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Word je bewust van 
de natuur om je heen

In totaal worden er 36 mensen 
door IVN Bernheze, Oss, Uden 
en Veghel opgeleid, waarvan ne-
gen in de regio Bernheze. Carel 
Slaats, Jan Ruijs, Theo Jacobs, 
Erna van den Elsen, Jeroen van 
Dijk, Brigitte Leijtens, Miriam de 
Mol, Marita Drijfhout en Laura 
van Venrooy volgen de tweejari-
ge opleiding Natuurgids, aange-
boden door de IVN, waar zij allen 
ook lid van zijn. 

De groep bestaat uit een ge-
mengd gezelschap: vier mannen 
en vijf vrouwen, met ieder een 
andere achtergrond qua oplei-
ding en werk, maar allemaal de-
len zij de passie voor de natuur. 
“Ik vind dat wij als mens de mo-
rele verplichting hebben om voor 
de natuur te zorgen”, zegt Ca-
rel, waarop de rest instemmend 
knikt. 
Als natuurgids willen zij onder 
een breed publiek verwondering 
en belangstelling laten ontstaan 
voor de natuur. 
Naast mensen rondleiden en 
vertellen over de natuur om hen 
heen, kunnen de aanstormen-
de gidsen ook meer. Nadat zij 
hun opleiding hebben afgerond 
weten zij hoe alles in de natuur 
met elkaar samenwerkt en hoe 
dit alles versterkt kan worden. 
Hierdoor kunnen zij ook namens 
IVN participeren in overleggen 
over inrichting en behoud van 
de natuur en ze kunnen een nut-
tige gesprekspartner zijn voor 

eigenaren en gebruikers over 
hun natuureigendom, maar ook 
voor instanties zoals gemeenten 
en waterschappen. 

Gedurende twee jaar heeft de 
groep tweemaal in de maand 
op dinsdag theorielessen en 
maandelijks op zondagochtend 
een excursie. Tijdens de excur-
sie brengen ze het geleerde in 
de praktijk. Tijdens de opleiding 
adopteert de groep een natuur-
gebied dat zij een jaar lang mo-
nitort. Wat er allemaal verandert, 
hoe de natuur samenwerkt en 
hoe zij dit kunnen verbeteren 
wordt allemaal vastgelegd en 
geldt als het afstudeerproject van 
de groep. 

Wil je meer weten over de natuur 
om je heen en hoe jij eraan bij kunt 
dragen dat deze behouden blijft? 
Kijk dan eens op www.ivn.nl,
daar lees je alles over hoe jij de 
natuur optimaal kunt beleven.

BERNHEZE - De natuur 
is overal om je heen, 
van de bloembak aan 
je balkon tot aan het 
bos waar je iedere 
zaterdagochtend 
gaat wandelen. Maar 
niet iedereen is zich 
bewust van de natuur 
om zich heen en hoe 
men de natuur een 
handje moet helpen. 
Negen aanstormende 
natuurgidsen zullen zich 
inzetten om iedereen 
hiervan bewust te 
maken. 

De aanstormende gidsen van regio Brabant Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Edwin Hendriks

Oog hebben voor details

Tijdens de 
excursie 
brengen ze 
het geleerde 
in de praktijk

Vastleggen van informatie

Krant niet op 
woensdag 

ontvangen?
info@DeMooiBernhezeKrant.nl

Tel. 0412-795170
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Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda: 
Donderdag 18 januari: Lezing 
over de vier elementen en de 
relatie met de horoscoop door 
Frank van den Dungen. Hij 
woonde ooit in Vorstenbosch, nu 
in Heesch, en hij zal een lezing 
houden over de betekenis van 
de vier elementen Vuur, Aarde, 
Lucht en Water. Hij zal ingaan op 
de klassieke oorsprong en bete-
kenis van deze elementen. Ook 
hun rol in de ontwikkelingshis-
torie van de geneeskunde, in de 
huidige natuurgeneeskunde en in 
de psychologie komt daarbij aan 

de orde. Aanvang 20.00 uur, kos-
ten € 7,50, contant te betalen bij 
binnenkomst in de zaal. 
Aanmelden via: 
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.        

Vrijdag 19 januari: Dag met Fa-
milieopstellingen door Juno Wel-
ter. Bij familieopstellingen wordt 
uitgegaan van het feit dat ieder 
mens deel uitmaakt van een gro-
ter geheel, een systeem, zoals je 
huidige gezin, je familie of je werk-
omgeving. Tijdens een opstelling 
wordt gebruik gemaakt van re-

presentanten. Een representant is 
een persoon, die voor de tijd dat 
de opstelling duurt, in de schoe-
nen gaat staan van bijvoorbeeld 
een moeder of grootvader van de 
persoon, die de opstelling heeft 
aangevraagd. Representant zijn 
is een prachtige manier om de 
kracht van een opstelling te er-
varen. Van 10.00 tot 17.00 uur, 
kosten € 25,- voor een represen-
tant, € 90,- voor het inbrengen 
van een probleem. Info en aan-
melden bij Margareth Bloemen: 
06-82350099.
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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.

GEZOND DORP 2.0
IN 2018!

Afgelopen jaar is gebleken dat 
er in Heesch een grote vorm 
van saamhorigheid is! Als er iets 
georganiseerd wordt staan de 
Heeschenaren massaal op om 
hier hun bijdrage aan te leveren. 
Maar hoe zit het nou echt met 

de inwoners van Heesch? In ons bourgonische dorp zijn tal 
van mogelijkheden om heerlijk te genieten van allerlei lekkere 
dingen. Al dan niet gecombineerd met een heerlijke wandeling 
of fietstocht in de prachtige natuur. Hoe staat het met uw 
goede voornemens in het nieuwe jaar? De sportscholen 
nodigen u uit voor allerlei proefsessies en de winkeliers 
adviseren u over goede en gezonde voeding. Gezond eten en 

lekker afvallen dat wil toch iedereen? 
Een huis- en een sportarts in Leende 
(in Brabant) zijn vorig jaar de uitdaging 
aangegaan om de bewoners gezonder 
te laten leven met goede voorlichting 
over voeding, beweging en een 
gezonde levensstijl (dus zo min mogelijk 
stress). Maar ook over producten die 
vetten bevatten... zoals volle kaas, 
lekkere (gras)roomboter, olijfolie, et 
cetera. Deze ondernemers hebben de 

krachten gebundeld en beginnen steeds meer mogelijkheden 
te ontdekken en gaan steeds meer en goede producten 
aanbieden, vaak lokaal/regionaal. Deelnemers werden gevolgd 
en na een aantal maanden begonnen de positieve resultaten 
zich al duidelijk af te tekenen; met minder medicijngebruik, 
betere bloeddrukken en cholesterolverhoudingen. Steeds 
meer organisaties zijn enthousiast en er ontstaan meerdere 
initiatieven die te maken hebben met gezondheid van mens en 
mileu, op duurzame wijze omgaan met de leefomgeving van 
mens en dier.
 
Zou het Heesch ook gaan lukken om zich als Gezond Dorp 
2.0 op de kaart te zetten? Wij gaan dit jaar ons best doen om 
u te adviseren over gezonde voedingsmiddelen; eventueel 
lekkere wandel- en fietsroutes te benoemen en regelmatig een 
follow up te geven middels deze columns. Het begint vaak 
met een idee en hoe leuk zou het zijn als dit de start kan zijn 
van een Gezond Dorp 2.0!  Lekker eten is prima, maar genoeg 
is genoeg! Kleine hapjes en genieten van een lekker wijntje 
op zijn tijd dat mag! Is geen enkel probleem zelfs. Huisartsen, 
sportclubs, ondernemers... voelt u zich ook geroepen om hier 
iets mee te doen? Wij kijken uit naar uw/jullie reacties.
Tot zover onze goede voornemens. Doet u ook mee?

De allerbeste wensen voor 2018!
Bon Fromage Team Oss - Heesch
Ton en Elly Bens.

COLUMN
Ton Bens

www.heerkensagf.nlHeerkens groenten en fruit | Waardsestraat 15 | 5388 PP Nistelrode| www.heerkensagf.nl 

FOODTRENDS

PRETTIGE 
FEESTDAGEN

HEALTHY NEW YEAR

In 2017 zagen we de paarse foodtrend opduiken, 
paarse bloemkool, spruitjes etc. Deze maken 
plaats voor zwart! We zien producten als zwarte 
maïs, zwarte pasta, zwarte pizza, zwarte ham-
burgerbroodjes en zelfs pikzwarte ijsjes. 

Zwart is het nieuwe paars

Eetbare bloemen. Deze fleurige en decoraaeve
bloemen zullen dit jaar populairder zijn dan ooit.
Leuk om een gerecht extra op te fleuren! 

Bloemenpracht

We zien nog steeds een groeiend aantal 
flexitariërs; steeds vaker eten mensen een paar 
dagen per week vegetarisch. Meer vleesvrije 
dagen dus in 2018, beter voor uzelf en het 
milieu!

Vegan food trend

PRETTIGE 
FEESTDAGEN
PRETTIGE 

FEESTDAGEN

2018 is het jaar van de alcoholvrije drankjes... 
we verwelkomen massaal de mocktails! Lekker 
verfrissend en gezond! Heerlijk verfrissend
op een warme zomerdag op het terras.

mocktails

PRETTIGE 
FEESTDAGEN
PRETTIGE 

FEESTDAGEN3x theevariaties
Bubble tea, kaasthee en kruidenthee....thee is
HOT! Kaasthee; thee met een dikke laag cream 
cheese is een ware hit in Azië op dit moment. 
Of kiest u dan toch liever voor thee met verse 
kruiden...?

Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016

Het Sentiment viert feeSt!
2 januari 2018 bestaat 

Het ‘nieuwe’ Sentiment 1 jaar.
Van 10 januari t/m 4 februari willen wij dit graag feestelijk met 
u vieren. Tijdens deze periode serveren wij een speciaal 1-jarig 

bestaan menu (4-gangen) voor € 35,- per persoon.

Wilt u dit samen met ons vieren? Reserveer dan snel via 
0413-320016 of via www.hetsentiment.nl/reserveren.

Met gastvrije groet, team Het Sentiment

Liederentafel 
HEESCH - Ook dit jaar staat er 
weer elke maand een liederentafel 
gepland op de derde woensdag 
van de maand, met uitzondering 
van de gebruikelijke zomerstop in 
de maanden juni, juli en augustus. 
Voor deze maand betekent dat 
dat de liederentafel op woensdag 
17 januari plaatsvindt. 
De aanvang is 20.00 uur en de 
muziek speelt tot 23.00 uur. Er is weer volop gelegenheid om te zin-
gen en te dansen. De entree bedraagt € 2,-. Iedereen is van harte 
welkom.
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VOOR DE 21e KEER DE ENIGE ECHTE 

NISSEROISE
KLETSAVOND

EEN AVONDVULLEND PROGRAMMA VOL LOL EN GEIN

DONDERDAG 11 JANUARI 2018
AANVANG 20.00 UUR - ZAAL OPEN VANAF 19.00 UUR

ENTREE € 12,50

SPETTEREND PROGRAMMA M.M.V.
BERRY KNAPEN

FREDDY VD ELZEN
DIRK KOUWENBERG
ANDY MARCELISSEN

ERIK MULDER
ROB BOUWMAN

ONDER BEGELEIDING VAN DE NISSEROISE HOFKAPEL

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

Prins rick d’n urste heerser 
van ‘t Piererijk

Rick van Cleef is 27 lentes jong, 
oudste zoon van Jan en Jeanne 
en broer van John, Guido en 
Paul. Hij woont samen met zijn 
vriendin Nea Wolfs op de Oude 
Beemdseweg, in buurtschap 
‘De Hei’. Samen met zijn ou-
ders runt hij een melkveebedrijf 
aan de Berkenvenseweg. Sinds 
2010 maken ze zelf boerderij-ijs 
genaamd ‘De Cleefshoeve’. In-
middels een bekende naam in de 
naaste omgeving met heerlijk ijs! 

Als zijn werk het toelaat voetbalt 
Rick fanatiek bij de Vorstenbos-
sche Boys. In de weekenden gaat 
hij graag met vrienden onder het 
genot van een potje darten, een 
drankje drinken in het dorp bij 
De Schaapskooi.
Voor dit jaar staat Rick tijdens 
carnaval niet tussen zijn koeien. 
Als Prins van de Pierselikkers 
heeft hij daar natuurlijk geen tijd 
voor en daar heeft hij zijn mot-
to dan ook op aangepast: ‘Loat 
ze moar loeie, we fiste vur unne 
goeie!’ Het belooft een skonne 
carnaval te worden in Vorsten-
bosch met deze enthousiaste en 
energieke Prins Rick d’n Urste!

PIERERIJK – Op zaterdag 6 januari onthulde de 11-Plus commissie van Stichting Carnaval De Piereslik-
kers in het volle gemeenschapshuis De Stuik de 51ste Prins. Dit jaar zal carnaval geregeerd worden door 
Prins Rick d’n Urste!

Ode aan de boom
Weerbarstig, waakzaam, warm,
wortels diep gehecht in moeder aarde,
reikt zij groeiend naar het licht,
zo traag dat tijd bijna stilstand is.

Tegen de wind gehangen, zingen
zachte takken zwoel in de zomerwind,
zorgzaam koesterend vogelhuizen:
nesten vol jeugdig gekwetter.

Bladeren voeren ruisend gesprekken,
tot huilend de herfst aan komt waaien,
winderig wuift zij het oude en bruine loof na,
bloot moet ze de barre kou die komt trotseren.

 Ik heb mijn armen rond haar stam geslagen,
in grove lijnen geliefden gevoeld, gekerfd
tussen de diepe barsten in haar bast,

vertalend de oudste verhalen van 
verliefden.

Ik bewonder haar, bebloesemd 
en besneeuwd,

als bruid van zomer en van winter,
als het lentegroen teer uit haar 
takken krult,
zelfs zonder glanzend groen gebladerte.

Column Hieke Stek gemeentedichter

Inschrijven doe je door vóór 5 
februari € 17,50 per paar over 
te maken naar Rabobank re-
keningnummer NL 83 RABO 
0111629071 ten name van CC 
Servaes onder vermelding van 
de namen van het bridgepaar en 
je telefoonnummer.
Info: via www.ccservaes.nl of 
06-20160376.

Carnavalsbridgedrive
HEESWIJK-DINTHER - Op maandag 12 februari organiseert CC Servaes haar jaarlijkse Carnavalsbridge-
drive. Dit wordt wederom een goed verzorgde bridgemiddag. De zaal gaat open om 12.30 uur, aanvang 
bridgen 13.00 uur.

‘loat ze moar loeie, we 
fiste vur unne goeie’

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

‘Alles wordt goed geregeld,
zodat je weer verder kunt’

scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan
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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. 0413-408780.
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.
0413-408780.
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.

Liniushof 2 Heesch - 0412-769043
info@mondhygieneheesch.nl
www.mondhygieneheesch.nl

SylkHuidverbetering
Wellness
Massage
Beauty
Shopping

> 
> 
> 
> 
>  

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 

BEWEGEN
NAAR GEZONDHEID!

Wij wensen je een gezond 2018!

Toch fysiotherapie nodig?
Dan helpen wij je graag.

Nieuw in 2018: Artrose heup en knie 
worden vergoed uit de basisverzekering.

Meer weten of een afspraak maken? 

Neem contact met ons op

Cereslaan 12b en Verdilaan 48 Heesch - 0412-457067

BEWEGENNAARGEZONDHEID.NL
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Hoogstede: ‘Contactlenzen om mee
te lezen, ze bestaan echt!’

HOE WERKT DIT?
Zoals uw wellicht weet is een 
multifocaal brillenglas opge-
bouwd uit verschillende sterk-
ten. Deze verlopen geleidelijk in 
het glas van het veraf zien, wat 
zich boven in het glas bevindt, 
naar het nabij zien, wat zich on-
derin het glas bevindt. Bij het 
opmeten van uw bril wordt er-
voor gezorgd dat het deel voor 
het veraf zien zich voor de pupil 
bevindt. 
Zodra u gaat lezen beweegt u 
automatisch uw ogen naar be-
neden en op die positie in het 
glas bevindt zich het deel voor-
goed nabij zien. In theorie werkt 
dit bij contactlenzen precies het-
zelfde, met het verschil dat voor 
uw pupil zowel het deel voor 
nabij zien als het deel voor veraf 
zien is geplaatst.

UW BREIN DOET HET WERK!
Dat leest u goed; u kijkt tege-
lijkertijd door zowel uw veraf- 
als uw leessterkte. Ons brein is 
in staat om die beelden in een 
fractie van een seconde te inter-
preteren en kiest die beelden uit 
die u nodig heeft om scherp en 

comfortabel te kunnen zien. Om 
dit goed te begrijpen moet u zich 
de volgende situatie eens voor-
stellen. Stel u bevindt zich in een 
restaurant en heeft een gesprek 
met een persoon tegenover u. 
In de ruimte zijn meerdere men-
sen aanwezig en er is een ‘ruis’ 
van gesprekken die door de ka-
mer zweeft. Toch bent u in staat 
om uw gesprekspartner goed te 
volgen. Dit gebeurt omdat uw 
brein de keuze maakt op welk 
deel van de ‘ruis’ het zich con-
centreert. Zodra u zich bewust 

wordt van andere geluiden gaat 
u die daadwerkelijk waarnemen.

GEWENNING!
Voor uw gehoor heeft het brein 
zich al jaren kunnen trainen, met 
het zien kost dat even wat tijd. 
In de regel loopt u direct tevre-
den de winkel uit met uw con-
tactlenzen, maar zult u de eerste 
paar dagen wat optische ‘ruis’ 
ervaren. Zo kunt u om lampen 
wat kringen gaan zien en kun-
nen straatnaam borden ineens 
een lichte schaduw vertonen. 
Maakt u zich daar niet druk om, 
deze verdwijnen gemiddeld na 
een paar dagen als u deze len-
zen draagt.

ERVAAR EN GENIET!
Bij Hoogstede Optiek zijn we 
specialist op het gebied van con-
tactlenzen en laten we u graag 
de perfecte multifocale contact-
lens ervaren. Zo kunt u genieten 
van onbelemmerd en comforta-
bel zicht op alle afstanden.

