we samen hard 
voor hebben gewerkt. Denk bij-
voorbeeld aan de aanstaande 
nieuwbouw van het clubhuis van 
HVCH, de nieuwe aansluiting op 
de N279 voor Heeswijk-Dinther, 
het geld dat gereserveerd is voor 
de realisatie van een gymzaal/
multifunctionele accommodatie 
in Vorstenbosch en voor herin-
richting van een deel van het 
centrum in Nistelrode. Ook in 
Heesch wordt het centrum ver-

der aangepakt. En in alle kernen 
worden nieuwe woningen ge-
bouwd. 
Maar ondertussen gloren ook 
weer nieuwe wensen aan de ho-
rizon. Er bleef een aanzienlijk be-
drag aan zorggelden op de plank 
liggen, in 2017 kijken we hoe we 
dit geld effectief in kunnen zet-
ten. Geld voor zorg, wat in de 
ogen van het CDA bij de men-
sen terecht moet komen. Het 
wegenonderhoud mag verder op 
peil worden gebracht. Onze mo-
tie voor extra bermonderhoud is 

een mooie eerste stap geweest, 
zo ook het extra onderhoud aan 
de fietspaden. 

Goede ideeën en wensen ge-
noeg, wij zullen er komend jaar 
weer hard voor werken. Met de 
aanstaande Tweede Kamerver-
kiezingen, en veel CDA’ers uit 
Brabant op de lijst, is een stem 
op het CDA goed voor de regio. 
Brabant gaat naar Den Haag. 
Herkenbaar, actief en betrokken 
zetten wij ons in voor u!

CDA: Een nieuw jaar, nieuwe wensen, 
mooie kansen

Eind vorig jaar, het klinkt zo ver weg, maar is nog zo dichtbij. We werden op 
de valreep nog beloond voor onze inzet met wéér een gerealiseerd punt uit 
het CDA verkiezingsprogramma. Glasvezel wordt uitgerold over de gehele 
gemeente Bernheze, belangrijk voor de toekomst van Bernheze. 

Mart Smits, raadslid CDA Bernheze

Ik ben

‘Het kan nog veel beter’
Joost van den Akker (20) uit Nistelrode studeert informatie-
kunde in Utrecht en werkt in het weekend als Apple-expert in 
Uden. Hij woont samen met Kiki. 
“Binnen mijn studie aan de universiteit in Utrecht volg ik een 
educatieve minor. Deze keuze heb ik gemaakt omdat ik altijd 

al geïnteresseerd ben geweest in het onderwijs. Ik heb op 
Gymnasium Bernrode bijles gegeven en in mijn huidige 
baan geef ik trainingen. In deze trainingen leer ik, vaak 
oudere, mensen met weinig voorkennis apparaten 
als bijvoorbeeld een iPad te gebruiken. Steeds zie ik 
hoe belangrijk het is om nieuwe dingen te leren en 
hoeveel plezier mensen daar in het dagelijks leven van 
hebben. Onderwijs vind ik dan ook heel belangrijk. 
Uiteindelijk liggen daar voor iedereen de kansen zich te 
ontwikkelen tot zelfredzame mensen die bijdragen aan 
een toekomstbestendige en gezonde samenleving. 
Al denk ik dat jammer genoeg nog niet iedereen 
onderwijs krijgt op de manier die het beste bij hem/
haar past. Het onderwijs kan nog veel beter! D66 is 
een partij die onderwijs bovenaan durft te zetten. 
Daarom ben ik D66.”

Altijd geholpen door
iemand die u kent

Ook voor hulp bij overstappen

Winnaar 

CCDNA 

Award 2016

‘banken’

cadeau bij onze betaal-rekening*

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

19 januari thema-avond Zorg in CC De Pas
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MooiBernhezertjes

te koop

Nieuwe Desso-
tapijttegels 
In allerlei kleuren/soorten. 
Grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. Vanaf  
€ 0,50 per tegel. Duinweg 17, 
Schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

Mager ruNDgehakt 
kilo voor € 4,98. 
shoarMa of gyrosvlees 
kilo voor € 4,98.
Slagerij Bert van Dinther 
Heistraat 8 Oss
0412-454536

gigaNtisChe opruiMiNg
kortiNgeN tot 70% 
op hanglampen, vloerlampen, 
tafellampen, plafonnières spots 
enzovoort.
Ook hebben wij nog oude 
gloeilampen op voorraad.
Doe uw voordeel want op=op
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12. 
5473 AE Heeswijk-Dinther.
www.heesakkerslichtvisie.nl
Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.

Dagelijks vers 
geplukte tulpeN 
€ 2,- per bos, verschillende 
kleuren. 
Richard van Doorn 
Vorstenbosseweg 1, Dinther. 

alle kaDo-artikeleN 
Nu Met Maar liefst 
50% kortiNg
Scoor nu een leuk cadeau of 
woon accessoire voor weinig.
Kom snel want op=echt op!
Heesakkers Kadoshop
Abdijstraat 12. 
5473 AE Heeswijk-Dinther.
www.heesakkerslichtvisie.nl
Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.

priNtpapier
A-kwaliteit, A4 printpapier

80 grams. Per pak 500 vel 
€ 4,99. Hele jaar door 5 pakken 
€ 19,99. ’t Mediahuys, Laar 28, 
Nistelrode.

aaNgeboDeN

peDiCure NistelroDe
Dorien Visser-Hanegraaf. 
Tel. 0412-612118. 
Ook bij diabetes/reuma.

peDiCure 
heeswijk-DiNther
Jacqueline Verhagen, 
Oranjestraat 11, Heeswijk-
Dinther. Ook bij diabetische 
en reumatische voet met 
vergoeding. Alle jaargetijden 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
Ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

ColoreNta geeft 
workshops 
kleuranalyse en make up om
te bepalen welke kleuren jou het 
mooist maken.
Ook zijn er workshops voor 
alleen make up te boeken.
Leuk om cadeau te geven of 
gewoon om jezelf te verwennen.
Colorenta, Hannie Heresakkers
06-51110053 Heeswijk-Dinther 

frietkraaM Voor uw 
evenement of feest. Voor info 
en/of boekingen: 0413-292911/ 
06-25416954. Mario & Christa 
Bok. 

eeN avoNDje uit
Bijna 50 jaar Schietvereniging 
‘t Koskojjer. Activiteit 
luchtbuksschieten voor 
verenigingen, buurten en 
bedrijven. Meer informatie: 
Piet van Hintum 0412-611168.

Creatieve kiDs voor 
De Cursus ‘Creatief 
Met NaalD eN DraaD’
Leer je eigen knuffel en kleding 

maken. Ook voor kinderen met 
autisme en/of adhd.
Info: info@wavebegeleiding.nl 
of 06-25302651.

persoNeel

huishouDelijke hulp 
NistelroDe 
2x4 uur per week. Maandag/
donderdag of dinsdag/vrijdag. 
Bellen na 20.00 uur op 
06-53151898.

lieve oppas aaN huis
Voor 1 á 2 dagen in de week, 
incl. licht huishoudelijk werk.
kinderen 6-5 en 2 jaar. 
Heeswijk-Dinther.
Reactie: jthluijten@hotmail.com 
of 06-10902283.

gevraagD

lege CartriDges 
Lever ze in bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 in Nistelrode en 
steun hiermee het goede doel 
Hulphond Nederland.

ouDe/kapotte 
Mobieltjes 
Lever ze in bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 in Nistelrode of 
Bunderstraat 1 en steun hiermee 
het goede doel Stichting 
Opkikker.

Wie kan mij helpen aan 
aNsiChtkaarteN vaN 
heeswijk-DiNther eN 
loosbroek.
Dick van de Leest 06-55325484.

biDpreNtjes
H. Leeijen. John. D. Kennedy-
straat 90 Heesch. 0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik wil ze 
ook graag ophalen bij u.

gebruikte/ouDe 
weNskaarteN
Yvonne Sturm Nistelrode
06-20615906. Ingrid Smits 
Vorstenbosch 0413-355008.

wilt u eeN zoekertje plaatseN? 

Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Baal jij ook zo van wifi die wegvalt, geen bereik in sommige 
delen van je huis of tuin? Wij zorgen voor wifi die wél werkt, 
zonder onnodige dure extra routers. 
In 3 simpele stappen.

Ga naar www.wijwillenwifi.nl en vraag vrijblijvend 
een offerte aan!

WIJ ZORGEN VOOR 
WIFI DIE WÉL WERKT! 
WIJ ZORGEN VOOR 
WIFI DIE WÉL WERKT! 

20155066_90x90mm_v2_HR.indd   2 05-01-16   13:19

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van oogcontact en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

oogcontact

Nu ook pasfoto’s

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

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

St. Servatiusstraat 40
5473 gB Heeswijk-Dinther 
tel: 0413 29 29 79 
www.trendzienenhoren.nl

Oplossing
vorige week:

Mark van Herpen 
uit Heesch

Winnaar:
Nellie van Lieverloo
kan de staatsloten 

ophalen bij 
Paperpoint

In deze functie bestaan je werkzaamheden o.a. uit:
•	 Bezoeken	van	bestaande	en	nieuwe	klanten
•	 Aanspreekpunt	voor	klanten	en	relaties
•	 Verkopen	van	de	producten	van	Bernheze	Media
•	 Bedrijven	adviseren
•	 Verzorgen	van	de	after	sales
•	 Bijbehorende	administratieve	taken

Functie-eisen
•	 Werk-	en	denkniveau	op	MBO	niveau.
•	 Uit	de	dag	willen	halen	wat	er	in	zit.
•	 Enthousiasme	is	belangrijker	dan	ervaring
•	 Ervaring	in	verkoop	en	acquisitie	kan	een	pré	zijn
•	 Woonachtig	in	Bernheze	

INTERESSE? Mail je cv voor 22 januari 2017en de reden waarom jij uitgenodigd wil worden 
voor een gesprek naar info@demooibernhezekrant.nl

VACATURE

VERKOOPMEDEWERKER
BUITENDIENST M/V

(12-15	uur	per	week)

Tramstraat 13a • 5388 GE • Nistelrode • T: 0412-795170 • E: office@demooibernhezekrant.nl 
KvK: 53411927 • BTW-Nummer: 8508.70.871.B.01 • Rabobanknr: 1614.01.414  

IBAN NL51 RABO 0161 4014 14 • BIC RABONL2U 

Stuur uw CV en motivatie 
voor 31 juli 2013 naar 
info@demooibernhezekrant.nl
t.a.v. Heidi Verwijst

In deze functie bestaam je werkzaamheden o.a. uit:
• Bezoeken van bestaande en nieuwe klanten
• Aanspreekpunt voor klanten en relaties
• Verkopen van de producten van Bernheze Media
• Adviserende en commerciële rol
• Verzorgen van de after sales
• Bijbehorende administratieve taken

Functie-eisen
• Werk- en denkniveau op MBO niveau.
• Uit de dag willen halen wat er in zit.
• Enthousiasme is belangrijker dan ervaring
• Ervaring in verkoop en acquisitie kan een pré zijn
• Woonachtig in Bernheze 

In verband met de groei van ons bedrijf 
is Bernheze Media op zoek naar:

verkoopmedewerker
buitendienst m/v

(partime)

Nieuwsgierig,

betrokken & commercieel?
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Wat is het beste besluit dat 
Bernheze de afgelopen periode 
heeft genomen?  
Zelfstandig blijven. Ik weet nog 
hoeveel ellende de vorige herin-
deling heeft meegebracht en dat 
zou ik niet nog eens willen mee-
maken. Trouwens, Bernheze is 
groot genoeg om zelfstandig te 
blijven en als het nodig is werken 
we samen met buurtgemeenten. 
Ik werk toch ook samen met mijn 
buurman om samen dingen te 
doen, maar dat wil toch niet zeg-
gen dat ik ook bij hem moet gaan 
wonen.