Om het u nog gemakkelijker te 
maken hebben wij op vrijdag 19 
januari een unieke probeerdag.

Tijdens deze dag wordt u de mo-
gelijkheid geboden om kennis te 
maken met multifocale lenzen. 
Het enige wat u hoeft te doen is 
uzelf snel aanmelden voor deze 
spectaculaire dag; want vol=vol.

Tramstraat 23, Nistelrode 
0412 - 614052
www.hoogstede.info

NISTELRODE – Voor vrijwel alle mensen komt er na hun veertigste levensjaar een vervelende verandering om de hoek kijken. Om comfor-
tabel dichtbij te kunnen zien moet alles op een steeds grotere afstand worden gehouden. Helaas is er dan een beperking; uw armen worden 
te kort om dit voor elkaar te krijgen. Wat ongetwijfeld iedereen weet is dat je met een bril dit probleem prima kan oplossen. Dat kan met 
zowel een bril om alleen te kunnen lezen of een bril die op alle afstanden weer scherp en comfortabel zicht geeft. Hoogstede optiek: “Wat 
veel mensen niet weten is dat dit ook kan met contactlenzen; multifocale contactlenzen.”

www.kijkmij.info | www.hoormij.info
Wij zijn aangesloten bij de OVN Optometristen Vereniging Nederland, het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn erkend HoorProfs en StAr audicien.

158040 AD Rolstoel.indd   1 18-01-13   12:02

Unieke
probeerdag

vrijdag
19 januari

TIP: Gembershot
tegen de griep 
Ook, net zoals vele Nederlanders 
op dit moment, last van de griep? 
Neem een gembershot; het ultie-
me middel tegen de griep!
Hoe je het maakt? Je hebt slechts 
drie ingrediënten nodig: een ci-
troen, een centimeter gember en 
een snuf cayennepeper (of kur-
kuma). Kook een liter water, pers 
de citroen en snijd de gember in 
dunne plakken. Voeg dit toe aan 
het kokende water, laat het even 
trekken en daarna drinken maar!

TIP: Ga naar buiten  
Ga na je werk minstens een half uur de buitenlucht in. Wandel of 
ga fietsen. Door te bewegen kun je je ontspannen en je gedachten 
ordenen. Een ideale manier om het werk los te laten.
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25 jaar
De eerste jaren na de restauratie 
werd het gebouw door diverse 
verenigingen gebruikt. In 1992 
werden verschillende creatieve 
initiatieven samengevoegd tot 
Stichting De Eijnderic. In de af-
gelopen vijfentwintig jaar zijn er 
nogal wat veranderingen voor-
bijgekomen. In de beginjaren 

verzorgden docenten op vrijwilli-
ge basis hun cursussen en werd 
de hele administratie handmatig 
gedaan. Om je in te schrijven 
ging je naar de open dag en sloot 
je achter in de rij aan, hopend dat 
er op jouw favoriete cursus dan 
nog een plekje vrij was. Met de 
digitalisering kan inschrijven nu 
het hele jaar rond. Ook het aan-

bod veranderde. Creatief bezig 
zijn groeide uit naar zelfontplooi-
ing en verbreden van kennis en 
vaardigheden op veel verschillen-
de gebieden, met een gevarieerd 
aanbod voor alle leeftijden. Te-
kenen, schilderen, je talenkennis 
opschroeven, yoga, koken, boet-

seren, bloemschikken, literatuur, 
kunstgeschiedenis, fotografie, 
computerkennis, sieraden ma-
ken, glasfusing, beeldhouwen, 
mindfulness en meer: het kan al-
lemaal bij De Eijnderic. En dankzij 
subsidies van de gemeente blij-
ven de cursussen betaalbaar. Met 
ook locaties in Heeswijk en Nis-
telrode zijn 70 tot 80 docenten 
en evenzoveel vrijwilligers actief 
voor zo’n tweeduizend cursisten 
per jaar. 

Toekomst
Kris Roemers - sinds drie maan-
den directeur van De Eijnderic 
- kijkt ook naar de toekomst: 
“Inspelen op de vraag blijft heel 
belangrijk. We willen een nog 
breder aanbod samenstellen voor 
senioren én voor kinderen. De 

groep daartussenin bereik je dan 
vanzelf. Ook onderzoeken we 
onder de werktitel ‘De Nieuwe 
Instelling’ de samenwerking met 
instellingen en verenigingen uit 
Heesch, die een meerwaarde zien 
in gezamenlijke huisvesting in De 
Pas. Met een compleet aanbod 
voor iedere doelgroep een totaal-
beleving neerzetten, dat is waar 
we graag naartoe willen.” 

in Haren (bij Oss)
Maren-Kessel
Uden
en onze winkels 
in Oss en Heesch

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

Vol goede voornemens zijn we het 
nieuwe jaar begonnen. Gezonder eten 
staat bovenaan de lijst. Gelukkig is 
dat ook makkelijk vol te houden. 
Want ons 100% volkoren brood is 
’n lekkere manier om heel veel goeds 
binnen te krijgen. Voor dit brood 
gebruiken wij alles van de graan-
korrel; de kiem,  de zemel en de vezel. 
Onze manier van bereiden en het 
gebruik van pure top kwaliteit 
ingrediënten zorgen voor de 
heerlijke smaak en malsheid. 

Bij aankoop van 2 broden: 

100% volkoren 

bollen

4 stuks

normaal 0,45
per stuk 

1,00

we gaan er weer
met volkorenmet volkoren

tegenaanwe gaan er weer
met volkorenmet volkoren

tegenaanVOL

Hannie en Nancy verwerken de digitale inschrijvingen Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Ad Ploegmakers

Inwoners van Bernheze zijn er zo’n beetje mee opgegroeid en 
velen volgden er weleens een cursus of workshop. Educatief 
en creatief centrum De Eijnderic viert haar vijfentwintigjarig jubileum.
HEESCH - “In de tachtiger jaren was het markante 
gebouw aan ’t Dorp een regelrechte bouwval”, 
vertelt administratieve duizendpoot Hannie 
Vlemmix. “Een gebouw waarvoor de gemeente 
slechts één bestemming had: de sloop.” Maar 
daar waren veel inwoners het niet mee eens. Zij 
zetten zich massaal in voor behoud van het pand, 
en door Muller Bouw en veel vrijwilligers werd het 
gebouw gerestaureerd. Gelukkig maar, weten we 
met de kennis van nu. Want met zijn karakteristieke 
elementen is het een pand om te koesteren. En 
sloop is al helemáál uitgesloten, want intussen heeft 
het de status van Monument. 

In 25 jaar 
zijn er 
nogal wat 
veranderingen 
voorbij-
gekomen

Directeur Kris Roemers
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Dat en nog veel meer kun je ont-
dekken en onderzoeken tijdens 
de Wereldjongerendagen (WJD) 
van 22 tot 27 januari 2019 in... 
Panama! De WJD worden om de 
drie jaar door de Rooms-Katho-
lieke Kerk georganiseerd. 

Het is het grootste internationale 
jongerenevenement ter wereld. 
Honderdduizenden jongeren 
komen dan samen om het ka-
tholieke geloof te vieren en te 
overdenken. 

Meegaan naar de WJD staat 
garant voor het opsnuiven van 
nieuwe culturen, het verrast 
worden door ongekende ont-
moetingen én het ontdekken 
van de weg van het christelijk 
geloof. 
Doe nieuwe inspiratie op 
en ‘Discover your identity’. 
Voor een vroegboekprijs van  
€ 1.499,- ga je twee weken 
all-inclusive de reis van je leven 
maken. Kijk voor meer informa-
tie op www.wjd.nl. Als je in Gef-

fen, Heesch, Nistelrode, Nuland, 
Vinkel of Vorstenbosch woont 
kun je ook contact opnemen 
met parochie De Goede Herder 
via 0412-451215 of 
a.bergsma@parochiedgh.nl.

Vakantieplannen? 
Doe eens echt bijzonder!
BERNHEZE - Het is weer tijd om te bedenken waar je als jongere heen wilt met vakantie. De wereld 
ontdekken, dat is wat je wilt. Maar ontdekken wie jezelf bent, waar je staat in onze maatschappij en 
wat jouw bijdrage kan zijn aan een betere wereld, dat is natuurlijk de grootste uitdaging die je kunt 
aangaan. Wat betekent het bijvoorbeeld om christen te zijn in deze tijd en in de praktijk van alledag. 
Hoe belangrijk is een katholieke identiteit in deze moderne, snelle en kleurrijke wereld? 

Steun de Hersenstichting
Afgelopen jaar gingen ruim 
18.000 collectanten langs de 
deuren, stonden op pleinen en 
voor winkels, allemaal om geld 
in te zamelen voor al die men-
sen die te maken hebben met 
hersenziekten en hersenaandoe-
ningen! 
En dat zijn er een heleboel! Want 
wie kent er nou niet iemand die 
dyslexie heeft, wel eens een mi-
graine-aanval heeft, een hersen-
schudding heeft opgelopen, een 
beroerte heeft gehad of lijdt aan 
een vorm van dementie? 
Hoe meer we van de hersenen 

begrijpen, hoe beter we ze ge-
zond kunnen houden. De Her-
senstichting is ervan overtuigd 
dat we in de toekomst hersen-
ziekten kunnen genezen én kun-
nen voorkomen. 
Om dit te kunnen bereiken heb-
ben wij jouw hulp nodig! Geef 
daarom aan de collectant. Meer 
informatie kun je vinden op 
www.hersenstichting.nl.

Oproep collecte 
Hersenstichting
HEESCH - De aankomende collecteweek vindt plaats van 29 januari 
tot en met 3 februari. In Heesch is men nog altijd op zoek naar een 
aantal collectanten. Je kunt je aanmelden bij de coördinator, Piet 
Thomassen, via 076-5413350. 

Leden van Heemkundekring ‘De 
Wojstap’ vroegen zich af waar-
om men in Jumbo gekozen heeft 
voor hedendaagse afbeeldingen 
in plaats van historische foto’s. 

Er bestaan tenslotte vele oude 
foto’s van de dorpen en ook van 
Stoomzuivelfabriek ‘Onder Gods 
zegen’, die vanaf 1917 tot 1973 
op de plaats van Jumbo super-
markt stond. 

Het bestuur van de heemkun-
dekring van Heeswijk, Dinther 
en Loosbroek heeft daarom aan 
Niels Merkelbach, de bedrijfs-
leider van de winkel, gevraagd 
of hij het geen goed idee vond 
om enkele historische foto’s 
op te hangen van de oude zui-
velfabriek. Niels was direct en-
thousiast en zo komt het dat 
het winkelende publiek vanaf 12 
januari, meteen als zij binnen-
komt, drie historische foto’s kan 
bewonderen. Twee van de oude 
melkfabriek en een van de oude 
Dintherse molen van de familie 
Van Eerd, de grondleggers van 
Jumbo Supermarkten. 

Op vrijdag 12 januari om 11.00 
uur worden de foto’s feestelijk 
onthuld.

Meer informatie kun je vinden in 
de heemkamer van Heemkun-
dekring De Wojstap en op 
www.dewojstap.nl.

Stoomzuivelfabriek ‘Onder Gods 
zegen’ terug op zijn oude plek
HEESWIJK-DINTHER - Stoomzuivelfabriek ‘Onder Gods zegen’ is vanaf 12 januari te zien in Jumbo su-
permarkt in Heeswijk-Dinther. In maart 2017 is de vernieuwde Jumbo supermarkt aan de Servatiusstraat 
39 geopend. Een van de opvallendste plekken in de nieuwe winkel is de wand met zwart-wit foto’s van 
gebouwen in Heeswijk-Dinther.

HistoriscHe foto’s 
te bewonderen

LEZING ‘Geweldig Communiceren’

Stuit je tijdens gesprekken wel 
eens op weerstand of komt 
jouw boodschap niet over? In 
de lezing ‘Geweldig Communi-
ceren’ gaat Ciske van Zijl in op 
de verschillende oorzaken van 
weerstand én geeft ze tips hoe 
je (wederzijdse) voldoening uit 
een gesprek kunt halen. 

De manier waarop wij mensen 
normaal communiceren is vaak 
onbedoeld beschuldigend. Tij-
dens de lezing krijg je handvat-
ten om het anders te doen. Ook 
kun je ervaren hoe verhelderend 
en plezierig een gesprek kan 
zijn. Hoe je zelf duidelijk over-
komt. En wat het belang is van 
begripvol luisteren. De inhoud 
is gebaseerd op de visie van de 
Amerikaanse psycholoog Mars-
hall Rosenberg.

Ciske van Zijl is van oorsprong 
docent en raakte enthousiast 
over ‘Geweldloze Communica-
tie’ na een eerste kennismaking 
en training in 2006 bij instituut 
Authenta. Daarna is zij zich blij-
ven scholen. Zij geeft cursussen 
en zet haar vaardigheden in als 
bemiddelaar bij burenconflicten 

bij ONS welzijn in Oss. 
De lezing vind plaats op 17 ja-
nuari van 19.30 tot 21.30 uur. 
Kaarten kosten € 5,- voor leden 
en € 7,- voor niet leden. 
Kaarten zijn te koop bij alle ves-
tigingen van Noord Oost Bra-
bantse Bibliotheken of via 
www.nobb.nl/nobb/activiteiten.

HEESCH - Wil jij weten wat belangrijk is voor het voeren van een zinvol en plezierig gesprek? Kom dan 
naar de lezing ‘Geweldig Communiceren’ van Ciske van Zijl in de bibliotheek in Heesch. 

wat Het belang 
is van begripvol 

luisteren

BernhezefamilieBerichten

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het plotselinge overlijden van de

eigenaresse van ons bedrijf.

Francien Lunenburg-
Smits

Francien was nog altijd zeer betrokken. 
Met het verlies van Francien zijn wij 

een warme, betrokken en trotse vrouw verloren.

Wij wensen de kinderen Rob, Bianca en Emile, 
de kleinkinderen Fleur, Niels, Lara, Juultje en naaste 

familieleden veel sterkte toe 
bij het verwerken van dit grote verlies.

Medewerkers van
Lunenburg Events & More

Zaal Kerkzicht
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
11 t/m 17 januari

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

EkoPlaza webshop 
afhaalpunt

Het beste medicijn? Laat dat 2 ons groente 
en 2 stuks fruit zijn

BROCCOLI 500 gram € 0.98
GESNEDEN PREI 500 gram € 0.98
KIWI-GREEN 5+1 gratis

Van Mook
De Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
Molenweg 3 - 5388 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

1,50

Appelstrudel
4 stuks voor

Bij aankoop van
1 brood naar keuze:

Pakje crackers

Entrecote

100 gr. € 1,99

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Gekookte kip
naturel of met cajun

Rookworst

100 gr. € 0,99

€ 1,29

volkoren, sesam & spelt
4,00

100 gr.

GASSERVICE OSS
Galliersweg 45- Oss
0412-748888 - www.gasserviceoss.nl

GASHANDEL WILLEMSEN
Burgemeester de Grootstraat 22- Schaijk
0486-461956 - www.gashandelwillemsen.nl

PROPAAN | LPG | INDUSTRIËLE GASSEN | FLESSEN | TANKS

Peter en Coen jubilarissen 
Fanfare St. Lambertus 

Peter timmerS
Wie Fanfare St.Lambertus zegt, 
zegt eigenlijk bijna in één adem 
ook Peter Timmers. Op 1 sep-
tember 1967 is Peter op negen-
jarige leeftijd lid geworden. En 
om aan te geven hoe lang dit al 
is: hij heeft als enige in Nistel-
rode bijvoorbeeld in alle carna-
valsoptochten meegelopen! 
50 Jaar muzikant. Altijd op de 
bugel gespeeld en iedereen bij de 
muziekvereniging weet eigen-
lijk niet anders dan dat hij op de 
eerste stoel links van de dirigent 
zit. Hij is bestuurslid geweest 
van 1994 tot 2012 en heeft zich 

daarbij met name bezig gehou-
den met het opleidingsgebeuren 
binnen de vereniging. Peter is 
daarbij ook vele jaren bestuurs-
lid geweest van Stichting Hafa. 
Vanwege zijn vele verdiensten 
voor de fanfare heeft hij in 2013 
een Koninklijke onderscheiding 
mogen ontvangen. Peter is ook 
zeer actief als muzikant bij de 
Durzakkers en heeft daar heel 
veel jaren het penningmeester-
schap gevoerd.

Kortom, een lijst om trots op 
te zijn. Naast het bijbehoren-
de insigne en de oorkonde die 
KNMO hiervoor heeft, is Peter 
tevens benoemd tot erelid van 
de vereniging. 

Coen mouS
Coen is lid van Fanfare St. Lam-
bertus sinds 1 maart 1992, dus 
al weer een tijdje 25 jaar lid. Hij 
heeft altijd saxofoon gespeeld. 
Eerst de tenorsax, maar inmid-
dels is hij overgestapt naar bari-
tonsax. Binnen de vereniging is 
Coen Mous bestuurslid geweest 
van 2007 tot 2014. Daarnaast is 
hij heel veel jaren actief binnen 
de muziekcommissie. 

Hij heeft mede aan de wieg ge-
staan van muziekkapel de Op-
stijgers. De kapel is inmiddels 
wel ter ziele, maar mogelijk gaat 
ze tijdens de Pinksterfeesten 
toch weer optreden! Coen is 
ook muzikant bij de Expats Big 
Showband, een amusements- 
orkest, eveneens onder leiding 
van dirigent Jos de Kleijn. 

Kortom, een rasmuzikant die zijn 
sporen al heeft verdiend en waar 
de vereniging nog heel lang ple-
zier aan kan beleven. 

NISTELRODE - Met een volle zaal tijdens het jaarlijkse nieuwjaarsconcert van Fanfare St. Lambertus zijn 
Peter Timmers en Coen Mous in het zonnetje gezet als jubilarissen. 

Peter en Tiny

Coen Mous

Peter is
tevens 
benoemd 
tot erelid

coen was bestuurslid 
en actief binnen de 

muziekcommissie
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KBO Bernheze

Koersbal bij 
KBO Heesch

HEESCH - Het jaar van het 
koersbal is afgesloten met als 
winnaar meervoudig kampioen 
Emile Bonte. 