Voor wie heb je een oprechte 
bewondering?              
Dat is voor mevrouw van Gorp, 
onze burgemeester tijdens de 
vorige herindeling. Ik noem haar 
de ‘Moeder van Bernheze’. Wat 
zij heeft moeten doen om van 
Heeswijk-Dinther, Vorstenbosch, 
Loosbroek, nistelrode en Heesch 
één gemeente te maken, grenst 
aan het onmogelijke. En toch 
kunnen we dankzij haar nu vol 
trots spreken van eenheid in ver-
scheidenheid. En dat hebben we 
echt vooral aan haar te danken.

Wat is het slechtste besluit van 
de afgelopen periode?            
Dat hebben we zelf niet geno-
men, dat heeft het Rijk gedaan 
door zowel de Wmo, de jeugd-
hulpverlening als de participa-

tiewet rond werk en inkomen zo 
maar op het bordje van de ge-
meente neer te leggen en daar 
vervolgens ook nog fors op te 
bezuinigen.

Komen we nu tot de aanleiding 
van ons gesprek, het gedoe 
rondom een tweede supermarkt 
in Nistelrode. 
Ik ben erg blij dat je mij deze 
vraag voorlegt zodat ik voor eens 
en altijd duidelijk kan maken dat 
de SP in nistelrode ook een su-
permarkt in een ander segment 
dan de Jumbo wil. Wij willen dat 
echter alleen binnen het door 
de raad eerder voor alle kernen 

vastgesteld beleid, het kernwin-
kelgebied. Het daarvan afwijken 
zou al direct precedenten schep-
pen en dat moet je niet willen als 
gemeente.

Kun je de lezer eens een blik 
geven in je agenda voor de 
gemeente en de daaraan verbon-
den tijd?   
Ik hou het niet zo bij, maar met 
het deelnemen aan raads- en 
commissievergaderingen, het 

voorbereiden ervan, maar vooral 
met het bezoeken van inwoners, 
het voor hen klaar staan en het 
houden van enquêtes ben ik toch 
minimaal tien uur in de week 
druk.

Waar wil je deze raadsperiode 
nog voor gaan?                   
Dat alle mensen binnen Bernheze 
mee kunnen doen en dat ieder-
een binnen de Wmo, de jeugd-
hulpverlening en de participatie-
wet krijgt wat men nodig heeft. 

Gerard in gesprek met... 
Jan raaimakers 

Maar eerst wil ik weten wie Jan eigenlijk is                  
Ik ben Ossenaar van geboorte en eigenlijk pas 
sinds 1983 in Heesch woonachtig. Maar door 
mijn voorzitterschap van de Meule van 1973 
tot 1983, een jongerensoos met 1.500 leden, 
voelde ik me al veel eerder Heeschenaar. Ik 
ben getrouwd met een echte Heesche, een 
dochter van Gerrit van der Sanden.

Hoe kwam je tot de politiek?                           
Mijn voorzitterschap van de Meule bracht mij 
natuurlijk ook in contact met het gemeente-
bestuur van Heesch. Het is altijd mijn drijfveer 
geweest om dingen die niet goed gingen, op 
te lossen en daarin ben ik ook rijkelijk eigen-
wijs. Daarnaast waren enkele oprichters van 
de SP ook leden en vaste bezoekers van de 
Meule en dan ontstaat er natuurlijk wat.

Aanleiding
Jan Raaimakers is raadslid namens de SP. Zijn vier-koppige fractie vormt met CDA (vijf ze-
tels), D66 (drie zetels) en Lokaal (vier zetels) de coalitie in Bernheze. Maar waar CDA en SP 
de vestiging van een supermarkt aan Weijen 60-62 in Nistelrode niet willen toestaan omdat 
zij vast willen houden aan eerdere besluitvorming, schijnen de coalitiepartners Lokaal en D66 
daar minder zwaar aan te tillen. Benieuwd waarom de SP zo strak aan de regels vasthoudt en 
niet luistert naar de wens van de inwoners van Nistelrode.

Tweede supermarkt in Nistelrode moet, 
maar wel binnen de regels

Moeder van Bernheze, eenheid in verscheidenheid

Oud-raadslid Gerard 
van Dijk gaat in 
gesprek met raadsleden 
om hen de gelegenheid 
te geven actuele onder-
werpen toe te lichten.

Gerard in gesprek met Jan aan de keukentafel in ‘t Mediahuys, Nistelrode Foto: DMBK

1. Raadsvergoeding te hoog of te laag?
 Te hoog

2. Feijenoord of Ajax?
 Roda JC

3. Wijkraden in Heesch?
 nee

4. Roemer de ideale lijsttrekker?
 Ja

5. SP met PVDA?
 Ja

6. Wethouder of raadslid in 2018?
 Raadslid.

6

Profielschets
JAN RAAIMAKERS

Woonachtig: in Heesch

Leeftijd: 63 jaar

Burgerlijke staat: gehuwd, 
twee kinderen

Beroep: hoofd technische 
dienst gieterij

Politiek actief voor de SP: 
vanaf 1976, 
1986-1995 commissielid in 
Heesch en Bernheze, 
1996-2000 raadslid, vanaf 
2006 commissielid en vanaf 
2014 tot heden raadslid.

KiezeN uiT Twee

Ik weet dat er op deze terreinen 
nog veel te doen is. Ook zouden 
we graag zien dat er eindelijk 
garen op de klos komt bij het 
project begeleid wonen in Hees-
wijk-Dinther.

Wil je nog ergens op terugkomen?
Ja, die raadsvergoeding. Een raadslid van onze gemeente ontvangt 
€ 950,- bruto per maand. Zet dat eens af tegen de kosten en vooral 
de tijd, die een mantelzorger of een bestuurder van een vereniging 
maakt. Ik vind het dan ook niet erg dat ik het grootste deel van de 
vergoeding aan de SP moet afdragen. Anders zou ik me schuldig 
voelen voor het ontvangen van € 950,- bruto in de maand.

Samenwerken is geen verplichting 
tot samenwonen
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opeNbare basissChool De bolDerik
Het Geleer 33, 5473 PG Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-293055
directie.obsdebolderik@stichtingoog.nl 
www.obsdebolderik.nl
Inloopochtenden en rondleiding: maandag 
13 februari en woensdag 15 februari van 
9.00 – 11.30 uur. Samen met uw kind bent u 
deze ochtenden van harte welkom om een kijkje 
te nemen in de school.
Informatieavond en rondleiding: maandagavond 
13 februari van 19.30 – 21.00 uur.
Inschrijving: tijdens de inloopochtenden,
informatieavond en op afspraak. 
Inschrijving van uw kind is het gehele jaar 
mogelijk, doch bij mogelijkheid graag voor 
1 april 2017.

kerN heesCh
basissChool eMMaus
Dr. Saal van Zwanenberglaan 115
5384 BV Heesch. Tel. 0412-452239
bsemmaus@filiosscholengroep.nl
www.bsemmaus.nl
Informatieavond: dinsdag 
17 januari van 19.30 - 21.00 uur.
Open ochtend: vrijdag 20 januari 
2017 van 8.45 – 11.30 uur.
Inschrijving: tijdens de 
informatieavond, inloopochtend en 
op afspraak. 
Aanmelden: mogelijk vanaf de 
leeftijd van 2 jaar, i.v.m. wachtlijst.

basissChool De kieM
De Ploeg 101, 
5384 HL Heesch
Tel. 0412-453655
bsdekiem@filiosscholengroep.nl
www.bsdekiem.nl
Informatieavond: donderdag 
19 januari van 19.30 - 21.00 
uur.
Open ochtend: vrijdag 20 
januari van 9.00 – 12.00 uur.
Inschrijving: tijdens de
informatieavond, inloop-
ochtend en op afspraak.

basissChool 
De toerMalijN
’t Vijfeiken 36, 5384 ZG Heesch
Postbus 48, 5384 ZG Heesch
Tel. 0412-451467
bsdetoermalijn@filiosscholengroep.nl
www.bsdetoermalijn.nl
Informatieavond: woensdag 
18 januari van 19.30 – 21.00 uur.
Open ochtend: vrijdag 20 januari 
van 9.00 – 12.00 uur.
Inschrijving: tijdens de 
informatieavond, inloopochtend 
en op afspraak.

basissChool Delta
Herderstraat 2, 5384 BS Heesch
Postbus 28, 5384 ZG Heesch. Tel. 0412-450678
directie.obsdelta@stichtingoog.nl
www.obs-delta.nl
Inloopochtenden: 19 januari, 7 februari, 13 maart, 
17 mei en 9 juni van 9.00 – 11.00 uur. 
Tijdens deze inloopochtenden geven wij informatie en 
een rondleiding door de school. U bent met uw kind van 
harte welkom voor een kennismaking met het werken 
en spelen op OBS Delta.
Inschrijving: gedurende het hele jaar: of na een 
persoonlijke afspraak en/of rondleiding.

kerN vorsteNbosCh
basissChool op weg 
Eggerlaan 8 
5476 KL Vorstenbosch 
Tel. 0413-367439
info@bs-opweg.nl 
www.bs-opweg.nl 
Van harte welkom tijdens de inloop- en 
inschrijfmiddag voor ouders en kinderen:
dinsdag 14 maart van 13.15 -15.15 uur. 
In de school staan alle deuren voor u open en 
de koffie/thee staat klaar!
Inschrijving: tijdens deze middag of op 
afspraak. Inschrijfformulieren zijn ook via de 
website te vinden.

kerN loosbroek
basissChool st. albertus
Dorpsstraat 44
5471 nB Loosbroek
Tel. 0413-229645
info@albertusschool.nl
www.albertusschool.nl
Open middag voor ouders en 
kinderen: dinsdag 21 maart van 
14.30 – 15.30 uur. 
Daarna gelegenheid tot inschrijven 
tot 17.00 uur. Indien u op deze 
dag niet in de gelegenheid bent, 
kunt u een afspraak maken met de 
directeur.

kerN NistelroDe
basissChool ’t MaXeND
Maxend 6
5388 GL nistelrode
Tel. 0412-611366
directie@maxend.nl
www.maxend.nl
Informatieavond: maandag 
13 maart van 19.30 – 21.00 
uur. 
Inloopochtend: dinsdag 14 
maart van 9.00 – 10.30 uur.
Inschrijving: tijdens 
informatieavond, inloopochtend 
of op afspraak.

basissChool 
De beekgraaf
De Beekgraaf 60
5388 CV nistelrode
tel. 0412-617356
info@beekgraaf.nl 
www.beekgraaf.nl
Informatieavond: maandag 
20 maart van 19.30 - 21.00 uur  
Inloopochtend: dinsdag 21 maart 
van 10.30 - 12.00 uur  
Inschrijving: tijdens 
informatieavond, inloopochtend.
of op afspraak.