Gedurende het jaar wordt er cir-
ca 40 weken gespeeld met een 

gemengde groep van meer dan 
tien personen. Iedere dinsdag-
middag wordt er gezellig koers-
bal gespeeld met tijd voor een 
praatje en een kop koffie met 
een speculaasje erbij.
Aan het begin van het jaar is men 
gestart met een nieuwe compe-
titie. Men is nog op zoek naar 
meerdere beginnende koersbal-
lers om Emile Bonte dit jaar van 

zijn troon te stoten!
Het zou leuk zijn jou op dins-
dagmiddag te ontmoeten voor 
een gezellig potje koersbal. Het 
is een oud, oer-Nederlands spel. 
Ken je het niet? Geen probleem, 
je gaat gewoon meedoen en al 
doende leer je. Het spel wordt 
gespeeld met vier zwarte en vier 
bruine ballen van een ongelijk 
profiel waardoor deze een koers 
volgen op de mat; vandaar de 
naam koersbal. Het is de bedoe-
ling dat je bal zo dicht mogelijk 
bij de witte buutbal komt te lig-
gen om punten te scoren. Het 
wordt gespeeld op iedere dins-
dagmiddag van 13.30 tot 16.30 
uur in D’n Herd in CC De Pas. 

Meer informatie 
www.kbo-heesch.nl of bel of mail 
met Emile Bonte: 06-20301140 
of emile44@gmail.com.

(V)echtscheiding
Het Basisteam Jeugd en Gezin (BJG) van ONS 
welzijn bestaat uit breed georiënteerde professio-
nals met elk hun eigen aandachtspunt. 

Jan van Hoek werkt sinds 2016 voor ONS welzijn 
en is indertijd binnengehaald vanwege zijn kennis 
van het PGB. Tegenwoordig is hij meer bezig met 
het onderwerp veiligheid, vooral in relatie tot echt-
scheiding en dan met name die scheidingen die uit 
de hand dreigen te lopen, de zogenaamde vecht-
scheidingen. Daarin kan de veiligheid van kinderen 
in het geding komen. En die veiligheid, legt Jan uit, 
is meer dan de afwezigheid van lichamelijk geweld. 
Ook de emotionele- en psychische veiligheid is van 
groot belang. Een kind kan bijvoorbeeld heel erg 
schrikken van een woedeuitbarsting, ook als die 
uitbarsting tegen een ander is gericht.

Het gaat erom ouders die uit elkaar zijn en voort-
durend onenigheid hebben te laten inzien dat hun 
gedrag schadelijk is voor henzelf en hun kinderen. 
Ze voelen zich vaak zo gekwetst dat ze de realiteit 
uit het oog verloren hebben. Je bereikt echter pas 
iets als je samenwerkt en ook in een moeilijke situa-
tie kan dat. Dat lukt echter pas als je je emoties on-
der controle hebt. Ook na een scheiding ben je nog 
steeds ouder van een gezamenlijk kind. Opnieuw 
samenwerken valt niet mee. Jan: “De emoties gaan 
vaak ten koste van het gezond verstand en ik pro-
beer emotie en verstand weer met elkaar te laten 
samenwerken.”

Meestal is er resultaat binnen vijf tot tien gesprek-
ken. Zo niet, dan kan er doorverwezen worden 
naar hulpverleners die nog meer gespecialiseerd 
zijn in dit onderwerp.

Schadewijkstraat 6, 5384 BC Oss
Postbus 322, 5340 AH Oss
088 3742525 
www.ons-welzijn.nl 

Locatie Bernheze
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
06-14342803

J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Sanne van Susteren
06-57098584

Sociaal Team
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl

Dit informatiepunt zal in CC De Pas wor-
den gevestigd en moet alle werkdagen 
van de week bereikbaar zijn. Telefonisch, 
via de mail, maar ook als je gewoon even 
binnen loopt, waar direct contact met een 
medewerker mogelijk is. Het doel is om 
voor iedereen op een publieksvriendelijke 
manier bereikbaar te zijn en dat vragen 
en/of problemen effectief worden opge-
lost.

Nu kunnen bewoners met hun vragen op 
het terrein van welzijn, zorg, inkomen, et 
cetera op diverse plekken terecht. Juist 
deze versnippering blijkt verwarring en 
vertraging in de hand te werken. Boven-
genoemde partijen streven in principe 
naar een ‘één loketoplossing’. Omdat dit 
natuurlijk gevolgen heeft voor zowel de 
werkwijze van de gemeente Bernheze als 
ONS welzijn en CC De Pas, wordt er de 
komende maanden gewerkt aan de uit-
werking van deze plannen. Het is zeker 
de bedoeling ook andere professione-
le- en vrijwilligersorganisaties hierbij te 

betrekken. Dorpsplein Heesch zal actief 
bijdragen daar waar mogelijk aan de ver-
dere realisatie van de plannen. Hangende 
deze nieuwe ontwikkeling, is besloten om 

het wekelijkse spreekuur op donderdag-
ochtend in CC De Pas met ingang van 1 
januari stop te zetten. In de hoop dat er 
iets moois en nuttigs voor in de plaats zal 
komen! Daar zullen de vrijwilligers graag 
aan bijdragen.

Het Dorpsplein blijft natuurlijk bereikbaar 
voor vragen op sociaal, maatschappelijk 
terrein via vraag@dorpspleinheesch.nl en 
06-21481414.

Je wordt op de hoogte gehouden van de 
voortgang!

eén toegangsloket op sociaal 
terrein voor Heesch?
HEESCH - Vlak voor de kerstdagen heeft het bestuur van het Dorpsplein overleg ge-
had met vertegenwoordigers van de gemeente Bernheze en ONS welzijn. Het doel van 
dit gesprek was om de mogelijkheid te onderzoeken om één informatief loket voor 
Heesch van de grond te krijgen. 

Dorpsplein Heesch gestopt met wekelijks spreekuur op 
donderdagochtend in CC De Pas, in de hoop dat er iets 

moois en nuttigs voor in de plaats zal komen.

nieuw: rikmiddagen
in Heeswijk-Dinther

Voor wie?
Iedereen die zin heeft, mag ko-
men. Er is geen lidmaatschap 
vereist en het is ook geen ver-
plichting om alle kaartmiddagen 
mee te doen. Kom wanneer je 
zin hebt! 

Welkom!
De rikmiddagen zijn mooie ont-
moetingsmomenten voor ieder-
een die er, ook nu tijdens de 

donkere maanden, graag even 
uit is. Bovendien maak je kans 
op mooie prijzen. De middag be-
gint om 13.30 uur en eindigt om 
16.30 uur. Inschrijfgeld is € 2,50. 
Bij binnenkomst krijg je een gra-
tis kopje koffie of thee. 

De eerstvolgende kaartmiddag 
is 17 januari, daarna wordt er op 
21 februari, 21 maart en 18 april 
gekaart. Tot snel!

HEESWIJK-DINTHER - Zin om een potje te rikken? Je bent van har-
te welkom in het Willibrordcentrum. Samen met Vrouwen Samen 
Actief (VSA) organiseren de vrijwilligers van het Willibrordcentrum 
iedere derde woensdagmiddag een kaartmiddag; rikken. Er zijn zelfs 
hele mooie prijzen te winnen! 

Hebben jij en je teamgenoot zin 
in een gezellige keezavond met 
leuke prijzen; schrijf je dan snel 
in als koppel door te mailen naar 
info@sem-events.nl. Je ontvangt 
dan per mail een bevestiging met 
een betalingslink voor het in-
schrijfgeld dat € 10,- per koppel 
bedraagt. Op de keez-avonden 

zal de zaal open zijn om 19.00 
uur en wordt er om 19.30 ge-
start in vijf ronden. Mocht je op 
het laatste moment nog beslui-
ten om mee te spelen dan kun 
je je om 19.00 uur aanmelden bij 
de spelleider van die avond.
Tot ziens op vrijdag 19 januari en 
alvast heel veel spelplezier.

Keez-avond in CC Servaes
HEESWIJK-DINTHER - Ook dit jaar zal er in CC Servaes weer gelegenheid worden geboden om een 
avondje gezellig samen te keezen. Deze maand zal dat zijn op vrijdagavond 19 januari. Zet ook meteen 
de volgende datums in je agenda: 23 februari, 16 maart, 13 april en 18 mei. De organisatie is opnieuw 
in handen van SEM-Events.
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nieuwjaarsontmoeting Loosbroek: 
Miriam van den Berg ‘Loosbroekse Uitblinker’

Hierna kwamen de pitches, een 
30-tal leden van verenigingen/
stichtingen of iets dergelijks moch-
ten in 30 seconden hun plannen, 
vragen of opmerkingen plaatsen. 
De kraamzorg, Basisschool St. Al-
bertus en de BSO gaven aan dat 

Loosbroek vooral zo door moest 
gaan, ‘de broek mag los’, dan kan 
alles blijven bestaan in zo’n klein 
dorp. Burgemeester Moorman 
nam ook nog even kort het woord 
en vertelde dat Loosbroek groot 
was in het zijn van een klein dorp 

en dat er in 2018 met de inwo-
ners gekeken zou worden naar de 
woningbouw en de sportaccom-
modaties om te bekijken hoe dit 
opgepakt kan worden.
Hierna was het tijd voor de be-
kendmaking van de Loosbroek-

se nieuwjaarsontmoeting van de 
avond, de bekendmaking van 
de Loosbroekse Uitblinker 2017. 
Deze prijs werd uitgereikt door 
Mathieu Bosch en burgemeester 
Moorman aan Miriam van den 
Berg. 

Miriam van den Berg (44), ge-
trouwd, moeder van drie zoons 
en zelfstandig ondernemer, is 
bijzonder actief en betrokken in 
haar woonplaats. Ze heeft zitting 
in het bestuur van de Loosbroek-
se ondernemersvereniging LOB 
en het Oranjecomité. Ze viel dit 
jaar vooral op door het voortouw 
te nemen om een pannaveldje in 
Loosbroek te realiseren. Sinds er 

op de voetbalvelden van WHV 
een robotmaaier is, kunnen de 
kinderen na schooltijd nergens 
meer voetballen. Miriam zette er 
de schouders onder en kreeg al 
snel hulp van veel anderen. “Juist 
voor dit soort initiatieven is de 

titel ‘Loosbroekse uitblinker’ be-
dacht”, vertelt de organisatie van 
de nieuwjaarsbijeenkomst. “Voor 
mensen die zich belangeloos in-
zetten voor een bijdrage aan de 
leefbaarheid van het dorp. 

Dankzij Miriam heeft Loosbroek 
een prachtig pannaveldje, waar 
dagelijks heel veel jeugd gebruik 
van maakt.”

LOOSBROEK - Loosbroek organiseerde vrijdag 5 januari voor de derde keer in deze setting een nieuw-
jaarsontmoeting in CC De Wis. Een avond om het glas te heffen op het nieuwe jaar. Er werd deze 
avond kort stil gestaan bij de gebeurtenissen van het afgelopen jaar door René Pruijssers. Hij vertelde 
onder andere dat Loosbroek gegroeid is qua inwoners, er zijn in 2017 13 baby’s geboren. Helaas zijn er 
6 inwoners overleden, 29 inwoners zijn buiten Loosbroek gaan wonen, maar er zijn 52 nieuwe inwoners 
bijgekomen, dus al met al een positieve plus.

Miriam trots op haar verworven titel Foto’s: Jan Gabriëls

V.l.n.r.: Mathieu Bosch, Miriam van den Berg en burgemeester Marieke 
Moorman

Kijk voor de extra en actuele 
openingstijden op onze site

Zondag 4 februari

 Zondag 28 januari

Open zondagen 
11:00 tot 17:00Open zondagen 

Zondag 21 januari

Kom naar onze 1500 m2 megastore

Ga voor gemak! www.coppenswarenhuis.nl

Meer dan 10.000 M² en gratis parkeren Lagenheuvelstraat 11, 5408 RJ Volkel
 
0413 272 914  

www.coppenswarenhuis.nl

Kom naar onze 1500 m2 megastore

Kijk voor de extra en actuele 

Zondag 4 februari

 Zondag 28 januari

Kijk voor de extra en actuele 

Zondag 4 februari

 Zondag 28 januari

Kom naar onze 1500 m2 megastore
Kom naar onze 1500 m2 megastore
Kom naar onze 1500 m2 megastore
Kom naar onze 1500 m2 megastore
Kom naar onze 1500 m2 megastore
Kom naar onze 1500 m2 megastore
Kom naar onze 1500 m2 megastore

carnaval2018

– – –
– –

Juist voor dit soort initiatieven is de 
titel ‘loosbroekse uitblinker’ bedacHt
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Kerstboomverbrandingen in Bernheze
Foto’s: Marcel van der Steen, Jo van den Berg en Edwin Hendriks

Meer foto’s:www.mooibernheze.nl

heeswijk-Dinther en loosbroek

heesch

vorstenbosch

nistelrode
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Meer weten 
over onze 
dienstverlening? 

Neem vrijblijvend 
contact met ons op om 
te kijken wat
Van Schayk voor uw 
bedrijf kan betekenen.

Van Schayk maakt
u wegwijs in 
de wereld van 
administratie en 
belastingen

Pater van den Elsenlaan 21 - 5462 GG Veghel - 0413-292894 - mail@vanschaykvof.nl - www.vanschaykvof.nl

•	 Complete
	 boekhouding

•	 Fiscaal	advies

•	 Salaris-	en
	 personeels-
	 administratie

AGENDA
Roparun sponsordiner
Deze avond is gereserveerd door deelnemers aan de 
Roparun.

Woensdag
17 JANUARI

Lekker Bourgondisch. Lekker Brabants. En dat laten we u ook zien deze winter, 
waarin we enkele ‘thema-avonden’ hebben georganiseerd.

Dus… noteer het alvast in uw agenda.
Bel (0412 - 61 29 56) of mail (reserveren@eetcafetpumpke.nl) om te reserveren.

Wildavond met de lokale jachtvereniging
Bent u wildliefhebber? Profi teer dan van een heerlijk 
3-gangendiner dat we bereiden met het vers geschoten 
wild van de lokale jachtvereniging. U geniet van een 
overvloedig 3-gangen wilddiner voor 27,50 euro p.p.

Woensdag

31
JANUARI

JANUARI
&

FEBRUARI

Uitverkocht

Wintermaand Menu voor € 18,-
Tijdens de maanden januari en februari presenteren 
wij op de doordeweekse dagen (dinsdag, woensdag, 
donderdag en vrijdag) een aantrekkelijk 3 gangen 
Wintermaand Menu voor een lekker prijsje van 18,00 
euro p.p. Graag even vooraf reserveren.

‘t Pumpke 
cadeaucheque
Een cadeaucheque van ’t Pumpke 
is altijd een goed idee. Want wie 
wil er nou niet op zo’n smakelijke 
manier verrast worden? Vraag er 
naar bij één van onze medewerkers.

Indonesisch 3 gangen keuzeproeverij
In navolging van het succes van vorig jaar, kunt u ook 
dit jaar genieten van een avondje met authentieke 
Indonesische gerechten voor slecht 25,00 euro p.p.

Woensdag

7
FEBRUARI

Valentijn Proeverij “to Share”
Kom romantisch dineren met je lief. We serveren
overheerlijke hapjes om samen te delen. Houd onze 
Facebookpagina in de gaten, meer info volgt snel.

Woensdag

14
FEBRUARI

Carnaval 2018

VAN ZATERDAG 10 T/M DINSDAG 13 FEBRUARI IS ‘T PUMPKE GESLOTEN

Tijdens Carnaval gaan wij zelf ook even feesten. Alaaf!

Ons Wintermaand Menu van januari
Bospaddenstoelensoep

Saté van de haas of Fish & Chips
Mango parfait

Bandleden René Heesakkers, Rico van 
Dooren, Eric Megens, Christ Dekker en 
(dorpsgenote) Marga van den Broek re-
peteren iedere zondag en wat hen betreft 
mag het nu wel gebeuren. Het repertoire 
voor de avond staat vast: een aantal zeer 
verschillende covers en een groot deel 
zelfgeschreven liedjes. 
De onderwerpen van de zelfgeschreven 
liedjes komen uit het dagelijks leven. Het 
is een kwestie van rondkijken, luisteren 
en ‘oprapen’ wat er zich in het leven van 
mensen aandient. Dichtbij, maar ook iets 
verder weg. “Het allerbelangrijkst is dat 
mensen door een liedje geraakt worden”, 
zeggen René en Marga. “Daarbij probe-
ren we het muzikaal perfect neer te zetten 

maar belangrijker is de beleving dat een 
lied oproept bij het publiek.” René: “En 
Marga is als geen ander in staat met haar 
zang mensen te beroeren. Ze verrast mij 
ook nog vaak met haar vertolking.”

Alsof het nooit anders is geweest, heeft 
drummer Christ zijn plaats in de band 
ingenomen. Christ denkt niet alleen als 
drummer maar vooral als muzikant! Met 
andere woorden: Het geheel is meer dan 
de som der delen! 

Dreamfield heeft zin in hun optreden op 
26 januari. Tegelijkertijd vinden de band-
leden het ook spannend om een hele 
avond een volle zaal muziekliefhebbers te 
vermaken. We gaan het zien!

De laatste kaarten 
à € 10,- zijn nog 
verkrijgbaar via 
www.nesterle.nl.

NISTELRODE – Door omstandigheden ging het optreden van Dreamfield niet door op 
16 september. Geen opening van het theaterseizoen, maar het nieuwe jaar inzetten op 
vrijdag 26 januari met een gezellige muziekavond is nog niet zo’n slecht idee! 

Gewoon genieten
van mooie melodieën
met Dreamfi eld 

Kijk op zuidwest.hethooghuis.nl voor meer info

KOM NAAR DE OPEN DAG 
OP VRIJDAG 2 FEBRUARI

‘Het allerbelangriJkst 
is dat mensen door een 
liedJe geraakt worden’
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Saliya staat op het punt zijn studie 
af te ronden en moet nog stage 
lopen als het noodlot toeslaat: hij 
wordt opeens bijna blind. Saliya is 
niet van plan zijn droom op te ge-
ven en slaagt erin een stageplek 
te bemachtigen in een luxehotel 
in München. 