kerN heeswijk-DiNther
basissChool het MozaÏek
Pastoor Maasstraat 15
5473 CG Heeswijk
info@mozaiekheeswijk.nl
www.mozaiekheeswijk.nl
Informatieavond: maandag 6 februari van 
19.30 – 21.00 uur. Inloop vanaf 19.15 uur.
Inloopochtend & rondleiding: dinsdag 7 februari en 
woensdag 8 februari van 8.30 - 10.30 uur. U ziet de 
school in actie!
U en uw kind(eren) zijn dan van harte welkom!
Inschrijving: tijdens de inloopochtenden, 
informatieavond en op afspraak. Inschrijving graag 
vóór 1 april 2017. U bent ook op andere dagen van 
harte welkom!

basissChool ’t palet
Steen- en Stokstraat 2
5473 Rn Dinther
Tel. 0413-296377
info@paletdinther.nl
www.paletdinther.nl
Open ochtend en -avond: dinsdag 7 februari van 
9.00 –11.30 uur en 19.30 – 21.00 uur. 
Inloopochtend: woensdag 8 februari van 9.00 - 11.30 
uur, ook uw kinderen zijn van harte welkom om de 
school in bedrijf te zien.
Inschrijving en rondleiding: tijdens de openavond en 
inloopochtenden. Inschrijving graag vóór 1 april 2017 
Indien gewenst kunt u altijd een afspraak maken voor 
een rondleiding op een andere dag.

iNsChrijveN leerliNgeN 

basisoNDerwijs berNheze

voor het 

sChooljaar 

2017-2018
welkoM

Om op korte termijn inzicht te krijgen in het aantal leerlingen, dat wij de komende jaren op onze basisscholen kunnen verwachten, 
wordt de ouders verzocht hun kinderen nu reeds aan te melden.
• Aangemeld kunnen worden de kinderen die in 2018 vier jaar worden.
• Na aanmelding ontvangt u van de school binnen 6 weken een schriftelijke bevestiging van de inschrijving.
Bij aanmelding is het verplicht het Burgerservicenummer (BSN) van uw kind(eren) door te geven. 
U kunt hiervoor één van de volgende zaken meenemen:
- de identiteitspas als uw kind dat heeft;
- de persoonslijst: dit is een brief van de gemeente die elke ouder/verzorger heeft ontvangen na de geboorteaangifte met daarop 

het BSN;
 
Binnen Bernheze kunnen de kinderen op de volgende scholen worden aangemeld:

voor het 

Bestemd voor
ouders van 

wie een kind 
 vóór 1 oktober
 2018 vier jaar 

oud wordt.



woensdag 11 januari 2017 23
  

kiNDereN

Prentenboekentip van de bibliotheek: 
Lente, zomer, herfst, winter/
Britta Teckentrup
Dit prentenboek is door de bibliotheken geselecteerd voor de Prentenboeken Top-
Tien 2017.

Een uil in een boom ziet hoe om hem 
heen het bos gedurende de seizoenen 
verandert. 
In het bos is alles stil.
En de wind is guur en kil.
De uil in de boom is oud en wijs.
Hij heeft geen last van sneeuw of ijs. 
In de boom verandert steeds van alles, 
de bladeren, de dieren en de vruchten. 
Heel leuk zijn ook de ‘kijkgaatjes’ in de 
boom waar de dieren zich bevinden. Het 
landschap is op elke bladzijde hetzelfde, 
alleen de aankleding en de sfeer van 
het landschap wisselen per seizoen. Elk 
seizoen wordt zo tot leven gebracht 
door de prachtige illustraties van Britta 
Teckentrup. Daarmee is dit prentenboek 
een tijdloos verhaal over een nieuw 
begin.

Open Huis

elke dag een uitdaging

Elde College Schijndel
VMBO en Praktijkonderwijs
vrijdagavond 20 januari 
18.00  –  21.00 uur

Elde College Schijndel 
(Tweetalig) Vwo, Havo
en Havo/VMBO T  
zondagmiddag 22 januari  
12.30  –  16.00 uur

Elde College 
Sint-Michielsgestel  
zondagmiddag 29 januari  
12.30  –  16.00 uur

Loes (30) was acht jaar gastou-
der bij de mensen thuis, maar 
omdat ze binnenkort zelf moe-
der wordt, mogen de kinderen 
bij haar thuis komen spelen. En 
Loes weet wat kinderen willen! 
“Ik organiseer al twaalf jaar de 
kindervakantieweek in Uden 
mee en omdat ik een grote die-
renvriend ben, help ik af en toe 
mee op de kinderboerderij.” 
Paardrijden is ook een grote 
hobby van Loes, net als dansen 
en zingen. Bij Loes in huis is het 
dan ook altijd gezellig. “We ge-
bruiken de tijd goed om te knut-
selen, te zingen, te dansen en we 
spelen natuurlijk veel spelletjes!”

Kijkmiddag
Kinderopvang Kruimeltje is van-
af mei 2017 geopend op maan-

dag tot en met vrijdag van 7.00 
tot 18.30 uur. “En anders valt er 
wel wat te regelen”, lacht Loes. 
“Interesse? Kom dan zaterdag 
21 januari 2017 tussen 13.00 en 
16.00 uur naar de kijkmiddag. U 
bent welkom aan de Stekstraat 
13 in nistelrode.”

Voor meer informatie, bel Loes 
06-42713686, zoek ‘Kruimeltje’ 
op Facebook of kijk op 
www.kruimeltjenistelrode.nl.

Stekstraat 13 – nistelrode
06-42713686
www.kruimeltjenistelrode.nl
kruimeltje.nistelrode@outlook.com.

Kijkmiddag bij Kinder-
opvang Kruimeltje 
nISTELRODE - “Een tweede thuis”, zo noemt Loes van Kreij-Kui-
pers haar Kinderopvang Kruimeltje aan de Stekstraat 13 in Nistel-
rode. Mét natuurlijk alle leuke activiteiten die Loes te bieden heeft. 
“Graag ga ik met de kinderen naar buiten. Lekker ravotten in de 
speeltuin, of wandelen en op zoek gaan naar al het moois wat er 
buiten te vinden valt.” 

‘We gebruiken de tijd 
goed om te knutselen, 
te zingen, te dansen 
en we spelen natuurlijk 
veel spelletjes!’

Pannaveldje Loosbroek

na verschillende locaties bekeken 
te hebben werd besloten dat het 
grasveld aan de Donatusstraat 
het meest geschikt is. Het ligt in 
een woonwijk, zodat er sociale 
controle is, men kan er altijd te-
recht en hier vindt ook jaarlijks de 
kindervakantieweek plaats.

Het geld is bijeengekomen via de 
Rabobank Clubkas Campagne 
(2015 en 2016), Stichting Pallet 
en niet te vergeten de sponso-
ren Voets Wegenbouw, Gebr. 

Van de Ven BV en de gemeente 
Bernheze die nu ook drainage 
aan laat leggen zodat er altijd 
met droge schoenen gevoetbald 
kan worden.

Naam pannaveldje
Zodra het klaar is zal er een ope-
ning plaatsvinden met leuke ac-
tiviteiten. Maar voor het zover is 
moet er nog een naam verzon-
nen worden. Weet jij een leuke 
naam voor het pannaveldje? 
Mail het dan naar pannaveld-
loosbroek@gmail.com en wie 
weet wordt jou verzonnen naam 
wel uitgekozen.

LOOSBROEK –  Afgelopen maandag kon dan eindelijk de schop in de grond voor het realiseren van 
een pannaveldje in Loosbroek. Bijna twee jaar geleden was Miriam van den Berg de initiatiefneemster 
voor een pannaveldje in Loosbroek. Om meer draagvlak te creëren benaderde ze nog een 5-tal mensen 
van: Stichting Pallet, De Kreuge, Korloo, WHV en Stichting Jeugdwerk. Daarmee was de club compleet.

Bedenk een leuke naam 
voor het pannaveldje!

Schadewijkstraat 6
5348 BC Oss
Tel. 0413-397000
info@happyswim.eu
www.happyswim.eu

De persoonlijkste zwemles voor uw kind!

Foto’s: Michel Roefs
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Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

La La Land: 
19:00

Patriots Day 
21:30

Onze Jongens: 
21:45

Passengers 3D: 
21:45

Brimstone: 
21:30

ZONDAG 15 JANUARI 2017

Vaiana 2D (NL): 
13:15

Sing 2D: 
13:15

Mees Kees: Langs de Lijn: 13:30 16:00

Ballerina (NL): 
13:30

Fantastic Beasts 

and where to find them 3D: 15:45 

Sing 3D (NL): 
15:45

La La Land: 
15:45

Assassin’s Creed 3D (NL): 19:30

Patriots Day 
19:30

Soof 2: 
19:45

Onze Jongens: 
19:45

MAANDAG 16 JANUARI 2017

Assassin’s Creed 3D (NL): 19:45

Patriots Day 
19:45

Soof 2 
20:00

Onze Jongens: 
20:00

DINSDAG 17 JANUARI 2017

Assassin’s Creed 3D (NL): 19:45

Patriots Day 
19:45

Soof 2 
20:00

Brimstone: 
20:00

WOENSDAG 18 JANUARI 2017

Vaiana 2D (NL): 
13:15 16:00

Sing 2D (NL): 
13:15

Mees Kees: Langs de Lijn: 13:30 15:45

Ballerina: 
13:30

Sing 3D (NL): 
15:45

Kappen! 
15:45

Assassin’s Creed 3D (NL): 19:45

Patriots Day 
19:45

Soof 2 
20:00

Onze Jongens: 
20:00

KLEUTERBIOS  
€ 5,50 p.p. 

ZONDAG 29/01: 
11:00 

WOENSDAG 11 JANUARI 2017

Vaiana 2D (NL): 
13:15 15:45

Sing 2D (NL): 
13:15

Mees Kees: Langs de Lijn: 13:30 15:45

Ballerina: 
13:30

Sing 3D (NL): 
16:00

Kappen! 
16:00

Assassin’s Creed 3D (NL): 19:45

Why Him?: 
19:45

Soof 2: 
20:00

Onze Jongens: 
20:00

DONDERDAG 12 JANUARI 2017

Assassin’s Creed 3D (NL): 19:45

Patriots Day 
19:45

Soof 2 
20:00

Onze Jongens: 
20:00

VRIJDAG 13 JANUARI 2016

Sing 3D (NL): 
15:45

Fantastic Beasts 

and where to find them 2D: 15:45

Kappen!: 
16:00

Vaiana 2D (NL): 
16:00

Rogue One 

- A Star Wars Story 2D: 18:45

Assassin’s Creed 3D (NL): 18:45

Soof 2: 
19:00

Onze Jongens: 
19:00

Brimstone: 
21:30

Patriots Day 
21:30

Onze Jongens: 
21:45

Passengers 3D: 
21:45

ZATERDAG 14 JANUARI 2017

Vaiana 2D (NL): 
13:15 16:00

Sing 2D (NL): 
13:15 15:45

Mees Kees: Langs de Lijn: 13:30

Ballerina (NL): 
13:30

Rogue One 

- A Star Wars Story 2D: 15:45

Kappen!: 
15:45

Fantastic Beasts 

and where to find them 2D: 18:45 

Assassin’s Creed 3D (NL): 18:45

Soof 2: 
19:00

Door te leren hoe je meer be-
wust met je inkomsten kunt 
omgaan, zul je meer geld kun-
nen besteden aan de dingen die 
er voor jou toe doen. nellie ge-
bruikt daarbij handigheidjes van 
het nibud (nederlands Instituut 
voor budgetvoorlichting), die ze 
combineert met haar no-non-
sense aanpak. Met haar 35 jaar 
werkervaring in de bankensector 
gaat ze samen met de bezoekers 
van de lezing aan de slag met 
onder andere probleemfinancie-
ringen en voorbeelden uit haar 
levenservaringen.