Collega Max merkt de beperkin-
gen van Saliya en samen oefe-
nen ze buiten werktijd eindeloos 
diverse handelingen. Maar niet 
alles is te trainen, dit blijkt als 
Laura op zijn pad komt en Saliya 
in allerlei onvoorspelbare situa-

ties terecht komt. Hoe lang kan 
hij volhouden dat er niets aan de 
hand is? 

Mein Blind Date mit dem Leben 
is gebaseerd op de autobiografie 
van Saliya Kahawatte.
 

Kans maken op twee gratis kaarten?
Stuur vóór 12 januari een mailtje naar info@de-pas.nl

FILMHUIS DE PaS:
MEIn BLInD DaTE MIT DEM LEBEn

De agEnDa van het Filmhuis vind je op www.de-pas.nl

Maandag 15 en 
dinsdag 16 januari 
aanvang: 20.00 uur
Prijs: € 5,-
De Pas Heesch

CC neSterLe
PRESENTEERT
Zondagse
Muziek

FriDAY niGHt At JOHn’S
en FriDAY
zOnDAG 14 JAnuAri
VAN 15.00-17.00 UUR
TOEGANG GRATIS

FriDAY bestaat uit vijftien mei-
den in de leeftijd van dertien tot 
negentien jaar. Ze zingen graag 
bekende nummers uit de top 40, 
films en musicals. 

Aangezien ze van een uitdaging 
houden, zijn de meeste num-
mers meerstemmig. Friday is al-
tijd te porren voor een optreden 
en ze kunnen niet wachten om 
zich te presenteren tijdens deze 
‘Zondagse Muziek’.

FriDAY niGHt At JOHn’S 
bestaat uit vijf vrienden uit Hees-
wijk-Dinther en Loosbroek. Ze 
spelen voornamelijk rockcovers 
en lekkere dansnummers. Het 
eerste optreden als band was op 
het feest van John, Brams vader, 

op een vrijdagavond; vandaar de 
naam Friday Night At John’s. Het 
repertoire van de band bestaat 
uit covers van klassiekers zoals 
van Nirvana, The Police en The 
White Stripes, maar ook nieu-
were hits van bijvoorbeeld Arctic 
Monkeys en The Wombats. 

Bij de band draait alles om het 
plezier hebben met muziek en 
tussen de leden onderling en dat 
spat dan ook zeker van het po-
dium af!

Loop tussen 15.00 en 17.00 
gezellig bij CC Nesterlé binnen 
en geniet van bijzondere LIVE 
muziek in een gemoedelijke, 
ongedwongen sfeer. Toegang is 
gratis.

NISTELRODE - Het aanbod tijdens de eerste ‘Zondagse Muziek’ in 
het nieuwe jaar is weer zeer divers te noemen: een optreden van 
de rockband Friday Night at John’s en het Nisseroise meidenkoor 
Friday. Zondag 14 januari van 15.00 tot 17.00 uur in CC Nesterlé.

Meerstraat 32
5473 VW Heeswijk-Dinther 
0413-291403
www.vanlieshoutdier-tuin.nl

Koopzondag
28 januari

13.00-17.00 uur

Krullendonkse merchandise 
exclusief bij Karwei

Dit jaar barst op vrijdag 9 februa-
ri het openbare carnaval in Krul-
lendonk weer los. Al meerdere 
jaren promoot Stichting Carna-
valsviering Heesch de Krullen-
donkse carnavalskleuren geel en 
blauw, en dat is te zien. Het zijn 
die twee kleuren die het straat-
beeld van Krullendonk domine-
ren tijdens het mooiste feest van 
het jaar. 

Sinds deze week is de officiële 
geel-blauwe Krullendonkse mer-
chandise weer te koop. Ook dit 
jaar zitten er weer diverse leu-
ke artikelen in het assortiment: 
vlaggen, sjaals, boa’s, tuinbroe-
ken, paraplu’s, ballonnen en 
vlaggenlijnen. Voor een nieuwe 

voorraad Krullendonkse vlaggen 
werd de stof gesponsord door 
Bert van Berkel Kleding. 

Alle artikelen zijn ook dit jaar 
weer exclusief te koop bij Karwei 
aan de Cereslaan 9 in Heesch. 
Karwei is zeven dagen per week 
geopend.

Maandag tot en met vrijdag: 
9.00 tot 21.00 uur. 
Zaterdag: 9.00 tot 18.00 uur.
Zondag: 12.00 tot 17.00 uur.

Help ook mee om de kleuren geel 
en blauw te promoten tijdens 
de carnavalsdagen en koop je 
geel-blauwe artikelen bij Karwei!

KRULLENDONK - Hang de geel-blauwe Krullendonkse vlag uit met carnaval! Kleur je straat geel en 
blauw met de vlaggenlijn en ballonnen. Houd jezelf lekker warm tijdens de carnavalsdagen met de 
Krullendonkse sjaal of boa. Of schuil tijdens een confetti-regen onder een geel-blauwe paraplu. Deze 
week is de verkoop gestart van de officiële geel-blauwe Krullendonkse merchandise. Ook dit jaar weer 
exclusief te koop bij Karwei in Heesch.

krullendonk 
laat Je zien

‘Carnaval komt er aan:
Het mooiste feest der feesten’
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Samen maken ze er een mooie voorstelling van Foto’s: Edwin Hendriks

uitvoering toneelvereniging 
De Oudere Garde 

HEESWIJK-DINTHER - Toneelvereniging De Oudere Garde uit Dinther speelt op 19, 20 en 21 januari de ko-
medie: ‘HEBBEN... HEBBEN... HEBBEN’, van Jose Frehe en Rob van Vliet. De uitvoeringen zijn in CC Servaes. 
Vrijdag 19 januari begint de voorstelling om 14.00 uur, zaterdag 20 en zondag 21 januari om 20.00 uur. Het 
toneelstuk wordt gespeeld door elf enthousiaste spelers en de regie is in handen van Ger Sanders. 

‘HEBBEN... HEBBEN... HEBBEN’ gaat over tante Mientje die is overleden. De familie komt samen om het 
verdriet te verwerken en ...om de erfenis te verdelen. De notaris komt binnen met het testament. Is het dan 
nog wel ‘HEBBEN... HEBBEN... HEBBEN’? De kaartjes zijn te reserveren via 0413-291793 of 06-53770468.

Bovenwiel molen Windlust
Vorstenbosch in restauratie

Dit wiel is bijna 140 jaar ouder 
dan de molen zelf. Het boven-
wiel is aan een grondige restau-
ratie toe.
Deze klus zal enkele maanden 
in beslag nemen. Het bovenwiel 
zal in de werkplaats in Bergha-
ren gerestaureerd worden, gaat 
daarna weer uit elkaar en zal in 
delen in de molen gemonteerd 
worden.

De molen kan niet draaien deze 
maanden. Ook zal de molen 
niet de molentaal spreken; in de 
vreugd, in de rouw of in feest-
tooi.

VORSTENBOSCH - Eind december zijn de molenmakers Coppes uit Bergharen bezig geweest om het al 
bijna 300 jaar oude bovenwiel, uit 1723, uit de kap van molen Windlust te halen. 

Vele lokale mensen speelden een 
rol of werkten de afgelopen twee 
jaar mee aan de films. Een do-
cumentaire die gedragen wordt 
door mensen die de oorlog heb-
ben beleefd. Zij vertellen hun er-
varingen of die van hun ouders 
waarbij ontroerende, spannende 
en soms komische verhalen aan 
bod komen. 
 
De speelfilm ‘De ondergrondse 
vergeet niet’ vertelt het verhaal 
van een politiecommissaris uit de 
regio die het heeft gemunt op de 
mensen uit het verzet. Omdat 
het einde van de oorlog in zicht 
is proberen deze mensen bewijs 
te verzamelen om de commissa-

ris voor het gerecht te krijgen. 
Een verhaal gebaseerd op een 
droom van de bedenker van het 
verhaal, Henny van der Burgt uit 
Schijndel. ‘De Droom’ is ook de 
naam van de ‘Making of’ van de 
film die ook op diversen plaatsen 
vertoond gaat worden. 
Regio Filmproducties zorgt zo 
voor een avondvullend pro-
gramma voor slechts € 10,- .

Voorstellingen in Bernheze 
13 Januari CC De Wis in Loos-
broek om 14.30 uur en om 20.00 
uur, inclusief de ‘Making of’.
17 Februari CC De Pas in Heesch 
om 14.00 uur en om 19.00 uur, 
inclusief de ‘Making of’.

‘De Ondergrondse Ver-
geet niet’ op herhaling

HEESWIJK-DINTHER - Regio Filmproducties heeft veel succes met 
de twee films die onlangs twee volle zalen vulden in Dinther en Den 
Dungen. Nu gaan de films verder door de regio.

’t Vijfeiken 14
5384 ES Heesch
0412 40 4474

Zumba • Les Mills • Pilates • Senioren Fit
XCORE • Crossnetics • Functional Fit
Kids Fit • Spinning • Personal Training en meer!
 

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.meersports.nl

SPORT IN 2018 MET

EN BETAAL VANAF FEBRUARI

DAT IS  MEER  DAN ALLEEN  SPORTS!

NIEUWJAARSKNALLER!

Uw administratie automatiseren? 

Benieuwd naar de mogelijkheden? 
Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!

www.soestacc.com of (0412) 45 90 00
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“We hebben enkele nieuwe le-
den. Archel Kerkhof en Bas van 
der Heijden zijn in 2017 net 
voor het evenement zelf aan-
geschoven, zij hebben al mo-
gen ervaren hoeveel werk er bij 
komt kijken. Rob van Sleeuwen 
is in november aangeschoven 
en enthousiast mee aan de slag 
gegaan bij de voorbereidingen”, 
vertelt voorzitter Rob Geurts, die 
in de startblokken staat met de 
rest van de organisatie; Reginald 
von Piekartz, Franca van Gruns-
ven, Angela van Keulen, Merel 
Albers en Rian van Schijndel.

Dit jaar wordt er bij de sponsor-
ronde ook al gevraagd of er inte-
resse is voor het Ondernemers-

plein. Het evenement is ooit be-
gonnen met Nisseroise onderne-
mers, de sfeer van toen wil de 
organisatie graag terugbrengen 
op het plein, een gezellige ‘ons 
kent ons’ sfeer. Alle onderne-
mers hebben al een mail ontvan-
gen, ze kunnen de ‘rode jassen’ 
van Pinksterfeesten Nistelrode 
verwachten. 
Volg de organisatie op 
www.pinksterfeesten-nistelrode.nl.

Pinksterfeesten nistelrode; 
een goede voorbereiding 
is het halve werk 
19-22 mei: KermiS, BrADerie en nOG VeeL meer

NISTELRODE - De organisatie van Pinksterfeesten Nistelrode 2018 
trapt af met een 44ste sponsorronde. In oktober 2017 is men al  
van start gegaan met een brainstormavond, waarna de organisatie 
aangevuld is met nieuwe organisatieleden en in december werd al-
les rondom de inschrijving van de braderie klaargemaakt. Komend 
weekend gaan ze voor het eerst op pad, ook dit jaar hopen ze dat de 
ondernemers het evenement omarmen.

NISTELRODE - Op zaterdag 
13 januari houden de zater-
dagscouts van scoutinggroep 
Mira Ceti hun jaarlijkse flessen-
actie. 

Met de opbrengsten van deze 
actie wordt een gedeelte van het 
zomerkamp bekostigd. Deze dag 
komen de scouts in de ochtend 
en in de middag langs de deur 
om lege statiegeldflessen op te 
halen. De scouts zijn herkenbaar 
aan het scoutinguniform dat ze 
dragen. Een vrije gift is uiteraard 
ook mogelijk.

Flessenactie zater-
dagscouts mira Ceti

Lezing
marinus van 
den Berg 
over boek
‘Na-werk-tijd. 
Toegewijd leven’

HEESWIJK-DINTHER - Op 
zaterdag 13 januari verzorgt 
Marinus van den Berg een le-
zing over zijn nieuwste boek 
‘Na-werk-tijd. Toegewijd le-
ven’. Hierin laat hij zien dat 
met pensioen gaan een in-
grijpende gebeurtenis is. 

Hij beschrijft wat het bete-
kent om ineens de tijd voor 
jezelf te hebben, je collega’s 
te missen en een nieuwe, zin-
volle dagbesteding te zoeken. 
De teksten zijn gebaseerd op 
Van den Bergs eigen ervarin-
gen in het eerste jaar na zijn 
pensionering. Tijd, ontmoe-
tingen, aandacht, dromen 
en wandelen zijn belangrijke 
onderwerpen. Een bron van 
inzichten en verrassende per-
spectieven voor mensen die 
stoppen met betaald werk.

Marinus van den Berg is pas-
tor, schrijver en veelgevraagd 
spreker over omgaan met zin-
vragen bij verlies, levenseinde 
en rouw. Hij ging in 2016 op 
68-jarige leeftijd met pensi-
oen. ‘Na-werk-tijd’ vormt de 
neerslag van zijn eerste jaar 
zonder betaalde arbeid. “Ga 
je nu leuke dingen doen?”, 
vroegen veel mensen hem. 
“Ga je soms op pelgrimstocht 
naar Santiago de Composte-
la?” Maar in plaats van zo’n 
populaire pelgrimage koos 
van den Berg voor het lopen 
van het ernstig stemmende 
Westerborkpad. 

Het verslag van deze wan-
deltochten vult het bijzon-
dere middendeel van dit 
boek. Tijd, ontmoetingen, 
aandacht, dromen en verha-
len zijn daarnaast belangrijke 
thema’s.

Een wijs, persoonlijk en tege-
lijkertijd universeel boek voor 
mensen die stoppen met be-
taald werk. 

Zaterdag 13 januari
Abdij van Berne, Abdijstraat 
49, 14.00 uur (inloop vanaf 
13.30 uur). De entreeprijs be-
draagt € 15,- (inclusief con-
sumptie), te betalen ter plaat-
se. Plaatsen dienen vooraf 
gereserveerd te worden via 
activiteiten@bernemedia.com.

François Ozons werk over de 
zoekende wereld na een gru-
welijke oorlog is een aanzet tot 
denken over de waarheid van 
de leugen en de leugen van de 
waarheid. Een onderwerp dat 
nu, bijna 100 jaar later, weer 

volop in de belangstelling staat. 
Deze middag, die duurt tot 
17.00 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 begint om 14.00 
uur. De entree bedraagt € 10,-, 
inclusief koffie/thee in de pauze.

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

Berne-Anders activiteit 
Filmmiddag met ‘Frantz’ en gastheer Tjeu van den Berk

HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 14 januari is er een filmmiddag in 
de Abdij van Berne. Vanaf 14.00 uur wordt in de Bernekringzaal de 
film ‘Frantz‘ vertoond, een Frans-Duitse dramafilm uit 2016, gere-
gisseerd door François Ozon. De film speelt in het door oorlog ver-
scheurde Duitsland van 1919. Het verhaal gaat over de gecompli-
ceerde vriendschap tussen een jonge Fransman en de verloofde van 
een Duitse soldaat, die gesneuveld is in de Eerste Wereldoorlog.

ACTIVITEITENAGENDA

BRANDWEERMAN SAM
AANVANG: 15.00 UUR 
Het  Circus komt naar Piekepolder. De 
Circusdirecteur heeft alles voorbereid 
en kijkt uit naar een fantastische show. 
Brandweerman Sam en zijn team staan 
altijd paraat. Deze show, boordevol vro-
lijke muziek, dans en humor is geschikt 
voor het hele gezin.

FILM: MEIN BLIND DATE MIT 
DEM LEBEN
AANVANG: 20.00 UUR
Saliya staat op het punt zijn studie af te 

ronden en moet nog stage lopen als het noodlot toe-
slaat: hij wordt opeens bijna blind. Saliya is niet van plan 
zijn droom op te geven. Mein Blind Date mit dem Leben 
is gebaseerd op de autobiografie van Saliya Kahawatte.

CABARET: BERT GABRIËLS
AANVANG: 20.15 UUR
In zijn derde show ‘Gelukszoeker’ heeft 

Bert voor u uitgezocht of het mogelijk is om gelukkig te 
zijn in deze wereld. Een schijnbaar eenvoudige vraag, 
die Bert beantwoordt met filosofische spitsvondighe-
den, hilarische situaties en recht-voor-z’n-raap-comedy. 

PUBQUIZ
AANVANG: 21.00 UUR
Hij is weer terug; de pubquiz! Strijdtoneel 

is het café van de Pas. Een quiz met wisselende catego-
rieën, met open– en meerkeuzevragen, een finaleronde 
en uiteindelijk een winnaar. Teams bestaan maximaal uit 
vijf personen en aanmelden kan via info@de-pas.nl.

THEATERCONCERT: 
50 JAAR PINK FLOYD
IN NEDERLAND: HEESCH
AANVANG: 20.15 UUR

De vroege jaren van Pink Floyd spelen zich voor een 
belangrijk deel af in Nederland getuige 
de vele opnamen in de recente box set Pink Floyd: The 
Early Years. Charles Beterams vertelt het verhaal, The Use 
Of Ashes maken in dit theaterconcert de muziek.

De Misse 4 - 5384 BZ Heesch - 0412 - 45 16 34 
info@de-pas.nl - www.de-pas.nl 

MA. 15 EN 
DI. 16 
JANUARI

DO. 18 
JANUARI

ZA. 20 
JANUARI 

VR. 19 
JANUARI

ZA. 20 
JANUARI
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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 afspraaak

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

30 januari 2018
Visie recreatie en toerisme
’t Bomenpark, Vorsselweg 3, 
Heesch
Inloop 19.00 uur.

AGenDA

We hebben het inzamelschema 
voor het ophalen van afval ver-
anderd. 

De kans is groot dat we op ande-
re dagen bij u langskomen. Wilt 

u weten wanneer? Download de 
vernieuwde Afvalwijzer app voor 
actuele informatie. Zorg er ook 
voor dat het afval op tijd aan de 
straat staat. We starten om 7.30 
uur al met inzamelen. 