De lezing is onderdeel van het 
KennisMakers project van de 
noord Oost Brabantse Bibliothe-
ken. Hiermee wil de bibliotheek 
mensen met elkaar verbinden 
door het uitwisselen van kennis 
te stimuleren. Door middel van 
co-creatie worden verbindingen 
gelegd tussen mensen, de bi-
bliotheek en de collectie. Door 
de bijzondere manier van sa-
menwerken stelt de bibliotheek 

niet alleen uiteenlopende kennis 
ter beschikking aan een breed 
publiek, de KennisMaker wordt 
ook in staat gesteld onderdeel te 
zijn van de functie van de biblio-
theek als kennisinstituut.

Datum: woensdag 18 januari.
Locatie: Bibliotheek nistelrode.
Tijd: 20.00 uur.

Gratis toegang, maar vooraf 
graag aanmelden aan de balie 
van de bibliotheek nistelrode, 
telefonisch: 0412-611555, of 
per mail: 
contactnistelrode@nobb.nl.

KennisMaker Nellie 
Braken: Grip op m’n knip
nISTELRODE - Roep 2017 uit tot het jaar van ‘meer leuke dingen 
doen’! Daar is natuurlijk geld voor nodig. Nellie Braken neemt je 
mee in een verhaal over geld en hoe je dat bewust uitgeeft tijdens 
een lezing in de bibliotheek van Nistelrode op woensdag 18 januari 
om 20.00 uur. 

verbindingen 
tussen mensen

De drie schrijvers en vertellers 
staan onmiskenbaar alle drie in 
de eredivisie van de Brabant-
se dialectauteurs. De vele prij-
zen die zij bij schrijfwedstrijden 
wonnen getuigen daarvan. Zo 
kregen zij alle drie al eens op 
het toonaangevende tweejaar-
lijks dialectfestival in Lieshout de 

Brabantse Dialectpenning uitge-
reikt. En zeer recent werd Cor 
Swanenberg door de Commis-
saris van de Koning onderschei-
den met de prestigieuze Brabant 
Bokaal 2016. In het programma 
‘Hier meude laache’ vertellen 
Cor, Riny en Henk beurtelings 
hun beste verhalen. Het zijn ge-

zellige, ontroerende en vooral 
ook humoristische vertellingen. 
Ter afwisseling worden ook een 
paar prachtige Brabantse lied-
jes ten gehore gebracht. Het is 
al met al een bonte voorstelling 
waarbij er voor de liefhebbers 
van het Brabantse dialect veel 
valt te genieten. 

De drie auteurs en vertellers 
treden belangeloos op. De op-
brengst van de entree, die 
€ 12,50 per persoon bedraagt, 
gaat in zijn geheel naar Stichting 
Brabants, die met dit geld allerlei 
projecten op het gebied van de 
Brabantse taal ondersteunt. 

Toegangsbewijzen zijn te bestel-
len via de website van CC De 
Pas, De Misse 4, Heesch, 
www.de-pas.nl, maar ook te-
lefonisch bij de theaterkassa: 
0412-451634.

‘Hier meude laache’

HEESCH - Cor Swanenberg, Riny Boeijen en oud-Heeschenaar Henk 
Janssen zijn zondagmiddag 22 januari in CC De Pas in Heesch met 
hun programma ‘Hier meude laache’. De voorstelling begint om 
14.30 uur en eindigt rond 16.45 uur. Tijdens dit optreden, dat mu-
zikaal omlijst wordt door accordeonist Henk Verhagen, vertellen zij 
allerlei kostelijke verhalen in dialect.

V.l.n.r.: Cor Swanenberg, Riny Boeijen, Henk Janssen

De drie auteurs en 
vertellers treden 
belangeloos op

Nellie Braken

Gezocht!
Meerdere Elektromonteurs
De functie:
Als Elektromonteur voer je zelfstandig technische opdrachten uit. Bij de grotere en complexere 
projecten ben je een van de projectteamleden. Dit kunnen langlopende of kortdurende op-
drachten zijn. Heerkens Electro heeft regionale opdrachtgevers ( zowel particulier als zakelijk ) 
maar werkt ook voor opdrachtgevers in heel Nederland en België.
Bekijk ook onze website voor referentieprojecten: 
www.heerkenselectro.nl 

Wat verwachten wij?
We verwachten dat je breed inzetbaar bent. Je bent niet bang om een technische uitdaging 
aan te gaan en vindt het leuk om contact te hebben met klanten en collega’s. Het bestuderen 
van werkdocumenten waaronder tekeningen, schema’s en specificaties vormen voor jou geen 
probleem en je zorgt voor tijdige en volledige aanvoer van materialen. Ook bewaak je de voort-
gang en de kwaliteit van de werkzaamheden en zorg je voor een veilige werkomgeving door 
het naleven van de veiligheidsvoorschriften. Je draait mee in het storingsdienstrooster. Je hebt 
technisch inzicht en twee rechterhanden. Je ziet het als een uitdaging om de installaties binnen 
de gestelde tijd goed werkend op te leveren.

Profielschets
• Je hebt je MBO opleiding Elektrotechniek afgerond;
• Je hebt ervaring met retail-, industriële- en utiliteitsinstallaties;
• Je bent in het bezit van VCA basis of VCA VOL certificaat;
• Affiniteit met duurzame energie en/of ervaring met pv-installaties is een pre;
• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
• Je hebt een klantgerichte instelling;
• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit;
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Ben je enthousiast geworden van deze vacature en wil je Heerkens Electro helpen groeien 
door jouw vakkennis als Elektromonteur in te zetten, reageer dan snel!

Stuur uw motivatiebrief en Curriculum Vitae naar:
Heerkens Electro, Nobelweg 12, 5482 NN te Schijndel
Of mail: info@heerkenselectro.nl

Meer informatie nodig?
Neem contact op met Hans van Thiel, telefoonnummer (073) 54 92662.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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Hobbykoks nemen voor één avond
Eetcafé ’t Pumpke over

Aty van Hoorn en Miriam de 
Mol zijn beiden woonachtig in 
Nistelrode. Ze waren vroeger 
collega’s en koken al jaren sa-
men. Ze hebben samen al veel 
kookworkshops gevolgd. 
Miriam vertelt dat ze uit een 
bourgondische familie komt 
waar graag lekker gekookt en 
gegeten wordt. Iedereen was 
altijd welkom om mee te eten. 

“Ons mam heeft het me met de 
paplepel ingegoten“, aldus Mi-
riam. 

Aty is ook van het bakken zo-
als taarten, cakes en koekjes. Ze 
heeft deze passie overgenomen 
van haar tante, de zus van haar 
vader. “En nu geef ik mijn hobby 
door aan Maud en Bo, de doch-
ters van onze Toin”, vertelt Aty. 

Waarom Eetcafe ’t Pumpke?
Tijdens de eerste editie van ‘Nis-
seroi aan de Kook’ was Ron ver-
baasd dat er zoveel mensen in 
Nistelrode van koken houden 
en iets met eten hebben. En niet 
onbelangrijk: er ook nog talent 
voor hebben. Aty en Miriam 
waren ook van de partij tijdens 
‘Nisseroi aan de Kook’ en ze 
werden enige tijd later door Ron 

gevraagd of ze interesse hadden 
om een keer in Eetcafé ’t Pump-
ke te koken. 

Ze waren meteen enthousiast, 
maar later bedachten ze zich wel 
dat het toch anders is om voor 
80 personen te koken dan voor 
een kleine groep mensen. Zou 
dat lukken? Na een overleg met 
Ron zijn ze gerustgesteld, want 
Aty en Miriam hebben deze 
avond de regie in handen, maar 
medewerkers van Eetcafé ’t 
Pumpke staan natuurlijk ook tot 
hun beschikking in de keuken en 
voor de bediening.

Wat gaan ze maken?
Aty: “Dat is nog een verrassing, 
maar een tipje van de sluier kun-
nen ze wel oplichten. Miriam: 
“Net zoals al bij ’t Pumpke be-
kend is, gaan we als voorgerecht 
en hoofdgerecht een proeverij 
brengen. En het toetje? Daar 
kunnen we nog niet alles over 
zeggen, maar de citroencake 
van Aty zal hier zeker niet ont-
breken.”

Goede doel
Eetcafé ’t Pumpke geeft een ver-
goeding voor deze avond en Aty 
en Miriam hebben gevraagd of 
deze vergoeding ten goede mag 
komen aan Heidi’s Perspectief, 
de stichting van Heidi Lammers, 
om geld in te zamelen voor haar 
behandeling tegen MS. Hei-
di Lammers uit Schijndel is een 
vriendin van Aty.

NISTELRODE – Eetcafé ’t Pumpke organiseert op donderdag 9 februari een avond waarbij hobbykoks 
koken. Ron de Lorijn, eigenaar van Eetcafé ’t Pumpke, heeft hiervoor Aty en Miriam gevraagd.

Aty en Miriam na het proefkoken, klaar om de gerechten te testen

Aty en Miriam 
hebben deze avond 
de regie in handen, 
maar medewerkers 
van Eetcafé 
’t Pumpke staan 
natuurlijk tot hun 
beschikking

Interesse?
Wil jij deze avond komen eten? Geef je dan op via 
info@eetcafetpumpke.nl of bel met 0412-612956. 
De kosten zijn € 22,50 p.p. voor het 3-gangendiner.

BERNHEZE BOUWT

Gastenhuis 20 - 5473 CT Heeswijk-Dinther - 0413-296316
06-13535619 - info@mpbestratingen.nl

Marcel van den Akker

Schoorsteenvegen

Als je hout of kolen stookt dan 
komen er deeltjes vrij die niet 
volledig verbrand zijn. Deze 
deeltjes vormen roet aan de 
binnenkant van je schoorsteen 
en kunnen brandgevaar ople-
veren. 
Het schoorsteenvegen kun 
je uitbesteden. Indien je een 
schoorsteenbrand hebt gehad, 
kan de verzekering een bewijs 
van een schoorsteenveger ei-
sen. Je moet de schoorsteen 
ongeveer 1 keer per jaar ve-
gen, vaker als je vaker stookt. Nieuwe Erven 21    Heesch    T: 0412 45 61 98u       u

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl MeulendijkAanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking

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

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG
(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
Deze korting vervangt de huidige korting)

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG
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LOOSBROEK - Theo en Vera van Overbeek geloven sterk in de kracht van lokale initiatieven. Dat is ook 
de reden dat ze zijn aangesloten bij BECO, de Bernhezer Energie Coöperatie. Samen zijn we sterk en kun 
je veel bereiken. Dat is ook de reden dat ze duurzame groene energie van BECO afnemen. Theo is een van 
de grote trekkers om glasvezel in Bernheze voor iedereen mogelijk te maken. Dat gaat nu gebeuren stelt 
Theo tot zijn genoegen vast. “Ook omdat we samen sterk zijn”.

Aan de Achterdonksestraat heb-
ben Vera en Theo, samen met de 
kinderen noor, Wouter en Bart, 
altijd al duurzaam willen leven. Ei-
gen biologische groenten kweken 
en zuinig omgaan met energie is 
vanzelfsprekend. De kinderen zijn 
inmiddels enkele jaren de deur uit. 
Theo (73), voorheen werkzaam 
als docent Maatschappijleer, en 
Vera (69), voorheen werkzaam 
in de wijkverpleging, zijn heel 
bewust gericht op samenlevings- 
aspecten die mensen dichtbij ra-
ken. Milieu en duurzaamheid 
maken daar nadrukkelijk deel van 
uit. Maar ook komt dat tot uiting 

door tijd te besteden aan mantel-
zorg, sociale duurzaamheid. 

Het was volgens Theo een logi-
sche stap om lid te worden van 
BECO. “Ik heb de oprichting van 
BECO van dichtbij meegemaakt 
omdat we geloven in dergelijke 
vormen. Coöperaties bestaan al 
lang en als het goed opgezet is 

hebben we daar het meest in te 
vertellen. Dat is belangrijk”, zegt 
Theo. 

Hij vervolgt: “nu ook ons con-
tract afliep bij Greenchoice, zijn 
we per 1 januari voor ongeveer 
dezelfde prijs overgestapt naar 
de lokale coöperatie BECO. Dat is 
in de lijn van een energieneutraal 
Bernheze dat ook de gemeente 
nastreeft. Stroom van een lokale 
energieproducent past daar na-
tuurlijk in.” En het liefst zouden 
Theo en Vera, samen met zoon 
Wouter, een veldje met zonnepa-
nelen aanleggen op eigen grond. 

Na glasvezel nu ook duurzame 
groene energie van beCo 

Meer info of aanmelden op 
www.bernhezerenergie.nl

Vera en Theo van Overbeek  Foto: Jan Gabriëls

Haal de 
zon in huis
Kies voor duurzame energie 

www.vanbakeleco.nl

Geen 

btw voor 

particulieren

VOOR EEN 
SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Industrieterrein Vluchtoord 
T 0413 - 27 01 10

E info@vanschijndeltegels.nl  
  www.vanschijndeltegels.nl   
  www.tegelprofshop.nl

Compleet 
nieuwe grote
showroom!

VOOR EEN 
SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Industrieterrein Vluchtoord 
T 0413 - 27 01 10

E info@vanschijndeltegels.nl  
  www.vanschijndeltegels.nl   
  www.tegelprofshop.nl

Compleet 
nieuwe grote
showroom!VOOR EEN 

SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Industrieterrein Vluchtoord 
T 0413 - 27 01 10

E info@vanschijndeltegels.nl  
  www.vanschijndeltegels.nl   
  www.tegelprofshop.nl

Compleet 
nieuwe grote
showroom!

Klus binnen of buiten? Bel 06 23 33 08 56. 
Of kijk op www.johnheesakkers.com  

Pastoor de Grootstraat 5
5472 PC Loosbroek

T +31 (0)413 291747
F +31 (0)413 291327 
E info@rw-groep.nl

WWW.RW-GROEP.NL

■ BETONBOOR- EN
 ZAAGTECHNIEK
■ SLOOPTECHNIEK
■ GEVELRENOVATIE

Ontzorgen:

Uw waardering,

onze motivatie

GROEP BV

‘voor ongeveer 
dezelfde prijs 
overgestapt naar 
beco’

Vervenne bv sinds 1968 gevestigd in Nistelrode. 
Bij ons kunt u terecht voor onderhoud en aanleg van cv en sanitaire installaties. 

Ook verkoop van losse onderdelen cv en cv  ketels, sanitair, leidingen en 
aansluitmaterialen. En natuurlijk kunt u bij ons terecht voor advies.

Openingstijden:
Maandag 8.00 tot 17.45 uur
Dinsdag 8.00 tot 17.00 uur
Woensdag, donderdag en vrijdag
van 8.00 tot 17.45 uur
Zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur

Damixa Douche
thermostaat + glijstangset

Aktie
vAn de mAAnd

Weijen 71 - 5388 HM Nistelrode
0412-611237 
vervennebv@outlook.com

€ 145,00

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

bernheze bOuWt
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Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Rob van de Ven Elektro BV
Langenbergsestraat 5 

5473 NM Heeswijk-Dinther 

0413-368141 
info@vandevenelektro.nl
www.vandevenelektro.nl

WAT DOEN WE?

• WONINGBOUW
• DATANETWERKEN

• EVENEMENTEN
• UTILITEIT

Kruishoekstraat 19 Heesch  T 0412 633 069  www.vandersangengaragedeuren.nl

showroom open 
op zaterdag 

10.00 - 15.00 uur

KWALITEIT
IS DE 

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

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

0413-229711 - info@vanpinxteren.nl

M. van Pinxteren V.O.F.
Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie

www.vanpinxteren.nl

sinds 1985

Kunststof kozijnen

  TOILETSET

 - GEBERIT

 INBOUWRESERVOIR

- DRUKPLAAT DELTA WIT 

- WANDCLOSET

 INCLUSIEF SOFTCLOSE

 TOILETZITTING 

- ISOLATIEMAT TBV

 WANDCLOSET  

299,00
399,00

  BADMEUBELSET

 COMO

 OPENINGSTIJDEN 

maandag : gesloten

di-wo-do-vrij : 09.00-18.00 uur

zaterdag : 09.00-16.00 uur

Graafsebaan 44, 5384 RT Heesch

(Naast Boerenbond)

Telefoon 0412 - 45 92 95

tegelhal@vanoort.nl

www.tegelhalheesch.nl

Onderdeel van Van Oort Groep

Actieperiode: t/m 04 februari 2017

 FONTEINSET

- KERAMISCH FONTEIN 

- FONTEINKRAAN 

- DESIGNSIFON 

- PLUG ROOSTER 

- OPHANGSET 

109,00

- 80 CM BREED

- KERAMISCHE WASTAFEL

- SPIEGEL

- LEVERBAAR IN KLEUR

 WIT OF GRIJS EIKEN

Duurzaam bouwen 
is meer dan 

energiebesparing.
bij de ontwikkeling 
van gebouwen staat 

het respect voor mens 
en milieu voorop. 

bij duurzaam bouwen 
gaat het niet alleen 

over een laag 
energieverbruik. 

Maar ook over:
• gebruik van 

duurzame materialen 
die rekening houden 

met het milieu en 
de gezondheid 

van bewoners en 
gebruikers;

• een gezond 
binnenmilieu, 

bijvoorbeeld door 
goede ventilatie. 

Dit voorkomt 
vocht, schimmel 
en ophoping van 

schadelijke stoffen;

• prettige en leefbare 
huizen, gebouwen, 
wijken en steden;

• duurzaam slopen, 
om zo materialen die 

vrijkomen bij de sloop 
opnieuw te gebruiken 

(hergebruik);

• verantwoord 
watergebruik

DuuRzAAMHeiD
tiP

Met open    
vizier de 

toekomst in

Service en Onderhoud bv

Installatietechniek bv

S

BI

Service en Onderhoud bv

Installatietechniek bv

S

BI

• Professionele werkvoorbereiding
 in de tekenkamer 
•  Advies, ontwerp en realisatie
 is in dezelfde handen 
•  Grote knowhow op één toegankelijke 

plek 
•  Interne kwaliteitscontrole 
•  Bewaking en controle op afstand 
•  Aparte kennisrijke onderhoudsafdeling
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Waardsestraat 30 
5388 PP Nistelrode 
(0412) 61 21 06
service@bevers.net
www.bevers-installatietechniek.nl
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installeren en 
onderhouden

is ons vak
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.
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Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van maandag 9 januari t/m zondag 15 januari 2017. Week 2. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

bijv. erwtensoep

Unox stevige soep
2 blikken à 800 ml naar keuze 1.56

3.123.123.

1+1 GRATIS*

Blonde 
d’Aquitaine biefstukd’Aquitaine biefstuk
per kilo 10.00per kilo 10.00 1.001.00

1.751.751.

100 GRAM

Doritos, Lay’s deep ridged 
of Lay’s Superchips
zak 147-215 gram 1.291.291.291.291.

1.181.181. 1.001.00

Coop 
filet Amèricain 

naturel
bakje 140/150 gram

2.292.292.292.292.
2.252.252. 1.00

bakje 140/150 gram

1.00

PAK ZE!
K ZE! PAK ZE! PAK ZE!

Heeswijk-DintherHeeswijk-DintherHHeeswijk-DintherHeeswijk-DinthereHeeswijk-DintherHeeswijk-DinthereHeeswijk-DintherHeeswijk-DinthersHeeswijk-DintherHeeswijk-DintherwHeeswijk-DintherHeeswijk-DintheriHeeswijk-DintherHeeswijk-DintherjHeeswijk-DintherHeeswijk-DintheriHeeswijk-DintherjHeeswijk-DintheriHeeswijk-DintherHeeswijk-DintherkHeeswijk-DintherHeeswijk-Dinther-Heeswijk-DintherHeeswijk-DintherDHeeswijk-DintherHeeswijk-DintheriHeeswijk-DintherHeeswijk-DinthernHeeswijk-DintherHeeswijk-DinthertHeeswijk-DintherHeeswijk-DintherhHeeswijk-DintherHeeswijk-DinthereHeeswijk-DintherHeeswijk-DintherrHeeswijk-Dinther
Plein 1969 11Plein 1969 11PPlein 1969 11Plein 1969 11lPlein 1969 11Plein 1969 11ePlein 1969 11Plein 1969 11iPlein 1969 11Plein 1969 11nPlein 1969 11Plein 1969 111Plein 1969 11Plein 1969 119Plein 1969 11Plein 1969 116Plein 1969 11Plein 1969 119Plein 1969 11Plein 1969 111Plein 1969 11Plein 1969 111Plein 1969 11
mmmma-a-aa-a--a-za 8-21 za 8-21 zza 8-21 za 8-21 aza 8-21 za 8-21 8za 8-21 za 8-21 -za 8-21 za 8-21 2za 8-21 za 8-21 1za 8-21 
ZOZOZZOZOOZONDNDNNDNDDNDAG OPEN 12-18 AG OPEN 12-18 AAG OPEN 12-18 AG OPEN 12-18 GAG OPEN 12-18 AG OPEN 12-18 OAG OPEN 12-18 AG OPEN 12-18 PAG OPEN 12-18 AG OPEN 12-18 EAG OPEN 12-18 AG OPEN 12-18 NAG OPEN 12-18 AG OPEN 12-18 1AG OPEN 12-18 AG OPEN 12-18 2AG OPEN 12-18 AG OPEN 12-18 -AG OPEN 12-18 AG OPEN 12-18 1AG OPEN 12-18 AG OPEN 12-18 8AG OPEN 12-18 UUUUUUUUUUUURRRR

K ZE! PAK ZE!
PAK ZE!
PAK ZE!
PAK ZE!
PAK ZE!
PAK ZE!

Meisjes D2 DOS’80 in een 
nieuw jasje

HEESCH - Ruijs Tuintechniek uit 
Heesch en Lichtstad Advocaten 
uit Eindhoven zijn de sponsor 
van de nieuwe trainingsjacks 
van de meisjes D2 van DOS’80.