Andere ophaaldagen afval

De vervuiling zorgt voor kwali-
teitsverlies bij recycling en leidt 
er soms zelfs toe dat een hele 
ingezamelde partij wordt afge-
keurd. Daarom gaan we vanaf 
nu strenger controleren. Als er 
vervuiling in de PMD-zak zit, 
nemen we deze niet meer mee. 
Dat geldt ook voor PMD dat niet 
in de juiste zak zit. Gebruik daar-
om de PMD-zakken. Die kunt u 
gratis in de supermarkt krijgen. 
Is uw afval niet opgehaald, haal 
het dan weer binnen en zorg er-

voor dat het op de juiste manier 
wordt gescheiden. Raadpleeg de 
Afvalwijzer app of www.bernhe-
ze.org voor alle scheidingsinfo. 

Strenger bij vervuiling PmD
Bij het verpakkingsafval PMD (plastic, blik en drankenkartons) con-
stateren we de laatste tijd steeds meer vervuiling, bijvoorbeeld met 
landbouwfolies, hard plastic (zoals oud speelgoed), piepschuim en 
restafval. 

Het politieloket in het gemeen-
tehuis is vanaf 1 januari 2018 
gesloten. 

Maar de politie blijft in de buurt 
en is er gewoon wanneer u haar 
nodig heeft. U kunt de politie 

24/7 bereiken via 0900-8844 en 
politie.nl. Op politie.nl vindt u 
openingstijden en een overzicht 
van de wijkagenten in uw buurt. 

Blijf intussen 112 bellen bij spoed 
en verdachte situaties.

Aangifte doen? De politie 
komt naar u toe

Wat verandert er voor u?
U heeft voortaan voor de lokale 
belastingen nog maar met één 
organisatie te maken: BSOB. 
BSOB verstuurt één gecombi-
neerde aanslag voor de water-
schaps- en gemeentelijke belas-
tingen. De betaaltermijn voor de 
automatische incasso kan voor 
sommige inwoners en bedrijven 
veranderen. 

Wilt u meer informatie?
U ontvangt binnenkort een brief 
over de veranderingen. U kunt 
voor meer informatie ook kijken 
op www.bs-ob.nl of bellen naar 
088-55 10 000. Hier kunt u ook 
zelf snel en eenvoudig uw belas-

tingzaken regelen via het digita-
le loket. Bijvoorbeeld betalingen 
bekijken, automatische incasso 
regelen, kwijtschelding aanvra-
gen of het WOZ-taxatieverslag 
inzien.

Over BSOB
Belastingsamenwerking Oost-
Brabant (BSOB) is een samen-
werkingsverband tussen water-
schap Aa en Maas en 11 Bra-
bantse gemeenten (Sint Antho-
nis, Asten, Bernheze, Boekel, 
Deurne, Gemert-Bakel, Laar-
beek, Landerd, Oss, Someren 
en Uden) op het gebied van ge-
meentelijke en waterschapsbe-
lastingen.

Belastingsamenwerking 
Oost-Brabant 
Vanaf 1 januari 2018 ook voor Bernheze

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) voert vanaf 1 ja-
nuari 2018 de belastingen uit voor de gemeente Bernheze. De ge-
meente Bernheze blijft zelf verantwoordelijk voor de hoogte van de 
tarieven, de verordeningen en de kwijtscheldingsnormen.

Door systeemwerkzaamheden is afdeling 
Burgerzaken op donderdag 11 januari 2018 
gesloten. 
Dat betekent dat u geen paspoort, id-kaart en 
rijbewijzen kunt aanvragen of ophalen. 
Excuses voor het ongemak. 

De volgende raadscommissie-
vergaderingen vinden binnen-
kort plaats. De raadscommis-
sievergaderingen zijn openbaar 
en worden gehouden in het 
gemeentehuis, De Misse 6 in 
Heesch, aanvang 19.30 uur. Be-
zoekers hebben de mogelijkheid 
om mee te praten over onder-
werpen die op de agenda staan. 

Raadscommissie Bestuur 
en Strategie gaat niet door. 

Raadscommissie Maatschappe-
lijke Zaken op 16 januari 2017
- Stand van zaken Jeugdzorg, 

Wmo/AWBZ en Participatie-
wet

- Presentatie over cijfers en 
toelichting jeugdzorggebruik 
Bernheze

Raadscommissie Ruimtelijke 
Zaken op 17 januari 2018
- Stand van zaken huisvesting 

vergunninghouders
- Opiniërende bespreking ka-

dernota 2019 Omgevings-
dienst Brabant-Noord (ODBN)

- Vaststellen bestemmingsplan 
‘De Erven’, Heesch

- Kredietaanvraag herinrichting 
plein 1969 Heeswijk-Dinther

- Herinrichting Centrum Heesch 
fase 4 en 5

- Vaststellen bestemmingsplan 
Loo ong. (nabij 47), Nistelrode

- Vaststellen bestemmingsplan 
Donzel 21a Nistelrode

- Vaststellen bestemmingsplan 
Kanaaldijk Noord 40 - Laver-
donk 1, Heeswijk-Dinther

- Vaststellen bestemmingsplan 
Meerweg 34 Heesch

De agenda en stukken vindt u 
op www.bernheze.org

Met vragen over de gemeente-
raad en de raadscommissies kunt 
u terecht bij de griffi e, telefoon 
14 0412, e-mail 
griffi e@bernheze.org.

rAADSCOmmiSSieVerGADerinGen 

Besluit ambtshalve 
wijziging adresgegevens

De volgende persoon woont niet 
meer op het adres waar hij vol-
gens de Wet basisregistratie per-
sonen (Wbrp) staat ingeschre-
ven. Dit blijkt uit het adresonder-
zoek van afdeling Burgerzaken. 
Het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeen-
te Bernheze heeft daarom be-
sloten om de persoonsgegevens 
van deze persoon niet meer bij te 
houden en hem uit te schrijven 

uit Nederland. Hierop volgt een 
inschrijving in het RNI (Registra-
tie Niet Ingezetenen) met onbe-
kende verblijfplaats.
- D.W.A. van der Sangen, gebo-

ren 14-12-1989, besluitdatum 
04-12-2017

Procedures 4b en 7a zijn van 
toepassing

Hebt u nog vragen over de in-
houd dit besluit? Dan kunt u con-
tact opnemen met de afdeling 
Burgerzaken van de gemeente 
Bernheze, telefoon 14 0412 of 

via gemeente@bernheze.org.

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffi ng verleend aan:
- Stichting Carnaval HDL voor 

het organiseren van diverse 
carnavalsactiviteiten van 2 tot 
en met 4 februari en op 11 
februari 2018 in Sporthal De 
Zaert, H. Stokstraat 1, 5473 GK

OFFiCiËLe BeKenDmAKinGen

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt? 
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U hoeft 
alleen uw e-mailadres en postcode(gebied) in te vullen. 

Doe gft-afval 
niet bij
restafval.
Gft is gratis.
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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 zienswijze 
indienen 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.

Heeswijk-Dinther en de carna-
valsoptochten door het cen-
trum van Heeswijk-Dinther op 
10 februari 2018 van 13.00 
tot 15.00 uur en op 11 febru-
ari 2018 van 13.00 tot 16.00 
uur. Op 10 februari is de rou-
te als volgt: Plein 1969, Jon-
ker Speelmanstraat, De Fle-
rustraat, Graaf Wernerstraat, 
Ridder Robertstraat, Zijlstraat, 
Donkeren Dijk, Julianastraat en 
H. Stokstraat. Op 11 februari is 
de route als volgt: Plein 1969, 
Hoofdstraat, Abdijstraat, Zijl-
straat, Hertog Janstraat, Plein 
1969, Irenestraat, Bernhard-
straat, Julianastraat, Toren-
straat en Sint Servatiusstraat. 
De beschikkingen zijn verzon-
den op 21 december 2017.

- Stichting Carnaval De Piere-
slikkers Vorstenbosch voor 
het organiseren van een car-
navalsoptocht op 12 februa-
ri 2018 van 14.11 tot 15.30 
uur in het centrum, 5476 LS 
Vorstenbosch. De route is als 
volgt: Heuvel, Kerkstraat, De 
Helling, Oude Veghelsedijk, 
Kapelstraat, Eggerlaan tot aan 
Schoolstraat. De beschikkin-
gen zijn verzonden op 21 de-
cember 2017.

- Gilde Sint Antonius Abt Vors-
tenbosch voor het organise-
ren van een rommelmarkt op 
4 februari 2018 van 09.30 tot 
15.30 uur in ’t Gildebergske, 
Nistelrodesedijk 2, 5476 VJ 
Vorstenbosch. De beschikkin-
gen zijn verzonden op 22 de-
cember 2017. 

Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding 
gedaan door:
- Basisschool Emmaus voor het 

plaatsen van een Techniekbus 
van OTIB voor de leerlingen 
op 17 april 2018 van 8.00 tot 
16.00 uur op de parkeerplaats 
Dr. Saal van Zwanenberglaan, 
t.o. nummer 76, 5384 BX 
Heesch. De toestemming is 

verzonden op 22 december 
2017.

Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening

Vastgesteld bestemmingsplan 
Raadhuisplein 20d 
Heeswijk-Dinther
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat 
in de gemeenteraadsvergade-
ring van 14 december 2017 het 
bestemmingsplan Raadhuisplein 
20d Heeswijk-Dinther is vastge-
steld. Het plan is te raadplegen 
via www.ruimtelijkeplannen.nl
met code NL.IMRO.1721.
BPRaadhuisplein20d-vg01.
Inhoud: Het bestemmingsplan
maakt de bouw van een 
woon-zorgcomplex op het per-
ceel Raadhuisplein 20d in Hees-
wijk-Dinther mogelijk.
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afl oop van de beroepstermijn in 
werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 

voorlopige voorziening wordt 
ingediend. In dat geval treedt 
het bestemmingsplan niet in 
werking voordat op dit verzoek 
is beslist.
Informatie: Met vragen kunt u 
per mail contact opnemen met 
de heer Van Nuland van het do-
mein Beleid, 
gemeente@bernheze.org.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heeswijk-Dinther
- Plan Rodenburg kavels KB01 

t/m KB09
 Oprichten 9 woningen
 Datum ontvangst: 30-12-2017
- Plan Rodenburg kavel KD01
 Oprichten woning/uitrit aan-

leggen of veranderen
 Datum ontvangst: 30-12-2017
- Plan Rodenburg kavel KI04
 Oprichten vrijstaande woning

 Datum ontvangst: 05-01-2018 
- Gastenhuis 3, 5473 CV
 Uitbreiden woning en hande-

len in strijd regels ruimtelijke 
ordening

 Datum ontvangst: 02-01-2018
Vorstenbosch
- Peelstraat 12, 5476 LD
 Overschrijden bouwgrens-af-

wijken van bestemmingsplan 
i.v.m. oprichten woonhuis

 Datum ontvangst: 29-12-2017
Nistelrode
- Kromstraat 9, 5388 ES sectie F 

277
 Handelen in strijd regels ruim-

telijke ordening i.v.m. kamer-
bewoning

Datum ontvangst: 02-01-2018
Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Laag-Beugt 3c, 5473 KB
 Plaatsen geluidsmuur
 Verzenddatum: 02-01-2018
- Retselseweg 10, 5473 HC

 Gewijzigd uitvoeren bouwen 
loods

 Verzenddatum: 21-12-2017
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 uitgebreide 
procedure, niet worden gepubli-
ceerd. De bekendmaking van deze 
aanvragen vindt plaats via publica-
tie van een ontwerpbesluit.

Ontwerpbesluit
Het college van burgemeester 
en wethouders wil toestemming 
verlenen voor:
Heesch
- Grolderseweg 9, 5384 TM
 Veranderen varkenshouderij 

en bouwen varkensstallen (re-
visie milieu en handelen met 
gevolgen voor beschermde 
natuurgebieden)

 Verzenddatum: 04-01-2018
Procedures 1a en 3b zijn van 
toepassing.

Bijeenkomst visie recreatie & toerisme 
Gemeente Bernheze
De gemeente Bernheze werkt aan nieuw beleid voor recreatie en toerisme. Dit is het moment waarop wij met u 
in gesprek willen gaan! Waar moeten we met elkaar aan werken? Hoe zorgen we er samen voor dat we een 
aantrekkelijke gemeente zijn en blijven voor inwoners, bezoekers en toeristen? Wat verwacht u van de 
gemeente en wat kunt u vanuit de sector zelf bijdragen? We gaan er graag met u over in gesprek.

Wanneer? Op dinsdag 30 januari 2018
Inloop vanaf 19.00 uur, start om 19.30 uur 
Locatie: Proeflokaal Restaurant ‘t Bomenpark, Vorsselweg 3, Heesch

Wij hopen op uw aanwezigheid! 
Aanmelden kan bij: KCC@bernheze.org voor 24 januari 2018

Meer informatie? f.pater@bernheze.org

Uitnodiging

Foto: Ekki01, via wikimedia commons



  
Woensdag 10 januari 201818

In alle dorpen

Als inwoner van Hees-
wijk-Dinther speelt mijn soci-
aal leven zich vooral hier, en in 
Loosbroek en Vorstenbosch af. 
Dus zorg ik, samen met andere 
CDA leden voor informatie over 
deze dorpen binnen CDA Bern-
heze. Soms hoor ik wel eens, dat 
mensen vinden dat ‘wij‘ aan de 
achterste mem hangen. Nou, 
wat CDA Bernheze betreft is dit 
pertinent niet zo, wij zijn er voor 
ALLE dorpen. 

In Vorstenbosch en Loosbroek 
wordt weer volop gebouwd, 

nieuwe tennisbanen en een 
sportzaal gerealiseerd. In Hees-
wijk-Dinther zijn onder andere 
de Willebrord- en Torenstraat 
vernieuwd en is de ontsluitings-
weg gerealiseerd. Plein 1969 
gaat op de schop en Terrein Ter 
Weer is ontwikkeld. Over een 
jaar wordt de Hoofdstraat ge-
faseerd vernieuwd. Plan Roden-
burg is in uitvoering, Heeswijkse 
Akkers staat op de rol. Abdij-
staete voor begeleid wonen is 
gereed en Buro Lima heeft zijn 
vaste stek gevonden. 
Alles kan beter en mooier, maar 

‘aan de achterste mem?!’ Vol-
gens mij niet.

Daarvoor zet ik me in, op plaats 5 
bij CDA Bernheze, tot 21 maart!

Nieuwjaar 2018: een mooi moment om terug en vooruit te kijken. 
21 Maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. In ieder dorp van 
Bernheze hebben we zeer actieve leden die bijdragen aan de in-
formatievoorziening voor ‘ons’ CDA Bernheze, zodat wij een goed 
beeld krijgen van wat er speelt en nodig is. Want ALLE dorpen zijn 
voor ons even belangrijk. 

Edwin Daandels, burgerlid CDA Bernheze

cda.nl/bernheze

Lokaal, dicht(er) bij eigen 
kracht!
De kerstvakantie zit er weer op. Goede voornemens zijn gemaakt. Op naar 
weer een mooi jaar! Wat zijn jouw goede voornemens voor 2018? Mijn goe-
de voornemen is om ook dit jaar weer op te komen voor de mensen voor wie 
alles niet vanzelfsprekend is en gaat. Voor mensen die de grip op zichzelf en/
of hun omgeving dreigen kwijt te raken. Maar ook voor mensen die gewoon 
even een extra steuntje in de rug nodig hebben. 

Wat zou het toch fijn zijn als de sociale cohesie in alle dorpen van Bernheze 
versterkt wordt! Zodat ook die mensen, bij wie het allemaal niet vanzelf gaat, 
een beroep kunnen doen op hun omgeving. Wat zou het fijn zijn wanneer, 
als je het even niet meer weet, je gemakkelijk de weg kunt vinden naar de 
hulpverlening. En wat zou het toch fijn zijn, dat wanneer 
je dan uiteindelijk je hart gelucht hebt bij de huisarts, het 
basisteam jeugd en gezin of het sociaal team, je met een 
doorverwijzing naar buiten loopt en je ook echt die hulp 
krijgt die ervoor zorgt dat het weer wat beter met je gaat.

Wat zou er volgens jou nog moeten veranderen in  
Bernheze om het allemaal wat fijner te maken?

Met lokale groet, Gwendy Jacobs

LOKAAL
zijn
we
ALLEMAAL

“

”

Thema-avond rond zorg 
en onderwijs
Iedereen in Bernheze die zich 
bezighoudt met de jeugd staat 
elke keer weer voor de uitda-
ging om daar een bijdrage aan 
te leveren. Hoe zorgen we er-
voor dat ieder kind erbij hoort 
en dat geen enkel kind wordt 
buitengesloten? Hoe zorgen 
we ervoor dat onze kinderen 
zich ontwikkelen tot mensen 
met zelfvertrouwen die in ver-
binding staan met elkaar en 
met de wereld om hen heen? 
Op school, de sportclub, bij de 
opvang en natuurlijk ook ge-
woon thuis. 

In onze gemeente zijn er mooie 
voorbeelden van verenigingen 
en scholen die samen verant-
woordelijkheid nemen om kin-
deren te coachen en begelei-
den. We denken dat we daarin 
veel van elkaar kunnen leren.
 
Daarom organiseren we op 
18 januari een unieke the-
ma-avond waarin we elkaar 
kunnen ontmoeten en inspire-
ren. En jij hoort daarbij!

Lezing door Marcel van 
Herpen
In het Nesterlé in Nistelrode 
start om 20.00 uur een buiten-
gewoon interessant program-
ma met discussie, inspiratie, 
humor en muziek. Een bijeen-
komst met bevlogen sprekers 
uit Bernheze en daarbuiten. 
Er is gelegenheid om vragen 
te stellen en ideeën te delen 
en er is na het programma alle 
ruimte voor ontmoeting en een 
drankje. Wat kun je verwach-
ten? Marcel van Herpen van 
het centrum van pedagogisch 
contact zal inzoomen op het 
werken met kinderen in ver-
enigingen. Pieter Jan van Hoof 
ondersteuningsmanager bij het 
Samenwerkingsverband voor 
Passend Onderwijs en Eli van 
Beekveld, voorzitter van WHV 
Loosbroek gaan in gesprek 
over pegagogisch coachen 
en de samenwerking tussen 
vereniging, ouders en school. 
Oud-profvoetballer Bjorn van 
der Doelen zorgt voor enke-
le muzikale intermezzo’s en 
schuift aan voor een interview. 
Mis het niet!