Ruijs Tuintechniek is een profes-
sionele installateur die ongeveer 
25 jaar actief is in de berege-
ningsbranche, met name in de 
regio Noordoost-Brabant. 
Gespecialiseerd in tuin- en park-

beregening, stofberegening, 
kasberegening, dakkoeling en 
beregening van paardrijbakken. 

Frank van der Geld is mede-ei-
genaar van Lichtstad Advocaten. 
Zij hebben als rechtsgebieden 
echtscheidingen, omgangsrege-
lingen, arbeidsrecht, onderne-
mingsrecht, fusies en overna-
mes. 
Sponsoren, hartelijk bedankt!

Bevers Installatietechniek weer royaal

Sabine overhandigde als dank 
namens het team flessen wijn 
aan haar man Patrick en mede-
directeur Mario van Dijk. 

In 2016 vierde het bedrijf haar 
25-jarig bestaan. Het bedrijf 
werkt voor diverse gemeenten, 
het Ministerie van Defensie en 
een groot aantal scholen. 

Komende tijd wil Bevers Instal-
latietechniek haar service- en 
installatietak uitbreiden richting 
bedrijven en particulieren in de 
regio Uden, Veghel en Oss.

NISTELRODE - Bevers Installatietechniek en Prinses Irene zijn twee namen die onlosmakelijk met elkaar 
zijn verbonden. Al sinds de oprichting steunt Bevers Installatietechniek Prinses Irene op vele manieren. 
Onlangs schonk het bedrijf shirts aan het korfbal recreantenteam, waarin de bekendste vrouw van 
Bernheze speelt. In het team korfbalt ook Sabine Bevers, de vrouw van directeur Patrick Bevers.

Badminton introductietoernooi
HEESCH - Vol snelheid, sportivi-
teit en gezelligheid het nieuwe 
jaar in? De Heesche Badminton 
Vereniging (HBV) biedt die kans 
op donderdag 19 januari tijdens 
het Badminton Introductietoer-
nooi.

Iedereen van 18 jaar en ouder is 
van harte welkom om op deze 
avond in toernooivorm kennis te 
komen maken met de sport en 
vereniging. De hele avond wordt 
er met en tegen spelers met wat 
meer badmintonervaring ge-
speeld. Zij zullen gasten tijdens 

het spelen wegwijs maken in de 
beginselen van het badminton. 
Een sport die in de zaal toch heel 
wat anders gespeeld wordt dan 
op de camping of op het strand. 
Badminton is niet voor niets de 
snelste racketsport ter wereld!

Voor de introducé, die aan het 
einde van de avond de meeste 
punten heeft weten binnen te 
slepen, ligt er een gratis lidmaat-
schap voor een halfjaar van HBV 
klaar. 

Het toernooi wordt van 20.15 tot 

22.00 uur gespeeld in Sporthal ’t 
Vijfeiken in Heesch. Inschrijven 
voor deze avond is niet nodig, 
meer informatie is te vinden op 
www.hbv-heesch.nl.

——————————————————– 
De Leygraaf, altijd een feestje… 

——————————————— 

0413-293016, info@leygraaf.nl, www.leygraaf.nl, Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther 
——————————————————–——————————————————–——————————————————

De Leygraaf, altijd een feestje…
———————————————

0413-293016, info@leygraaf.nl, www.leygraaf.nl, Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

25 jan. Fashion & Food 
Hippe modeshow en 3-gangendiner 

——————— 

5 feb. Proeverij WintersWild 
8-gangendiner als seizoen afsluiting 
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Wandelen is een gezonde manier van 
sporten en voor bijna iedereen te doen. 
Daarom zijn er wederom vier afstanden 
uitgezet, namelijk 10, 15, 20 en 25 km. 
Voor de kortste twee afstanden mag ge-
start worden tot 12.00 uur en de starttijd 
voor de langste twee afstanden sluit om 
11.00 uur. Bij alle afstanden wordt er op 
de pauzeplaats erwtensoep, chocomel, 
thee en koffie geserveerd. 
De pauzeplaats is wederom bij een spon-
sor van HVCH. Nu is Heerkens Groente 
en Fruit uit Nistelrode bereid gevonden 

om op zondag de deuren te openen voor 
de wandelaars.

Twaalfde Heesche Winterwandeling
HEESCH – Wederom organiseert de Club van 50 van HVCH de Heesche Winterwan-
deling. Alle belangstellenden worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan 
deze wandeltocht op zondag 15 januari, waarvan de routes nu voornamelijk zijn 
uitgezet in de prachtige bossen ten zuidoosten van Heesch. Velen hebben als goede 
voornemen meer bewegen op de agenda staan en er is nu de kans de daad bij het 
woord te voegen. De start is vanaf 9.00 uur in de kantine van RKSV HVCH, Binnen-
weg 1 te Heesch.

Laura van de Ven scoorde de openings-
treffer, waarna Olympia/DOS twee keer 
tegen scoorde. Marina van Venrooij 
maakte van grote afstand haar eerste 
van zes doelpunten. De thuisploeg kwam 
daarna, wat later bleek voor de laatste 
keer deze zondag, op voorsprong. De Nis-
telrodese dames namen het initiatief over 

en achtereenvolgens scoorden Laura van 
de Ven (vrije worp), Marina van Venrooij 
(afstandsschot), Evy van de Akker (straf-
worp) en Linda van Tilburg (korte kans). 
De ploeg uit Ommel/Heusden kon daar 
één treffer tegenoverstellen en zag Prinses 
Irene opnieuw aanzetten. Evy van de Ak-
ker en Linda van Tilburg waren van kortbij 
trefzeker en Marina van Venrooij schoot 
er ook nog eens eentje binnen. Pas bij 4-9 
kon Olympia/DOS weer iets terug doen, 
maar van Venrooij was weer loepzuiver 
met haar schot, met 5-10 ging de rust in.

Na de thee ging Marina van Venrooij ver-
der met scoren, deze keer uit een vrije 
worp en ook Maddy van Dijk schoot van 

ver raak. De dames uit de regio Helmond 
zorgden nog voor een tegentreffer, maar 
wederom van Venrooij en Gaby van Sant-
voort maakten dat de marge nog groter 
werd. Bij 6-14 was de wedstrijd gespeeld 
en werd er om en om gescoord. 

Maddy van Dijk, Laura van de Ven, Lindy 
Exters en Hilde Pittens wisten de korf nog 
te vinden, waardoor er een mooie 12-18 
eindstand op het scorebord kwam. Anke 
van Leuken maakte haar debuut in het 1e 
team.

Korfbalster van het 
jaar scoort een half dozijn doelpunten
NISTELRODE - Op de nieuwjaarsreceptie van Prinses Irene werd aanvoerster Marina 
van Venrooij gekozen tot korfbalster van het jaar 2016. Zondag maakte ze nog eens 
duidelijk waarom dat helemaal terecht is. Tegen de nummer 2 van de ranglijst, Olym-
pia/DOS, scoorde ze maar liefst zes keer en had daarmee een belangrijk aandeel in de 
12-18 zege. Door deze overwinning deelt Prinses Irene, wat betreft verliespunten, de 
koppositie met De Peelkorf.

Marina van Venrooij

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen
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1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport
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Frites
Frieten

Frites 
Frieten

.

Allumettes
Fijne Frieten

Allumettes
Fijne Frieten

Frites préfrites - Voorgebakken Frieten

Pom’Steak

10/10 mm

10/10 mm

7/7 mm

7/7 mm

10/18 mm

Soepgroenten
1 kilogram

Diepvriesspecialist

Belgische friet
of pom’steak
1 kilogram

Lutosa

Rundvlees, stoofvlees, 
goulash of kipsaté
Kroketten
5 stuks

Diepvriesspecialist

Pangasius
800 gram
Epic

Normaal 3,Normaal 3,Normaal 3,Normaal 3,9999

Deurne - Milhezerweg 19 - 5752 BA  Deurne - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - 5707 AZ  Helmond - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - 5461 BB  Veghel - T 0413-344004
Waalwijk - Stationstr. 91 - 5141 GD  Waalwijk - T 0416-534919
www.diepvriesspecialist.nl  Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist 
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 4 jan. t/m dinsdag 17 jan. 2017. 
www.diepvriesspecialist.nl  
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 4 jan. t/m dinsdag 17 jan. 2017. 
www.diepvriesspecialist.nl  Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist 
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 4 jan. t/m dinsdag 17 jan. 2017. 

Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist 

Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 4 jan. t/m dinsdag 17 jan. 2017. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 4 jan. t/m dinsdag 17 jan. 2017. 

3 voor

7,7,98

3,00

Broodje frikandel
8 stuks

DiepvriesspecialistDiepvriesspecialist

€ 0,60 € 0,60 € 0,
per stukper stukper stuk

50%
kortingkortingkortingkorting

GRATIS
spaarkaart

artikel

Hamburgers
12 stuks

Lekker & Anders

GRATIS tegen 
inlevering van 
GRATIS
inlevering van 
GRATIS tegen 
inlevering van 

 tegen 

10
inlevering van 

10
inlevering van 
 spaarpunten

3,19

Ananas 
bavarois

750 ml
DiepvriesspecialistDiepvriesspecialist

2+1
GRATIS

goedkoopste 
gratis

goedkoopste 
gratis

goedkoopste 

Normaal 
V.A. 2,99 
per stuk € 6,99

4,79

€ 4,99

2,49€ 1,99

0,99

€ 1,99

1,59

STUNT 
frikandellen 

gratisgratis
frikandellen 

gratis
frikandellen 

Spannend op de weg 
en binnen spannend op het podium
BERNHEZE/ LOMMEL - Na uitvoerig 
overleg tussen de bestuursleden beslo-
ten we vroeg in de ochtend dat het toch 
verantwoord was om te gaan rijden naar 
België. In Lommel dansten onze solo’s en 
sportklasse groepen hun eerste Internati-
onale Toernooi met goede resultaten. 

In de categorie solo junioren waren de uit-
slagen als volgt: Lise met 259 10e plaats; 
Lindsey met 263 een 9e plaats en Sascha 
met 266 punten op een 8e plaats. Garde 
junioren Miracle eindigde met 264 punten 
op een 3e plaats. Mars junioren Emeralds 
pakte met 264 punten een 2e plaats. Mo-
dern Spirit haalde met 271 een mooie 1e 
plaats! In het middag programma startte 
onze mars hoofdgroep met een 2e plaats  
met 283 punten. Bij de solo’s jeugd ein-
digde Gwen op een 2e plaats met 281 
punten en Guusje werd 4e met 275 pun-
ten. Bij de solo’s hoofd danste Jade zich 
naar een mooie 3e plaats met 280 punten 
en eindigde Demi als 5e met 278 punten.
Inspiration danste in de categorie hoofd 
modern met 285 punten naar een 2e 
plaats met maar één puntje minder als de 
nummer één. Alle punten lagen nog dicht 
bij elkaar waardoor er nog van alles mo-
gelijk is!

BERGHEM/BERNHEZE – Op zondag 
danste al onze groepen en solo’s weer 
en ook onze minioren kwamen voor het 
eerst op het podium.

Met de minigarde wonnen ze de cate-
gorie met 218 punten. Met de nieuwe 
showdans waarmee ze een synchroom-
wedstrijd uitbeelden, eindigde ze op een 
2e plaats met 214 punten.

De overige uitslagen waren:
Lise 268 punten - 4e plaats
Sascha 269 punten - 3e plaats 
Lindsey 273 punten - 2e plaats 
Melody - 230 punten - 3e plaats
Mracle 267 punten - 1 e plaats
Spirit 266 punten - 1e plaats
Emeralds 266 punten - 1e plaats
Untouched 285 punten - 1e plaats
Gwen 286 punten - 1e plaats 
Guusje 276 punten - 3e plaats
Jade 283 punten - 2e plaats 
Demi 288 punten - 1e plaats
Diamonds 264 punten - 1e plaats
Touch 285 punten - 1e plaats
Inspiration 287 punten - 1e plaats
Duo Martje en Marlon 276 punten - 
1e plaats.

De presentatie van de dansen van DV 
Dancing Kids van seizoen 2016-2017 is 
in CC De Pas op 28 januari vanaf 19.30 
uur. Een mooie avond van verwondering 
en dans. Meer over DV Dancing Kids op 
www.dvdancingkids.nl.

dansen

Miracle

MARINA HAD EEN 
BELANGRĲ K AANDEEL 
IN DE WEDSTRĲ D
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Van het kleinste danseresje tot de prima ballerina: voor iedereen 
de beste wensen voor 2017! Wij hopen in ieder geval weer op een 
prachtig jaar vol enthousiasme, plezier en dans. Het is weer tijd 
om de dansschoenen uit de kast te halen, want wij beginnen het 
jaar goed! 

Om het nieuwe jaar goed te starten, hebben we een leuke aanbie-
ding! De allerjongste ballerina’s in de dop zijn de hele maand janu-
ari van harte welkom bij de lessen kleuterdans, voor slechts € 10,-. 
Deze lessen vinden plaats op woensdagmiddag in onze studio’s in 
Heesch om 13.45 uur en in Nistelrode om 16.30 uur. Lijkt het jou 
leuk om mee te komen dansen? Kijk dan voor meer informatie op 
onze Facebookpagina of op onze website. Misschien sta jij dan dit 
jaar samen met ons op het grote podium in theater de Lievekamp 
in Oss!

Ook dit jaar staat er volop dans en spektakel op de planning. Ver 
in het vooruitzicht hebben we de grote voorstellingsreeks in juni: 
‘Ariël, terug naar de zee’. Maar niet getreurd! Gelukkig kun je in 

januari ook al volop van al onze dansers en danseressen genieten. Voor iedereen die van dichtbij 
kennis wil komen maken, hebben we van 23 t/m 27 januari een open week in onze studio’s in 
Heesch en Nistelrode. Loop gerust even binnen en kom gezellig een les kijken. Er is voor ieder 
wat wils, wij bieden namelijk lessen in alle stijlen en voor alle leeftijdscategorieën. 
Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje op onze site voor meer informatie over het lesrooster 
van beide locaties. Dan zien wij je graag tijdens één, of meerdere, van onze open dagen!

BALLETSTUDIO VAN DER STAPPEN GAAT VOOR… 
EEN SPETTEREND 2017!

info@balletstudiovanderstappen.nl - www.balletstudiovanderstappen.nl

HEESCH - Op 30 december 
vond in sporthal ’t Vijfeiken 
het jaarlijkse XRC-scholentoer-
nooi plaats, georganiseerd door 
handbalvereniging DOS’80. 

Het was een zeer geslaagde dag 
waarop zeer enthousiast en fa-
natiek gehandbald werd. De 
winnaar van de groepen 3&4 
was basisschool Emmaus, van 
de groepen 5&6 was ook basis-

school Emmaus de grote win-
naar en van de groepen 7&8 
was basisschool de Toermalijn de 
winnaar. Dit toernooi had niet 
kunnen plaatsvinden zonder alle 
vrijwilligers, scholen en sponso-
ren. Bedankt voor jullie bijdrage. 
Wij hopen dat er volgend jaar 
weer net zo’n mooi toernooi 
plaats kan vinden en dat jullie 
hierbij weer allemaal van de par-
tij zijn.

Handbal scholentoernooi

handbal

Duel om de bal Foto: Paul Trum

Om met oplossingen te komen 
werd in de rust door coach Bart 
van der Burgt aangegeven dat 
er meer beleving moest komen 
in het schot, dat de verdediging 
wat strakker moest gaan ach-
terverdedigen en in de aanval 
de kansen beter benut moesten 
worden. In de eerste aanval was 
het Inge die meteen van afstand 
raak schoot. 
na een kwartier spelen in de 
tweede helft had B.I.O. de ach-
terstand omgebogen naar een 
5-3 voorsprong. Het was nu 
weer de beurt aan de Loosbroek-
se dames om de rug te rechten 

en er vol tegenaan te gaan. Met 
een paar mooie aanvallende ac-
ties en goed samenspel trokken 
de dames van Korloo de stand 
weer gelijk, 5-5. Dit gaf Korloo 
een boost en de beleving zat er 
vanaf dat moment over de volle 
breedte in. 

Duidelijk een periode die liet zien 
dat er in de huidige selectie van 
Korloo1 nog behoorlijk wat po-
tentie zit. na de 6-5 door B.I.O. 
en de 6-6 door Fleur, was het 
Lotte die in de laatste minuut uit 
een kort kansje de twee punten 
veilig stelde. Eindstand 6-7.

Dames Korloo 1 pakken 
winst in Veldhoven
VELDHOVEn/LOOSBROEK - Op zondag 8 januari stond voor Kor-
loo Dames 1 de uitwedstrijd tegen B.I.O. uit Veldhoven op het pro-
gramma. Beide teams waren gewaagd aan elkaar, ondanks het grote 
verschil op de positionering in de rangschikking. Na een slordige 
eerste periode, waarin de nodige kansen werden verspeeld en kan-
sen beter afgerond moesten worden, gingen beide teams richting de 
kleedkamer met een 2-2 ruststand.
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VEnRAY/HEESWIJK-DInTHER - 
De competitie werd zaterdag 7 
januari weer hervat, maar door 
het slechte weer en de gladde 
wegen werden de wedstrijden 
van de jeugd allemaal afgelast. 

Zondag 8 januari was de situa-
tie geheel anders en waren het 
meeste ijs en de sneeuw weer 
van de wegen, dus de senioren 
gingen wel van start. Deze start 

verliep niet zoals we vooraf had-
den kunnen denken. Altior 1 
ging op bezoek bij De Peelkorf, 
de koploper in de hoofdklasse, 
maar ging uiteindelijk hard on-
deruit met een uitslag van 24-15. 

De Korfrakkers 2-Altior 2: 24-4
De Peelkorf 2-Altior 3: 17-8
Flash 2-Altior 4: 8-9
De Korfrakkers 6-Altior 5: 
13-12.

Slechte start 
Altior van 2017
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1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Tempo
Aanvankelijk hielden beide ploe-
gen elkaar goed in evenwicht. 
na 15 minuten stond het 4-4. 
Daarna namen de Heesche da-
mes het heft volledig in handen. 

Er werd scherper verdedigd, het 
tempo ging omhoog en dat le-
verde ook een aantal goede 
aanvallen op. Onder andere Jai-
my van Orsouw en Selina van 
de Hurk wisten in deze fase re-

gelmatig het net te vinden. Dat 
leverde een ruststand van 9-4 op 
in het voordeel van DOS’80.

Eenvoudig
De tweede helft zette DOS’80 
de goede lijn door en had wei-
nig meer te duchten van hun 
tegenstander uit Rijen. De Hee-
sche dames wisten met enkele 
break-outs hun voorsprong uit 
te breiden en kwamen zo heel 
eenvoudig tot de winst. 

In de laatste seconde wist Kim 
van Erp de eindstand te bepalen 
met een gericht schot in de bo-
venhoek. Eindstand: 20-9

Afgelaste wedstrijd heren 
DOS’80, dames pakken winst
HEESCH - Zaterdagavond kwam de tegenstander van de heren niet opdagen vanwege de weersomstan-
digheden. De dames van DOS’80 namen het in sporthal ’t Vijfeiken op tegen RHC uit Rijen, die het 
slechte weer wel wisten te trotseren, maar een kansloze wedstrijd speelden.

handbal

Kim van Erp Foto: Ruud Schobbers

AL 25 JAAR HET ADRES
• Aankoop PC, Notebook 

en Randapparatuur
• Onderhoud en Reparatie

Voor particulieren en zakelijke klanten
De Doorgang 11 - 5473 HZ  Heeswijk-Dinther

0413-293131 - info@uce.nl

de tWeede helft 
Zette dos‘80 de 
Goede lij n door

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Uw kostbare 
‘oude’ 

8 mm film 
op dvd
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BeRNHeze SPORtieF

‘t Sfeerhuys bloem & styling
Van Grunsven & Haerkens assurantiën
‘traject
Ambachtelijke Slagerij Van den Tillart
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool Van Sleuwen
Badkamermarkt.nl B.V.
Balletstudio Hanneke van der Stappen
Bernheze Makelaars & Adviseurs
Bevers Installatietechniek B.V.
Bevers Steencentrum B.V.
Boetiek24.nl
Boslo Investment
Bouwservice Hein Korsten
Brasserie ‘t oude Raadhuis
Brienen Groenprojecten
Café ‘t Tramstation
Centrum MAIA
Centrum Timmers ‘Hartje Maashorst’
Chocolade, IJs- en lunchcorner Chill
Chris van Velzen Aanhangers & 

Autoschade
Cleefshoeve
Cor van Schaijk Aannemings- en 

Transportmaatschappij B.V.
Cranen B.V.
Creatief & Lekker
D.I.O./The Readshop/PRIMA Sparkling
Dagbesteding In de Hei
Dagwinkel Schouten
Dagwinkel Vorstenbosch
Danaque Haarstudio

De Bakkers Lamers
De Schaapskooi
Dinthers Eethuis
DressUp InStyle
DTG Kaarsen
Eetcafe ‘t Pumpke
Fa. van de Wetering
Feston Tapijten Heesch
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Finovion Accountancy Bernheze
Fit en Family
Fransen Accountancy & Advies
Fysio Steins Hoogstraat
Gaaf Grafisch
Gabriellic Voetreflex
Galerie Bernheze
Gastronomia Italiana
Geurts Mengvoerders BV
Groente- en Fruitspeciaalzaak Ceelen
Hanenberg Materieel
Happy Swim Zwemschool
Heerkens Groente en Fruit B.V.
Heesch Koi
Het Gele Huis Hypotheken
Het Sentiment Restaurant
Hoogstede Optiek en Horen
Huiskamerinstituut Zieso
Hullie Speelboerderij
Influsso, loopbaanbegeleiding en coaching
Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens BV
Installatiebedrijf T Loeffen
Installatiebedrijf Traa BV
Installatiebedrijf van Dinther
Intense Feel Good - Look Amazing

Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
Janske van Eersel
Jumbo Wiegmans Heesch
Just Be Beauty & Balance
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kapsalon van Dinther nistelrode
Karwei Heesch
KDV Piekobello - BSO De Rebbels en BSO 

De Toversteen
Kinderopvang De Benjamin
Kinderopvang Het Beertje
Klasse RT
Langenhuizen Agrarisch Loon- en 