Met elkaar Bernhezenaar
BERNHEZE – Of je nu met jeugd werkt op een school of kin-
derdagverblijf, jeugd coacht als vrijwilliger bij een vereniging 
of dat je zelf kinderen hebt waar je iedere dag voor zorgt. We 
willen allemaal dat kinderen opgroeien in een veilige omgeving 
en dat ieder kind de kansen krijgt om te groeien, te leren en het 
beste uit zichzelf te halen.

marieke

St
em op

Het is 2018 en Binnenlands Bestuur komt aanzetten met een lijst van 
nominaties met louter mannen voor hun verkiezing ‘Beste Lokale 
Bestuurder 2017’. ‘Dat is bizar en onnodig’, vinden de initiatiefnemers 
van ‘Dwars’, Groen Links jongeren. Met deze tegenverkiezing 
kunnen we onze waardering uitspreken naar al die vrouwelijke 
bestuurders die zich dag in, dag uit inzetten om onze samenleving 
verder te brengen. Onze burgemeester mag winnen! 

Stem op burgemeester Marieke Moorman
www.dwars.org/verkiezing-beste-bestuurder

De bovenste beste, 
op dwars.org helemaal 
onderaan op de lijst; onze 
burgemeester Marieke 
Moorman: een klik en 
versturen maar...
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inFOrmAtie VOOr De Kernen

Maasland
’t Dorp 142 - 5384 ME Heesch

Openingstijden
Maandagavond: van 19.00 tot 20.00 uur.
Dinsdagavond: van 19.00 tot 20.00 uur.

Eerste woensdag van de maand: van 11.00 tot 12.00 uur.
Feestdagen & vakantiedagen zijn we gesloten.

www.lokaalfnv.nl/maasland - maaslandlokaalfnv@gmail.com
0412-763700

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

WWW.FINOVION.NL

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

Subsidie jeugdleden
Veel (sport)clubs en verenigingen 
tellen jeugdleden. Aansluiten bij 
een (sport)club of vereniging is 
belangrijk voor de ontwikkeling 
van jongeren. De SP wil dat blij-
ven stimuleren door de kosten 
laag te houden. Clubs en vereni-
gingen in Bernheze ontvangen 
een jaarlijkse subsidie per jeugd-
lid. In financieel moeilijke tijden 
bleven de clubs en verenigin-

gen die subsidie ontvangen. Op 
die manier kunnen contributies 
laag gehouden worden voor de 
jeugdleden. Deelname aan een 
(sport)club of vereniging blijft 
zo toegankelijk voor iedereen. 
De SP Bernheze wil deze subsi-
diëring in stand houden. Het is 
een van de punten uit het verkie-
zingsprogramma 2018-2022 van 
de SP. Op 21 maart 2018 kiest 
Bernheze een nieuwe gemeen-

teraad. Een keuze voor de SP, is 
een keuze voor samen sterk zijn 
in een zelfstandig Bernheze. Zor-
gen dat iedereen mee kan blij-
ven doen; bij een (sport)club of 
vereniging. Op die manier leren 
kinderen op speelse wijze samen 
dingen te doen. Samen winnen, 
samen verliezen, samen iets be-
reiken. De basis voor een socia-
le samenleving. Kies daarom 21 
maart voor de SP. 

Blijvende steun voor sportclubs 
en verenigingen

In Bernheze zijn veel sportclubs en verenigingen actief. Vooral voor jongeren 
is aansluiten bij een club of vereniging belangrijk. De SP Bernheze wil jeugd-
leden van clubs en verenigingen actief blijven steunen. Steunen middels een 
jaarlijkse subsidie per jeugdlid om contributies laag te houden. Een beleid 
dat zich de afgelopen jaren bewezen heeft. Na 21 maart 2018 (verkiezingen 
gemeenteraad) wil de SP deze subsidie overeind houden. De SP geeft vooraf 
graag duidelijkheid aan de clubs en verenigingen. 

Cor van Erp, fractievoorzitter SP

Tekst: Frank van den Dungen Illustratie: www.sarahlinde.nl Tekst: Frank van den Dungen Illustratie: www.sarahlinde.nl 

GLASHeLDer 28
Wegwijs in de digitale 
wereld

Weer of geen weer. Er wordt gegraven. Heesch en Nistelrode zijn 
al aangesloten. De rest van Bernheze volgt. En voor jou is er de 
EHBG: de Eerste Hulp Bij Glasvezel. Voor het geval je er zelf niet 
uitkomt, maar ook voor de instapcursus.

In elk dorp
Om de instap makkelijker te maken, heeft elk dorp een contact-
persoon. Die kan jou doorverwijzen als jij hulp nodig hebt. Maar je 
kunt je bij hem ook opgeven voor de instapcursus voor een iPad of 
een tablet. Zo’n instapcursus duurt vijf weken. Als je meedoet krijg 
je, als je wilt, een iPad of tablet in bruikleen. Daarmee kun je thuis 
ook oefenen. Na afloop kun je hem dan kopen of teruggeven. 

Gratis
Voor Heeswijk-Dinther, Loosbroek, Vorstenbosch en Nistelrode is 
de instapcursus gratis, dat kan daar door de inzet van vrijwilligers. 
Data worden in overleg vastgesteld. In Heesch loopt de cursus via 
de Eijnderic. De cursus daar start op 6 maart en kost € 25,-. 

Namen en nummers
Deelnemers uit Heeswijk-Dinther en Loosbroek kunnen zich aan-
melden voor de instapcursus in CC Servaes bij Ben Beeftink, 
06-51317609.
In Vorstenbosch voor een thuiscursus bij Cor Ottenheim, 
06-57435636.
In Nistelrode bij Frans van der Lee, 0412-617254 of via Burenhulp 
Nistelrode 06-53359017.
In Heesch aanmelden bij de Eijnderic via email: info@eijnderic.nl of 
via 0412-454545.

Vragen, suggesties, opmerkingen: mailhetfrank@gmail.com.

Aanmelden kan nog steeds zonder instapkosten bij www.trined.nl
en www.tweak.nl

Genieten van het leven en jezelf 
doorlopend ontwikkelen heb je 
meestal zelf in de hand. Daar 
waar dit niet altijd vanzelfspre-
kend is mag je van de VVD-Bern-
heze verwachten dat je wordt 
gestimuleerd en indien noodza-
kelijk ondersteund. 

Iedere inwoner en ondernemer 
in Bernheze verdient gelijke kan-
sen om zijn eigen leven maar ook 
zijn eigen omgeving elke dag 
weer een beetje beter te maken. 
De verantwoordelijkheid voor je 

omgeving dragen wij met elkaar 
en daarbij mag van iedereen een 
passende bijdrage worden ge-
vraagd. Je werkt om te wonen en 
je woont om te leven.

Gelijke kansen voor iedereen. 
Wij zijn tolerant.
Voor iedereen die mee wil doen 
liggen er mogelijkheden. Of je 
deze waarmaakt is een eigen 
keuze. Toch zijn er kwetsbare 
groepen in onze samenleving die 
soms extra aandacht verdienen. 
Het investeren in onze jeugd en 

ouderen draagt bij aan een vitale 
gemeenschap die ook op termijn 
veerkrachtig blijft.

Voor mensen met een beperking 
blijft aandacht om te zorgen dat 
zij maximaal kunnen participeren 
in de samenleving. Mensen met 
een achterstand worden gesti-
muleerd, zodat ook zij zich verder 
kunnen ontplooien.

Voor ons volledige verkiezings-
programma zie 
www.bernheze.vvd.nl

VVD: Leven, wonen, werken (1)

Het verkiezingsprogramma van de VVD-Bernheze is gevormd rondom de drie 
pijlers leven, wonen en werken, die voor elke kiezer van belang zijn. Vanuit 
deze drie invalshoeken wordt voor jou als kiezer wekelijks duidelijk gemaakt 
waar de VVD-Bernheze voor staat en wat je van ons mag verwachten in 2018 
tot 2021, waar wij voor jou mee aan de slag gaan.

Jack van der Dussen, lijsttrekker VVD-Bernheze

Op 1 januari mocht ik genieten 
van de voorstelling van For Mi-
neur (vandaar de geleende titel 
voor dit stukje). Het lijsttrekkers- 
duo van Progressief werd als 
genderneutraal weggezet, maar 
ik vind het eerder een zeer divers 
duo. En divers, dat is nou precies 
mijn ding! 

Want, geef het nu maar eerlijk 
toe, je wilt toch niet lijken op ie-

dereen om je heen? Je wilt toch 
het liefst jezelf zijn? 
Diversiteit komt niet vanzelf. Je 
moet je veilig voelen in je om-
geving om jezelf te kunnen zijn. 
Die veiligheid, daar moeten we 
samen voor zorgen. Progressief 
Bernheze zet zich daar graag 
voor in. Het college is al vier jaar 
bezig om een homo-vriendelijk 
verzorgingshuis in Bernheze te 
realiseren. Een verzorgingshuis 

waar iedereen zichzelf mag zijn 
krijgt een zogenaamde ‘Roze 
Loper’, een certificaat met een 
roze sleutel. Brabant Zorg heeft 
al meerdere ‘Roze Lopers’. Het 
wordt tijd voor een verzorgings-
huis met een ‘Roze Loper’ in 
Bernheze! Progressief Bernheze 
gaat daarvoor! Jij ook? 

Reageren? 
reactie@progressiefbernheze.nl

Progressief Bernheze: neutraal?

Zonnepanelen op het dak, hybride auto, gloeilamploos; energieneutraal wor-
den kost wat. Uiterst links en rechts die elkaar politiek neersabelen; dan ook 
liever neutraal. Genderneutraal was bijna het woord van 2017. Alles neu-
traal? Nee, dan ga ik liever voor heel erg divers!

Bellinda van den Helm, raadslid Progressief Bernheze

Bellinda: ‘Je moet je veilig voelen 
in je omgeving om jezelf te kunnen zijn’
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mOOiBernhezertJeS

te KOOP

nieuWe DeSSO-
tAPiJtteGeLS 
In allerlei kleuren/soorten. 
Grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. Vanaf 
€ 2,- per m2. Duinweg 17, 
Schijndel, 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

AAnGeBODen

PeDiCure niSteLrODe
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode. 
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.

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

uW LeVenSVerHAAL/
GeBeurteniS/reiS OP 
PAPier? 
Levensverhalen, verhalen over 
ingrijpende zaken en afsluiten 
periode, evt. met foto’s: 
Martha Daams: 
marthadaams@gmail.com. 
Ook (web)teksten bedrijven.

PrOBLemen met uW HOnD?
Verlatingsangst, probleem in 
huis, et cetera? 
Bel R. Voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a 
Heeswijk-Dinther.

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.

GeVrAAGD

AnSiCHtKAArten VAn 
HeeSWiJK-DintHer en 
LOOSBrOeK?
Dick van de Leest 06-55325484.

OuDe/KAPOtte 
COmPuterS en LAPtOPS
Bel Wim van Nistelrooij uit 
Heesch, 06-12464848.
Hij probeert deze nog te maken 
en er samen met ONS Welzijn 
een goede plek voor te vinden.

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.

te Huur

OPSLAGunit.eu 
Te huur opslagunits in Nistelrode.
Afmeting unit 
24 m2 voor € 90,- p.m. 
48 m2 voor € 150,- p.m.
Eigen toegang. 
Voor meer info 06-46111667 of 
www.opslagunit.eu.

Centrum niSteLrODe
In Lindestraat, ruimte geschikt
als kantoor, praktijkruimte, enz.
Prima parkeermogelijkheid.
Indeling en m2 bespreekbaar.
Redelijke huur.
Inlichtingen: 06-23 64 50 85
istehuur@gmail.com.

PerSOneeL

Peutercentrum Piccino 
Loosbroek zoekt een 
HuiSHOuDeLiJK 
meDeWerK(St)er
Het betreft een vacature van 
2,5 uur eens in de twee weken.
Voor meer informatie 
loosbroek@piccino.nl
of 0412-611108 
maandagmiddag, dinsdag- en 
vrijdagochtend.

OPPAS en 
HuiSHOuDeLiJKe HuLP
voor maandag- en donderdag-
middag van 13.30-18.00 uur in 
Heesch voor onze 2 kinderen 
van 8 en 10 jaar. 
Heb je interesse, bel dan 
’s avonds 06-24786442.

OVeriG

GiLDe niSteLrODe
Welkom op de Gildenhof.
Ook aanmeldingen van nieuwe 
leden zijn van harte welkom.
www.gildenistelrode.nl.

WiLt u een zOeKertJe PLAAtSen?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

wieis 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

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

le
n

Oplossing
vorige week:
Monique van 

Kemenade 
uit Nistelrode

Winnaar:
Paul Aarts 

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

Openbaar Vervoer  
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Abonnement,	  jaarkaart,	  conducteur,	  intercity,	  snelbus,	  stiltecoupe,	  terminal,	  tgv,	  wachten.	  

Zoek: ABONNEMENT, JAARKAART, CONDUCTEUR, 
INTERCITY, SNELBUS, STILTECOUPE, TERMINAL, TGV, 
WACHTEN.

WOOrDzOeKer
SCHEIDEN

DOE JE SAMEN
Vanaf intakegesprek t/m afhandelin g rechtbank

* Effectiever en goedkoper dan een advocaat
Een aanspreekpun t tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys .nl
www.scheidingshuys .nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

Het ScheidingsHuys

SCHEIDEN
DOE JE SAMEN
Vanaf intakegesprek t/m afhandelin g rechtbank

* Effectiever en goedkoper dan een advocaat
Een aanspreekpun t tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys .nl
www.scheidingshuys .nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

Het ScheidingsHuys

SCHEIDEN
DOE JE SAM EN
Vanaf intakegesprek t/m afhandeling rechtbank

* Effectiever en goedkoper dan een advocaat
Een aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

ER IS TOEKOM ST NA DE SCHEIDING

Het ScheidingsHuys

INTERESSE?
Bel 0412-795170 of mail naar bezorging@bernhezemedia.com. 

Vraag naar Heidi of Rian.

Bezorgers meld je aan!
Bezorgers gezocht voor DeMooiBernhezeKrant

HeeSCH
Osseweg, Meursstraat, Maasstraat, Binnenpas, Beellandstraat, 
Pasgraaf, Buitenpas, Steldershof, Muldershof, Louisehof, Geerhof, 
Stokkenhof, Sergeant Thompsonstraat en Langenhof.
Ongeveer 200 adressen

HeeSWiJK-DintHer
Meerstraat, Abdijstraat, Maasstraat, Zijlstraat, Abt. Moorstraat, 
Ridder Robertstraat, Zusters JMJ-straat, Teerlingstraat, Pater van 
den Elzenstraat en Lariestraat.
Ongeveer 200 adressen
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Nieuwe Erven 21    Heesch    T: 0412 45 61 98u       u

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Vernieuwde

showroom!

Nieuwe Erven 21 • Heesch • 06-53208815

wonen

WINTERSALE  

Voor uitgebreide informatie
www.caresseboxsprings.nl

Adv. WK52.
Aanbiedingen geldig t/m 2 februari 2018.

Zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen
en/of zetfouten voorbehouden.

Elektrische uitvoering 140x200 cm  1995,-

Caresse 4650: vlakke uitvoering  140x200 cm  
1850,-  1295,- (andere maten leverbaar) 

Caresse 3800: complete boxspring bestaande  uit: • een  luxe, robuust gestoffeerd hoofd-
bord; • 2 elektrische verstelbare boxsprings voorzien van pocketveren; • boxsprings voor-
zien van anti-slip; • 2 pocketveer matrassen met 7 comfort zones;  Inclusief hoogwaardige
Gel Foam topmatras t.w.v. 499,-; • 2 elektrische motoren met kabelbediening; • diverse kleuren leverbaar.

Vlakke uitvoering 160x200 cm  1795,-

Caresse 6700: elektrische uitvoering  160x200 cm  
4140,-  2895,- (andere maten leverbaar) 
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  Inclusief hoogwaardige
; • 2 elektrische motoren met kabelbediening; • diverse kleuren leverbaar.

JAARABONNEMENT CADEAU
OP WENDY MAGAZINE!

Bij aankoop van Wendy’s Choice:
Caresse boxspring 3800-3850
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CARESSE

CADEAU
KAART

NU INCLUSIEF HOOGWAARDIGE
GEL FOAM TOPPER T.W.V. € 499,-

2850,-
1995,-

Elektrisch verstelbaar
140 x 200 cm

Elektrische uitvoering 160x200 cm  2495,-

Vlakke uitvoering 140x200 cm  995,-

Caresse 4850: vlakke uitvoering  140x200 cm  
2070,- 1395,- (andere maten leverbaar) 

Caresse 4500: elektrische uitvoering  140x200 cm  
2270,- 1495,- (andere maten leverbaar) 

OPENINGSTIJDEN: maandag: gesloten • dinsdag t/m donderdag 10.00 – 17.30 u • vrijdag 10.00 – 20.00 u • zaterdag 10.00 – 17.00 u

Hertog Janplein 27, 5469 BJ  Erp   |   T. 0413 - 21 28 30

collectiedream
preston

www.vanzutphenbedden.nl

VELE CARESSE BOXSPRINGS DIRECT
UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

WINTERSALE  
      

A.S. ZONDAG OPEN VAN 12.00 - 17.00 UUR

Woontrends 
2018:

Geometrische 
vormen en prints

Als je aan de slag gaat met de 
interieurtrends van 2018 dan 
mogen geometrische, grafische 
en op de natuur geïnspireerde 
vormen en prints echt niet 
ontbreken. Nu is dit niet een 
hele nieuwe trend, maar wel 
eentje die veel duidelijker naar 
voren komt dit jaar. Zo kon je 
vorig jaar in de woonwinkels al 
botanische tekeningen en ana-
nas- en flamingo prints kopen. 
Dit jaar kun je helemaal los, 
want we gaan ook steeds meer 
natuurlijke prints zien!

Je kunt de geometrische vor-
men zoals driehoekjes, cirkels 
en ruiten laten terugkomen in 
je behang of als tegels in de 
badkamer of keuken. Wil je 
een minder ingrijpende optie? 
Denk dan aan een dekbed-
overtrek, vloerkleed, kussens, 
lampen of vazen. Ook typogra-
fie gaan we meer terugzien in 
de woontrends 2018.

Bron: www.woonaccessoires.nu

DRIEHOEKJES
CIRKELS
RUITJES

Interieurtrends

Natuurlijke

prints
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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
Inloopochtend en rondleiding: woensdagochtend 
31 januari van 9.00 - 11.30 uur.
Samen met uw kind(eren) bent u deze ochtend van 
harte welkom om een kijkje te nemen in de school.
Informatieavond en rondleiding: dinsdagavond 
30 januari van 19.30 - 21.00 uur.
Inschrijving: tijdens de inloopochtend,
informatieavond en op afspraak. 
Inschrijving van uw kind is het gehele jaar mogelijk, 
indien mogelijk graag voor 1 april 2018.

Kern HeeSCH
BASiSSCHOOL emmAuS
Dr. Saal van Zwanenberglaan 115,
5384 BV Heesch. Tel. 0412-452239
bsemmaus@filiosscholengroep.nl
www.bsemmaus.nl
Informatieavond: dinsdag 
16 januari om 19.00 uur.
Open ochtend (ouders en 
kinderen): vrijdag 19 januari van 
9.00 - 12.00 uur.
Inschrijving: tijdens de informatie-
avond, 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 18 
januari van 19.30 - 21.00 uur.
Open ochtenden: vrijdag 19 en 
dinsdag 23 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
Vanaf schooljaar 2018-2019 starten we 
met een continurooster.
Informatieavond: maandag 15 januari van 
19.30 - 21.00 uur.
Open ochtend: vrijdag 19 januari van 
9.00 - 12.00 uur (rondleidingen 9.00-
10.00-11.00 uur).      
Inschrijving: tijdens de informatieavond, 
inloopochtend en op afspraak.

OPenBAre BASiSSCHOOL DeLtA
’t Vijfeiken 36, 5384 ES Heesch
Tel. 0412-450678
directie.obsdelta@stichtingoog.nl
www.obs-delta.nl
Informatieavond: woensdag 17 januari vanaf 
19.00 uur.
Inloopochtenden: 19 januari, 23 januari 9.00 
- 12.00 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:
donderdag 15 maart van 12.00 -14.00 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
Op dinsdagmiddag 20 maart zijn ouders 
en kinderen van harte welkom tijdens 
de inloopmiddag van 13.00 tot 14.30 
uur. Kom eens een kijkje nemen bij ons 
op school, stel vragen en maak van 
de gelegenheid gebruik je kind al in te 
schrijven. Wanneer 20 maart niet schikt, 
maak dan een afspraak met de directeur 
om op een ander moment te komen.

Kern niSteLrODe
BASiSSCHOOL ’t mAXenD
Maxend 6
5388 GL Nistelrode
Tel. 0412-611366
directie@maxend.nl
www.maxend.nl
Aanmeld-, informatieavond: 
maandag 26 februari van 19.30 
- 21.30 uur. 
Open ochtend: woensdag 28 
februari 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: dinsdag 
13 maart van 19.30 - 21.00 uur 
Inloopochtend: woensdag 
14 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: dinsdag 20 februari van 19.30 - 
21.00 uur. Inloop vanaf 19.15 uur.
Inloopochtend & rondleiding: woensdag 21 februari 
van 8.30 - 10.30 uur. U ziet de school in actie!
U & uw kind(eren) zijn dan van harte welkom!
Inschrijving: tijdens de inloopochtend, informatie-
avond en op afspraak. Inschrijving graag vóór 1 
april 2018. 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: woensdag 7 
februari van 9.00 -12.00 uur en 19.30 - 
21.00 uur, ook uw kinderen zijn van harte 
welkom om de school in bedrijf te zien.
Inschrijving en rondleiding: tijdens de 
open avond en inloopochtend. Inschrijving 
graag vóór 1 april 2018. Indien gewenst 
kunt u altijd een afspraak maken voor een 
rondleiding op een andere dag.

inSCHriJVen LeerLinGen 

BASiSOnDerWiJS BernHeze

VOOr Het 

SCHOOLJAAr 

2018-2019
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 2019 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
 2019 vier jaar 

oud wordt.
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KOM NAAR DE OPEN AVOND 
OP DONDERDAG 18 JANUARI

Kijk op mondriaan.hethooghuis.nl voor meer info

SKBO en OOG verder als SAAm
WiJ ziJn SAAm  
In Oss, Bernheze, Boekel, Lan-
derd, Meierijstad en Uden wer-
ken 29 scholen (647 collega’s 
en 6.689 kinderen) SAAM. Bij 
SAAM scholen staat samen ont-
dekken, maken en leren centraal. 
Iedere school geeft daar op zijn 
eigen wijze invulling aan. SAAM 
scholen zijn katholiek, openbaar 
of iets daartussen. Iedereen is 
welkom op onze scholen. Wij 
werken SAAM met onze part-
ners in de wijk aan onderwijs dat 
deugt. Wij zijn SAAM! 

WAArOm SAAm?
De afgelopen jaren hebben de 
besturen en de collega’s van 
OOG en SKBO al nauw samen-
gewerkt. Die samenwerking 
leverde voordelen op. SAAM 
kunnen we nog beter werk ma-
ken van onze opdracht: het best 
mogelijke onderwijs aan alle 
kinderen geven op al onze 29 
scholen. Voor de kinderen en 

hun ouders verandert er feitelijk 
niet veel. Elke school houdt zijn 
eigen grondslag en concept en 
er is ruimte voor samenwerkings-
scholen. Door de fusie stijgt het 
gemiddelde aantal leerlingen per 
school. De kleine scholen krijgen 
daarmee betere perspectieven 
om te blijven bestaan.    

ieDere DAG OPnieuW 
OnDerWiJS DAt DeuGt
“Wij hebben voor SAAM geko-
zen omdat wij erin geloven dat 
je onderwijs samen maakt. Dat 
doe je samen met kinderen, ou-
ders, collega’s en partners in de 
wijk”, vertelt Sandra Beuving, 
collega-bestuurder. “De SAAM 
scholen vormen een prachtig pa-
let. Binnen SAAM heeft iedere 
school zijn eigen kleur. Wij zijn 
trots op de vele concepten die 
wij kinderen en ouders bieden. 
Bij SAAM werken wij aan onder-
wijs dat deugt”, vult Edith van 
Montfort, collega-bestuurder 
van SAAM scholen aan.

OSS/BERNHEZE - Op feestelijke wijze zijn op maandag 8 januari de SAAM 
scholen gestart. Daarmee is de fusie tussen het katholieke SKBO en het openbare 
OOG een feit. SAAM is een samenwerkingsbestuur met katholieke, openbare en 
samenwerkingsscholen. De officiële start vierden we bij de Evenaar in Oss, een 
samenwerkingsschool. Leerlingen maakten samen een grote puzzel, waarop het 
nieuwe beeldmerk zichtbaar werd. Arnold Jonk, de hoofdinspecteur primair onderwijs, 
heeft de officiële start van SAAM en de opening door onze kleine bazen mooi 
ondersteund. Op alle 29 SAAM scholen is het nieuwe beeldmerk onthuld en vierden 
collega’s en leerlingen feest met taart en limonade. 

Een feestelijke start van SAAM

SAAM 
onderwijs 
maken

Open Huis
Elde College Schijndel
Vmbo (T,G, K, B) en 
Praktijkonderwijs
vrijdag 19 januari 2018
18.00 – 21.00 uur

Elde College Schijndel
(Tweetalig) Vwo, Havo
en Havo/Vmbo T
zondag 21 januari 2018
12.30 – 16.00 uur

Elde College Sint-Michielsgestel
zondag 28 januari 2018
12.30 – 16.00 uur

Elke Leerling Doet Ertoe
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MEDEWERKER PUBLIEKSSERVICE & 
INFORMATIEBEMIDDELING IN NISTELRODE M/V

Voor gemiddeld 14-15 uur per week 
waaronder met regelmaat op zaterdag

Naar wie zijn we op zoek?
Een enthousiaste, energieke, nieuwsgierige, flexibel ingestelde, 

digitaal vaardige en klantgerichte collega. Je bent gepassioneerd 
en gedreven in wat je doet. Je beschikt over een afgeronde 

MBO-4 opleiding en over aantoonbare ervaring in de omgang 
met individuele klanten en groepen.

Voor meer informatie kijk op onze site www.nobb.nl

Vacature

AAN HET WERK
GEZOCHT:

Carnavaleske zangers Krullendonk
KRULLENDONK - De jaarlijkse carnavalsmis in de St. Petrus’ Ban-
denkerk in Heesch zal op zaterdag 10 februari om 9.30 uur be-
ginnen. In de afgelopen jaren is er een mooie traditie ontstaan: de 
feestelijke carnavalsdagen beginnen met een kort moment van rust 
en bezinning. Nou ja, de rust is betrekkelijk, want er is nogal wat 
geluid aanwezig! Naast Hofkapel De Dors(t)vlegels en een dweil-
orkest hebben we al jaren een geweldig gelegenheidskoor dat de vie-
ring ondersteunt! We willen iedereen de gelegenheid geven om deel 
uit te maken van het carnavalskoor. Dus zing je graag en heb je iets 
met kerk of carnaval: DOE DAN MEE!

De repetities zijn op zondagavond 21 en 28 januari en 4 februari, steeds van 19.00 tot 20.30 uur. Als 
je mee wilt doen of meer informatie wilt, stuur dan een mail naar carnavalsmis@outlook.com.

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van maandag 8 t/m zondag 14 januari 2018. Week 02. 

1.191.191.
1.391.391. 1.-

Lay’s superchips,  
pomtips, mama mia’s  

of Cheetos
zak 110-215 gram

Witte of rode pitloze druiven
2 bakken à 500 gram 
alle combinaties mogelijk

5.185.185.
5.585.585. 3.-

2 STUKS

15.99

9.-
Hertog Jan bier

krat 24 flesjes à 300 ml

MAX. 4 
STUKS
PER KLANT

1.191.191.
1.491.491. 1.-

Snijbonen, 
sperziebonen 

of andijvie
zak 200/250 gram

Heeswijk-Dinther
Plein 1969 11
ma-za 8-21 
ZONDAG OPEN 12-18 UUR

Wij zoeken (inval) postbezorgers
voor diverse wijken in Bernheze

Wij bieden je onder andere:

¥  zelfstandig en verantwoordelijk 

werk in de buitenlucht

¥ een prima salaris

Ben jij:

¥  maandag t/m vrijdag  

beschikbaar?

¥ gemotiveerd en betrouwbaar?

Stuur dan snel je sollicitatie naar Caroline van der Lee:  

caroline.lee@depostbode.com of bel voor meer informatie  

0412 69 65 65.

Angelenweg 135, 5349 TG  Oss                     depostbode.com

Met vriendelijke groet,

Bijverdienen?
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DUURZAAM BOUWEN

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

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

Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

Kies voor duurzame energie 
www.vanbakeleco.nl

Alvast 
investeren 

voor de 
zomer

Cereslaan 12a - 06-22692338
Info@vanderheijdendakkapellen.nl  
www.vanderheijdendakkapellen.nl

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom 
 open op zaterdag van 
 10.00 - 14.00 uur
* Trespa-keralit-houten 

dakkapellen

Binnen 
1 dag 

geplaatst!

Akker zonwering
rolluiken & kunststofkozijnen

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Zoggelsestraat 21a

5384 LL Heesch

T 0412-453113         

Facebook

ROLLUIKEN      TERRASSCHERMEN      SCREENS      HORREN       

MARKIEZEN      BINNENZONWERING     TERRAS OVERKAPPINGEN 

E info@akker-zonwering.nl

I www.akker-zonwering.nl

Akker zonwering
rolluiken & kunststofkozijnenAkker zonwering
rolluiken & kunststofkozijnen

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Zoggelsestraat 21a

5384 LL Heesch

T 0412-453113         

Facebook

ROLLUIKEN      TERRASSCHERMEN      SCREENS      HORREN       

MARKIEZEN      BINNENZONWERING     TERRAS OVERKAPPINGEN 

E info@akker-zonwering.nl

I www.akker-zonwering.nl

Akker zonwering
rolluiken & kunststofkozijnen

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Zoggelsestraat 21a

5384 LL Heesch

T 0412-453113         

Facebook

ROLLUIKEN      TERRASSCHERMEN      SCREENS      HORREN       

MARKIEZEN      BINNENZONWERING     TERRAS OVERKAPPINGEN 

E info@akker-zonwering.nl

I www.akker-zonwering.nl

Bedien je rolluiken 
en andere producten 
met uw smartphone 
of tablet.

Wat is duurzaam bouwen en verbouwen?

Passiefhuis
Een passiefhuis is een woning 
die heel weinig energie verbruikt 
voor verwarming. Een passiefhuis 
is vaak extreem goed geïsoleerd 
en op de zon georiënteerd. Vanaf 
eind jaren ‘80 zijn in diverse Euro-
pese landen passiefhuizen ge-
bouwd. De laatste jaren worden 
er volgens dat idee ook steeds 
meer kantoren, scholen en ande-
re gebouwen opgeleverd. Naast 
nieuwbouw wordt er ook steeds 
meer in de bestaande bouw vol-
gens deze methode gewerkt.

Duurzaam (ver)bouwen bij be-
staande woning
Je makelaar of bouwer zou je 
moeten kunnen vertellen of jouw 
bestaande woning duurzaam is 
gebouwd. In de technische infor-
matie moet staan welke maatre-
gelen, materialen of producten 
zijn toegepast. Ook een keur-
merk of certificaat kan aantonen 
dat de woning of het gebouw 
een zekere kwaliteit heeft. Deze 
keurmerken en certificaten ver-
schillen ook zelf in kwaliteit.

Tips voor duurzaam bouwen
Denk bij duurzaam bouwen aan 
het volgende:
- Houd al in de ontwerpfase 

rekening met de gewenste 
technische levensduur van het 
gebouw. Zo verminder je de 
belasting van het milieu. Kies 
in je ontwerp voor milieuvrien-
delijke bouwwijzen en materi-
alen.

- Houd bij het ontwerp en de 
materiaalkeuze zo veel moge-
lijk rekening met hergebruik 
van bouwdelen en recycling 

van materialen die vrijkomen 
bij de sloop van het gebouw.

- Kies niet te snel voor sloop. 
Bekijk eerst of een gebouw in 
aanmerking komt voor reno-
vatie, samenvoeging, splitsing 
of herbestemming.

- Ontwerp het gebouw zo, dat 
het later makkelijk is aan te 

passen aan de wensen van 
(nieuwe) gebruikers.

- Pas duurzame technieken toe 
om te besparen op energie- en 
materiaalgebruik.

- Pas maatregelen toe die tijdens 
het gebruik van het gebouw 
leiden tot energiebesparing. 
Minder energieverbruik bete-

kent ook lagere energielasten.
- Zorg dat het voor gebruikers 

eenvoudig is om installaties 
energiezuinig te gebruiken. 
Hetzelfde geldt voor het be-
heer van het gebouw.

Bron: www.rijksvoorlichtingsdienst.nl.

BERNHEZE - Duurzaam bouwen is een breed begrip. Bij duurzaam 
bouwen en verbouwen wordt er rekening gehouden met de effecten 
op het milieu. Dat moet dan zowel bij het ontwerp van een gebouw 
of bouwwerk gebeuren als tijdens bouw, verbouw, renovatie of sloop. 
Bij duurzaam bouwen gaat het ook over het gebruik van het gebouw. 
Bijvoorbeeld over de uitstoot van CO2 door energieverbruik voor ver-
warming en koeling van een gebouw. Men bekijkt de milieueffecten 
dus over de hele levensduur van het gebouw of bouwwerk.

In de technische 
informatie moet 
staan welke 
maatregelen, 
materialen of 
producten zijn 
toegepast

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

Kwaliteit

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

0413-229711 - info@vanpinxteren.nl

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

www.vanpinxteren.nl

sinds 1985

Kunststof kozijnen

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!

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Hondstraat 3 - 5476 KT  Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl  - www.addonkers.nl

• Kozijnen   Deuren   Ramen

www.hansvandervelden 
aannemersbedrijf.nl

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

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

VAN DUYNHOVEN
Schilder
Glas- en Afwerkingsbedrijf
Glas in lood

www.vanduynhoven.nl

06-11955220
johndortmans@home.nl

Welke regels gelden er voor de 
bouw van een mantelzorgwoning?

Wat is een mantelzorgwoning?
Een mantelzorgwoning is een 
woning op het terrein van het 
huis van iemand die zorg nodig 
heeft. De woning is bedoeld 
voor de zorgverlener (vriend, fa-
milielid). Het is ook mogelijk dat 
de persoon die zorg nodig heeft 
in de mantelzorgwoning woont. 
In dat geval woont de zorgverle-
ner in het bijbehorende huis.

Soorten mantelzorgwoningen
Je kunt een mantelzorgwoning 
in je tuin laten plaatsen. Ook 
kun je een aanbouw aan je huis 
laten bouwen. Een derde moge-
lijkheid is om een garage of an-
der bestaand bouwwerk om te 
bouwen tot mantelzorgwoning.

Geen vergunning, wel regels
Dat je geen vergunning nodig 
hebt, wil niet zeggen dat er geen 
regels gelden bij de bouw van 
een mantelzorgwoning. Zo moet 
je wel gewoon voldoen aan het 
Bouwbesluit. Hierin staan regels 
op het gebied van veiligheid, ge-
zondheid en milieu. Informeer 
hiernaar bij de gemeente.

Beëindiging mantelzorg
Houdt de mantelzorg op? Dan 

mag het bouwwerk niet langer 
gebruikt worden als woning. Je 
hoeft de woning niet af te bre-
ken, maar je moet bijvoorbeeld 
wel de keuken en badkamer ver-
wijderen.