Grondverzetbedrijf
Leon Kerkhof Tuinontwerp, aanleg en 

onderhoud
LipsGroen Hoveniersbedrijf
Logopediepraktijk Heesch - nistelrode
Los door het Bos
Lunenburg Events & More
Maas & van Oss
Machinale Timmerwerkplaats Jan Loeffen
MandalArt
Mario Supersize.nl
Marvy’s Speelwereld
Marya Schoenen en Tassen
MG Service
number 3 Lifestyle
Oefentherapie Cesar
Ontmoetingsplek De nistel
OOvB adviseurs en accountants
Pantein Thuiszorg Heesch
Pantein Thuiszorg Heeswijk-Dinther
Pantein Thuiszorg nistelrode
Partycentrum ‘t Maxend

Pas Banden en Accu’s
Plaza ‘t Supertje
Podotherapie van den Heuvel
Raamdecoratietotaalmarkt.nl B.V.
Rabobank Oss - Bernheze
Raved Boutique & Musthaves
Rijschool Chris van Vught
Rijschool nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio · Video · Lighting
Service Apotheek nistelrode
Sport- & Healthclub Meer Sports
Stavast
Tekenburo Verkuylen
The Travel Club Annemarie van Erp
Tokonoot
UCE Computers
Van Boxtel Groep
van den Elzen Transport
Van Lieshout Dier & Tuin VOF
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schayk V.O.F.
Van Schijndel Tegels
Van Soest & Partners accountants en 

adviseurs
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Veerkracht Counseling & Therapie
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
Wolletjes
WomenWorks
Zin in een Feestje

 
Graag vertellen wij u hoe u op de website komt te staan met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vinden op de digitale snelweg. 

www.mooibernheze.nl

DE STEUN VAN ONDERSTAANDE BEDRIJVEN GEVEN ONLINE EEN GRATIS PODIUM VOOR ALLE VERENIGINGEN EN STICHTINGEN:

De twee zussen hebben drie trai-
ningen in de week, op maandag, 
dinsdag en zaterdag. Op zater-
dag moeten zij zelfs al om 6.00 
uur hun bed uit, zodat ze om 
7.00 uur in het zwembad liggen. 
De jongste van de twee, Mirthe, 
gaat soms zelfs vier keer in de 
week trainen. 
Zo’n twee tot drie keer per 
maand is er een wedstrijd waar-
aan zij meedoen, dit doen ze nu 
al vier seizoenen. 
“In het begin was het makkelijk 
om medailles te winnen, maar 
hoe ouder je wordt, hoe moeilij-
ker het wordt om een medaille te 
winnen. De concurrentie wordt 
steeds groter, maar hierdoor 
wordt ook de uitdaging groter!”, 
vertelt Elvira. 

Ze doen niet mee aan wedstrij-
den om zo veel mogelijk me-

dailles te winnen, maar om hun 
eigen tijden te verbeteren. “Je 
gaat vooral voor jezelf”, vertelt 
Mirthe. De meiden hebben dit 
jaar hard getraind voor de Bra-
bantse Winter Kampioenschap-
pen, maar grepen net naast een 
startplaats. Ondertussen wordt 
er hard getraind om aan het eind 
van het seizoen wel met de Bra-

bantse Zomer Kampioenschap-
pen mee te mogen zwemmen.

Elvira zit nu in de tweede klas 
van de middelbare school en 
merkt dat het zwemmen steeds 
lastiger te combineren is met 
haar school. 
“Ik baal heel erg als ik een trai-
ning af moet zeggen, maar ik 
merk wel dat het lastig is om het 
te combineren met bijvoorbeeld 

een schoolproject wat in duo’s 
gemaakt moet worden.“

Mirthe heeft van 28 december 
tot en met 30 december met 

een bijzondere 
wedstrijd 

meege-
daan. 

Jaarlijks 
vindt

er aan het einde van het jaar in 
Maastricht een internationa-
le zwemwedstrijd plaats, waar 
Mirthe zichzelf voor had opge-
geven. Tussen de deelnemers, uit 
onder andere nederland, Tsjechië 
en Engeland, heeft zij maar liefst 
acht persoonlijke records weten 
te verbeteren. Elvira heeft vorig 
jaar meegedaan aan de wed-
strijd, maar besloot dit jaar over 

te slaan. “Het zijn zware dagen. 
Je staat om 6.00 uur in de och-
tend op en je bent om 21.00 uur 
pas weer op je hotelkamer. Maar 
volgend jaar wil ik weer mee-
doen.”
Hoewel ze allebei een andere 
carrière dan een zwemcarrière 
voor ogen hebben, willen ze zo 
lang mogelijk doorgaan met het 
wedstrijdzwemmen. 

nISTELRODE – Elivra en Mirthe van der Heijden, 12 en 11 jaar jong, zijn beiden grote liefhebbers van de zwemsport. Nadat ze alle mogelijke zwemdiploma’s in Nistelrode 
behaald hadden, zijn zij samen met hun ouders gaan zoeken naar nieuwe zwemmogelijkheden. Via een vriendinnetje zijn ze bij zwemvereniging ‘Zeester-Meerval’ in Uden 
terecht gekomen.

DE JEUGD heeft de toekomst De zwem-zussen                         #ZwEMMEN #ZwEMbaD #TaLENT 

Elvira en Mirthe met enkele prijzen Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Ad Ploegmakers
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voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

DoNDerDag 12 jaNuari

biljarttoernooi libre
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Nisseroise kletsavond
Partycentrum ‘t Maxend

vrijDag 13 jaNuari

pronkzitting 
De rooie tesneuzik
‘t Tunneke Heesch

kluscafé
De Stuik Vorstenbosch

Centrum Maia: reiki 1
Palmenweg 5 nistelrode

biljarttoernooi libre
CC Servaes Heeswijk-Dinther

bobz
Dorpshuis nistelrode

6 happy hours/18+
Lunenburg Loosbroek

zaterDag 14 jaNuari

flessenactie Mira Ceti
nistelrode
PAGINA 7

opening fysio/
fitnessCentrum heesch
Cereslaan 12b Heesch
PAGINA 11

pronkzitting 
De rooie tesneuzik
‘t Tunneke Heesch

Centrum Maia: 
familieopstellingen
Palmenweg 5 nistelrode

expositie lambert de haas
en concert rondom 
de expositie
Kloosterkapel Vorstenbosch

kerstbomen planten
Protestbosje Heesch West

jeugdprinsonthulling
De Stuik Vorstenbosch

Mannen van Naam: 
waargebeurd
CC nesterlé nistelrode
PAGINA 2

uitslag Nisseroise kwis
Partycentrum ‘t Maxend 
nistelrode

zoNDag 15 jaNuari

politiek Café brug
Café De Zwaan 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 19

werelddag voor Migranten 
en vluchtelingen
Bernheze
PAGINA 6

heesche winterwandeling
Start: Binnenweg 1 Heesch
PAGINA 29

open dag Meersports
‘t Vijfeiken 14 Heesch

expositie lambert de haas
Kloosterkapel Vorstenbosch

opening fysio/
fitnessCentrum heesch
Cereslaan 12b Heesch
PAGINA 11

expositie kunst-zicht
Kerkstraat 1 Heeswijk-Dinther

Nieuwjaarsconcert 
fanfare st. lambertus
CC nesterlé nistelrode
PAGINA 6

spirituele filmmiddag 
met tjeu van den berk
Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 10

MaaNDag 16 jaNuari

film: les innocentes 
Filmhuis De Pas Heesch

DiNsDag 17 jaNuari

informatieavond 
bs emmaus
Dr. Saal van Zwanenberglaan 
115 Heesch
PAGINA 22

kluscafé
Achterdonksestraat 7 
Loosbroek

bijeenkomst herinrichting 
Centrum heesch
CC De Pas Heesch
PAGINA 17

film: les innocentes 
Filmhuis De Pas Heesch

verdiepingsavond 
Christendom
Petrus’ Bandenkerk Heesch

woeNsDag 18 jaNuari

Cursus snel leren
= leuk leren
Klasse-RT nistelrode

Centrum Maia: workshop 
tarot & orakelkaarten
en reiki 3a
Palmenweg 5 nistelrode

Mandalart themaworkshop: 
De basis ben je zelf
Palmenweg 5 nistelrode
PAGINA 10

liederentafel
CC De Pas Heesch
PAGINA 10

lezing Nellie braken: 
grip op m’n knip
Bibliotheek nistelrode
PAGINA 24

informatieavond 
bs De toermalijn
‘t Vijfeiken 36 Heesch
PAGINA 22

DoNDerDag 19 jaNuari

pronkzitting 
de rooie tesneuzik
‘t Tunneke Heesch

informatieavond 
bs Delta
Herderstraat 2 Heesch
PAGINA 22

oud papier
Buitengebied/ Zwarte Molen 
nistelrode

sp thema-avond zorg
CC De Pas Heesch
PAGINA 18

Cabaretteketet
CC De Pas Heesch

badminton 
introductietoernooi
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch
PAGINA 28

informatieavond 
bs De kiem
De Ploeg 101 Heesch
PAGINA 22

vrijDag 20 jaNuari

pronkzitting 
de rooie tesneuzik
‘t Tunneke Heesch

hollands glorie/18+
Lunenburg Loosbroek 

open huis eldecollege
Schijndel
PAGINA 23

Centrum Maia: herinner 
je wie jij bent... Module 2
Palmenweg 5 nistelrode

keeztoernooi 
vorstenbosch
De Stuik Vorstenbosch

zaterDag 21 jaNuari

opening tandartspraktijk 
van pinxteren & veerkracht 
counseling en therapie
Laar 58a nistelrode 

pubnight
Café In d’n Ollie 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 9

zaziezoe
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 3

uilenwandeling
in het donker
natuurcentrum De Maashorst 
nistelrode

tv De oudere garde: 
kolder in de polder
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 5

pronkzitting 
de rooie tesneuzik
‘t Tunneke Heesch

kijkmiddag kinderopvang 
kruimeltje
Stekstraat 13 nistelrode
PAGINA 23

expositie 
anny potters de visser
St. Barbaragilde Raadhuisplein 
21b Heeswijk-Dinther
PAGINA 24

zoNDag 22 jaNuari

tv De oudere garde: 
kolder in de polder
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 5

expositie 
anny potters de visser
St. Barbaragilde Raadhuisplein 
21b Heeswijk-Dinther
PAGINA 24

open huis eldecollege
Schijndel
PAGINA 23

zaziezoe
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 3

hier meude laache
CC De Pas Heesch
PAGINA 24

open week balletstudio 
van der stappen
Heesch en nistelrode
PAGINA 30

DiNsDag 24 jaNuari

Creatieve middag 
in Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

lezing verbindend 
communiceren
Bibliotheek Heeswijk-Dinther

open week balletstudio 
van der stappen
Heesch en nistelrode
PAGINA 30

woeNsDag 25 jaNuari

voorleesontbijt
Bibliotheken Bernheze

ontmoetingsbijeenkomst 
groentepluktuin 
Meulenhof
Laverdonk 3 Heeswijk-Dinther

iMeet: + - X : ??
Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

Centrum Maia: 
helderziende waar-
nemingen door ton bons
Palmenweg 5 nistelrode

open week balletstudio 
van der stappen
Heesch en nistelrode
PAGINA 30

DoNDerDag 26 jaNuari

roué verveer
CC De Pas Heesch

film: le fabuleux Destin 
d’aMelie poulain
CC nesterlé nistelrode

open week balletstudio 
van der stappen
Heesch en nistelrode
PAGINA 30