Mantelzorgwoning in 
beschermd stadsgezicht 
of monument
Woon je in een rijksbeschermd 
stadsgezicht of is je pand een 
monument? Dan heb je meestal 
wel een omgevingsvergunning 
nodig voor de bouw van een 
mantelzorgwoning.

Bron: Rijksvoorlichtingsdienst

BERNHEZE – Je hebt geen omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) meer nodig voor een 
mantelzorgwoning op jouw eigen terrein. De regels voor de bouw van een mantelzorgwoning zijn 
eenvoudig. Ze zijn vergelijkbaar met die van een garage of tuinhuis; daarvoor is ook geen vergunning 
nodig. Vraag bij de gemeente na hoe de regels precies zijn. 
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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

van den berg en zn.
tegelwerken & tegelhandel

Al sinds 1973 het vertrouwde adres voor het vakkundig 
plaatsen en leveren van tegels en natuursteen!

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl
Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther • tel. 0413-291249 • fax 0413-293952

Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther 
tel. 0413-291249

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl

Al sinds 1973 het vertrouwde adres 
voor het vakkundig plaatsen en leveren 

van tegels en natuursteen!

Breng eens een bezoek aan onze showroom

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

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

Grohe
eurosmart
keukenkraan

€ 79,50
Aktie

vAn de mAAnd

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

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

WOENSDAG 10 JANUARI 2018

Ferdinand NL: 
14:45 17:30

Pitch Perfect 3: 
14:45

Coco NL: 
14:45

De Familie Slim: 
15:00

Jumanji: Welcome to the...: 17:15

Paddington 2 NL: 
17:15

The Greatest Showman: 17:15 20:00

Star Wars: The Last Jedi: 20:00

Huisvrouwen Bestaan Niet: 20:15

DONDERDAG 11 JANUARI 2018

The Commuter: 
19:45 

Murder on the Orient Express: 19:45 

The Greatest Showman: 20:00 

Huisvrouwen Bestaan Niet: 20:00

VRIJDAG 12 JANUARI 2018   

Ferdinand NL: 
15:45

Pitch Perfect 3: 
18:45

Coco NL: 
16:00

Jumanji: Welcome to the...: 15:45 21:30

The Greatest Showman: 19:00

Star Wars: The Last Jedi: 21:15

Huisvrouwen Bestaan Niet: 18:45

Murder on the Orient Express: 16:00

The Commuter: 
19:00 21:45

Bad Moms 2: 
21:30

ZATERDAG 13 JANUARI 2018

Ferdinand NL: 
13:15

Ferdinand 3D NL: 
16:00

Pitch Perfect 3: 
16:00 18:45

Coco NL: 
13:15 16:00

De Familie Slim: 
13:30

Jumanji: Welcome to the...: 15:45 18:45

Paddington 2 NL: 
13:15

The Greatest Showman: 21:30

Star Wars: The Last Jedi: 21:15

Huisvrouwen Bestaan Niet: 21:30

The Commuter: 
19:00 21:45

Bad Moms 2: 
19:00

 

ZONDAG 14 JANUARI 2018

Ferdinand NL: 
15:45

Ferdinand 3D NL: 
13:00

Coco NL: 
13:15

De Familie Slim: 
13:15

Jumanji: Welcome to the...: 16:00 19:30

Paddington 2 NL: 
15:45

The Greatest Showman: 19:45

Star Wars: The Last Jedi: 15:30

Huisvrouwen Bestaan Niet: 19:30 

The Commuter: 
19:45

K3 Love Cruise: 
13:00 

MAANDAG 15 JANUARI 2018 

Jumanji: Welcome to the...: 19:45

The Greatest Showman: 19:45 

The Commuter: 
20:00

Huisvrouwen Bestaan Niet: 20:00

DINSDAG 16 JANUARI 2018

Jumanji: Welcome to the...: 19:45

Murder on the Orient Express: 19:45 

The Commuter: 
20:00

Huisvrouwen Bestaan Niet: 20:00

WOENSDAG 17 JANUARI 2018

Ferdinand NL: 
14:45

Ferdinand 3D NL: 
17:30

Elias: Alle Ankers Vooruit!: 15:00

Pitch Perfect 3: 
17:45

Coco NL: 
15:00

Jumanji: Welcome to the...: 20:00

Paddington 2 NL: 
15:00

The Greatest Showman: 20:00

Huisvrouwen Bestaan Niet: 20:15

The Commuter: 
20:15

Bad Moms 2: 
17:30

Wonder: 
17:30 

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

COLLEGA’S 

GEZOCHT!

WIJ ZIJN OPZOEK NAAR  

SERVICE MEDEWERKERS
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oefenwedstrijd hGC – sine-Cura zeer geslaagd!

HEESWIJK-DINTHER/HEESCH - 
Ter voorbereiding op de aanko-
mende individuele wedstrijden 
dit seizoen, hielden HGC en Si-
ne-Cura een oefenwedstrijd op 
zondag 7 januari 2018. 

In de ochtend kwamen de on-
derbouwturnsters van beide 
clubs in actie. Van HGC waren 
dit: Ninthe, Nessa, Linn, Loïs, 
Lynn, Chris, Evi, Senna en Teddy. 
Van Sine-Cura kwamen in actie: 
Renske, Isa, Lindsey, Sacha, Nikki,  

Marith, Lieke, Nine, Eefke, Bo, 
Siena, Lieke, Jytte, Iris en Estée. 
Voor veel turnsters was dit de 
eerste wedstrijd bij de selectie, 
dus was het ook extra spannend. 
Ondanks de spanningen werden 
er mooie oefeningen geturnd. De 

hoogste totaalscore in de och-
tend ging naar: Sacha.
In de middag kwamen de boven-
bouwturnsters in actie. Van Si-
ne-Cura: Gijsje, Lynn, Nina, Fam-
ke, Sophie, Jelke, Joyce, Nina, 
Merel en Isabelle. Van HGC: 

Maud, Kaatje, Fleur, Anneke, 
Fenna, Emma, Joska, Laura en 
Lisa. In de middag ging de hoog-
ste totaalscore naar Anneke.

Alle turnsters heel veel succes dit 
seizoen!

50 Jaar:
Mari van Zoggel (niet op de 
foto)
40 Jaar:
Henny Hulsman (niet op de 
foto), Peter van Erp, Tom 

Vermeulen, Jos Schuurmans, 
Paul van der Pas en Wim Kuijs.
25 jaar: 
Niels van Emmerik (niet op de 
foto), Chris van de Heuvel, 
Maik van de Berg, Emiel 

Caspers, Toine Smulders, Bart 
van Zutphen, Jeroen Markus, 
Ton Schuts, Ben Dobbelsteen en 
Michel van Drunen 
Pluim van de club: 
Arno van der Pas.

Jubilarissen VV heeswijk 

Foto: Hans Heesakkers

Vobra tekent nieuw sponsor-
contract Meerkampdag WhV
LOOSBROEK - Vobra Petfoods 
BV en voetbalvereniging WHV 
hebben een nieuw Hoofdspon-
sorcontract afgesloten voor de 
Meerkampdag. 

WHV is zeer verheugd dat Vobra 
Petfoods BV voor een periode 
van vijf jaar de jaarlijkse Meer-
kampdag voor de jeugd blijft 
sponsoren. 
Juist door deze financiële on-
dersteuning is het voor de club 
mogelijk om tijdens de jaarlijkse 
spelletjesdag groots uit te pak-
ken.
Bert Vermeltfoort van Vobra Pet-
foods BV en voorzitter Eli van 

Beekveld van WHV onderteken-
den het hoofdsponsorcontract 
tijdens de nieuwjaarsreceptie van 
WHV.

Geen goed 
begin Altior van 2018

Swift 2-Altior 2: 15-9
ODIO 2-Altior 3: 2-9
SVOC”01 A1-Altior A1: 12-9
Be Quick B1-Altior B1: 5-5
Rooi B1-Altior B2: 8-3
Altior B3-SVO B1: 2-8

Altior C3-Emos C1: 2-28
Altior D2-Flamingo’s D1: 4-5
De Kangeroe E1-Altior E1: 12-6
Altior E2-Odisco E1: 14-1
Altior E4-Flamingo’s E3: 8-0
Altior F1-Emos F1: 12-16

VELDEN/HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 7 januari begon Altior de 
tweede helft van de zaalcompetitie niet goed. Op bezoek bij Swift 
in Velden bleef het lange tijd 0-0 en waren er toch verschillende 
kansen voor Altior, maar het ontbrak aan de afwerking. De dames 
gingen rusten met een achterstand van 8-3. Na rust ging het spel op 
en neer maar Altior kon geen moment dichterbij komen, kreeg wel 
weer volop kansen maar deze werden helaas niet benut. De dames 
gingen huiswaarts met een nederlaag van 15-10, maar blijven hopen 
op een ommekeer dit jaar. 

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

De vier dozen met shirts, broe-
ken en vesten zijn inmiddels op 
de plaats van bestemming aan-
gekomen. “Bij het uitdelen van 

onze oude trainingspakken en 
shirts aan de plaatselijke bevol-
king werden foto’s gemaakt. 
Onze grootste shirts hebben ze 

als jurkjes aan. Super om te zien 
hoe blij ze er mee zijn!”, vertelt 
Rose-Marie van Heumen, voor-
zitter van de dansvereniging.

trainingspakken Dance team nistelrode 
naar Gambia

GAMBIA/NISTELRODE - Dance Team Nistelrode heeft het voorrecht dat dit jaar weer enkele sponsoren 
klaar stonden om bij te dragen aan nieuwe trainingspakken voor de dansers, nadat de oude, mede door 
de naamsverandering, niet meer voldeden. Dit was voor het bestuur van de club een goede reden om 
de oude pakken een tweede leven te geven. Er werd voor gekozen om deze mee te geven aan een goede 
kennis die enkele keren per jaar naar Gambia gaat. 

turnen
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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

Meggy Wijnen is sportvrouw van het 
Jaar 2017 bij rKsV prinses irene

Eerder die avond mocht zij zich-
zelf ook al Voetbalster van het 
Jaar noemen. De titel van Voet-
baller van het Jaar is gegaan 
naar verdediger Koen Pittens en 
Laura van de Ven mag zich een 
jaar lang Korfbalster van het Jaar 
noemen. 

Alle aanwezigen konden zich, 
hoorbaar, vinden in de uitslag. 
Meggy is al jaren een vaste 
kracht van Vrouwen 1. Ondanks 
haar jonge leeftijd is zij een erva-
ren speelster en zij is dit seizoen 
dan ook captain geworden. 
Tekenend is voor Meggy dat ze 
in haar speech meteen de aan-
wezige leden van Ikanubun be-
dankt en de vrijwilligers van de 
club, evenals dat ze ook haar 
medespeelsters speciaal bedank-
te. Zij heeft afgelopen jaar een 
pittig jaar achter de rug. “Ik kon 

toch mijn plekje vinden bij het 
voetbal”, zegt de Sportvrouw 
van het Jaar 2017. Ze ontving 
de prijs uit handen van Talitha 

Groenendaal, lid van de Ikanu-
bun-familie, teamgenoot bij 
Vrouwen 1 en goede vriendin 
van Meggy Wijnen.

NISTELRODE - Traditiegetrouw is tijdens de nieuwjaarsreceptie de Amandus Ikanubun-award uitgereikt 
aan de Sportman of -vrouw van het Jaar. Zaterdag 6 januari mocht Meggy Wijnen, speelster van Vrou-
wen 1 bij RKSV Prinses Irene, deze in ontvangst nemen. 

V.l.n.r.: Meggy Wijnen (Voetbalster van het Jaar, Sportvrouw van het Jaar), 
Laura van de Ven (Korfbalster van het Jaar) en Koen Pittens (Voetballer 
van het Jaar). Dit zijn de winnaars van alle categorieën die allen ook 
(automatisch) genomineerd waren voor Sportman of -vrouw van het Jaar.  
 Foto: Teun Bevers

Jubilarissen bij Avesteyn

HEESWIJK-DINTHER - Op 
maandag 1 januari vond de 
drukbezochte nieuwjaarsrecep-
tie van Avesteyn plaats. 

Tijdens deze receptie zijn, zoals 
gebruikelijk, de jubilarissen ge-
huldigd. Alvorens deze huldigin-
gen plaatsvonden keek voorzit-
ter Wilson Bosch kort terug op 
het afgelopen jaar, waarin hoog-

te- en dieptepunten elkaar af-
wisselden. Afsluitend wenste hij 
iedereen een gezond en sportief 
2018 toe.

Onderstaande jubilarissen zijn 
dit jaar in het zonnetje gezet:
60 jaar lid: Martien de Visser.
50 jaar lid: Louis van de Burgt, 
Jo Konings, Ton Peters en Hans 
van Vugt.

40 jaar lid: Peter van den Boom 
en Peter van Kessel.
25 jaar lid: Stefan van Zutphen, 
Tommie van den Berg, Peter 
Schouten, Willem van Lanen, 
Alex van der Heijden en Marc 
van de Wetering.

Helaas waren Mari van de Burgt 
(40 jaar lid) en Joost van der 
Heijden (25 jaar lid) verhinderd.

‘De Pluim’ werd zondagmiddag 
uitgereikt door voorzitter Peer 
Verkuijlen. Arno is zeer ernstig 
ziek, maar was met alle kracht 
die hij nog in zich had toch aan-
wezig bij de huldiging die hem 
zeer overrompelde. Met een 
smoes was hij door zijn familie 
overgehaald om mee te gaan 
naar de jaarlijkse bijeenkomst. 
Arno is bijna 50 jaar lid van voet-
balvereniging Heeswijk en was 
een flink aantal jaren keeper bij 
zowel veel jeugdteams als seni-
oren. 

Ook was hij toen al jeugdleider. 
Na een gecompliceerde been-
breuk moest hij stoppen met 
voetballen. Sinds die tijd is hij 
altijd actief gebleven als jeugd-

leider en als scheidsrechter. Aan-
vankelijk bij de jeugd en nog ve-
len jaren, tot afgelopen seizoen, 
ook nog bij het damesvoetbal. 

Arno is daarnaast de huisschilder 
van de club en is veelvuldig met 
collega’s aan het werk bij het 
jaarlijks onderhoud en de nodige 
verbouwingen en nieuwbouw. 
In aanwezigheid van zijn moeder 
en veel familieleden was het eer-
betoon vanwege zijn gezond-
heid een zeer emotioneel, maar 
ook dankbaar gebeuren. De 
voorzitter benadrukte dat geen 
ander het meer heeft verdiend. 

Arno van der pas krijgt
eretitel pluim van de Club

HEESWIJK-DINTHER - ‘De Pluim van de Club’ van Voetbalvereni-
ging Heeswijk is voor het jaar 2017 toegekend aan Arno van der 
Pas (58). De jaarlijkse eretitel van de vereniging werd aan Arno toe-
gekend vanwege zijn jarenlange inzet, waarmee hij zich bijzonder 
verdienstelijk maakt voor de club. Tijdens een druk bezochte nieuw-
jaarsbijeenkomst is de oorkonde aan Arno uitgereikt.

LOOSBROEK - Op de nieuw-
jaarsreceptie zondag 8 janua-
ri werd bij voetbalvereniging 
WHV de ‘Kanjer van de Hoef’ 
uitgereikt. Dit jaar ging alle eer 
naar Cor van Menzel.

Voor alle ouders, tegenstanders, 
spelers, trainers en leiders is Cor 
het eerste gezicht van WHV. Op 
zaterdag en zondag regelt hij 
alles rondom de ontvangst, de 
thee en ranja tijdens de rust en 
het klaarmaken van de velden. 

Daarnaast is Cor bestuurslid van 
de supportersvereniging en ver-
zorgt hij al jarenlang het kienen 
tijdens de jaarlijkse feestavond 
en de versnaperingen tijdens de 
Meerkampdag. En dit alles om 
WHV de financiële steun te bie-

den die het hard nodig heeft. 
Onder luid applaus nam Cor de 
oorkonde en bijbehorende bloe-
men en cadeaus in ontvangst.

Cor van Menzel Kanjer van 
de hoef 2018!

geen ander heeft 
het meer verdiend

Verenigingsman-vrouw hVCh 2017: 
eduard van der biezen
HEESCH - Het Algemeen Be-
stuur heeft Eduard (Eef) van 
der Biezen gekozen als Vereni-
gingsman 2017 van HVCH. Uit 
handen van de verenigingsman 
van 2016, Martien Arts, kreeg 
Eef het aandenken aan deze be-
noeming. 

Al vele jaren is hij een trouw lid 
en vrijwilliger van de vereniging. 
Wanneer er een beroep op hem 
werd gedaan en hij was in de ge-
legenheid, dan hielp hij de club. 
Vooral EHBO is de passie van Eef 
en momenteel is hij verzorger 

bij Vrouwen 1. Ook de Vrien-
denkring kan op Eef rekenen 
als er hulp nodig is. Daarnaast 
is Eef controleur bij de entree 
en ‘chefkok erwtensoep’ bij de 
HVCH-wandeling. Helaas heb-
ben Eef en zijn gezin vorig jaar 
afscheid moeten nemen van hun 
steun en toeverlaat, echtgenote 
Marina. Zij was lange tijd ook 
zeer actief bij HVCH, in het bij-
zonder in de jeugdafdeling.

Eef, namens het bestuur en de 
leden zeer bedankt en gefelici-
teerd met deze benoeming!
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De OPLOSSinG

Wielercriterium Heeswijk-Van den Akker 
Aqua Service tour

Starttijden KNWU-wedstrijden 
zondag 18 maart:
11.00 uur: Start Nieuwelingen.
12:45 uur: Start Junioren.
14.45 uur: Start Elite Mannen/
Beloften.

Starttijd Retro
Om 10.00 uur vindt voor de 
eerste keer een wedstrijd plaats 
voor uitsluitend ‘Retrofietsen’. In 
traditionele kledij en op origine-
le fietsen van toen, zullen circa 
dertig deelnemers onderling een 
sportieve wedstrijd rijden. 

Informatie/bereikbaarheid
De start/finish is gesitueerd in de 
Abdijstraat. De inschrijving vindt 
voor de eerste keer plaats in  
‘Abdijstaete’. Dit nieuwbouw-
complex ligt in de directe nabij-
heid van de start/finish.
De organisatie kijkt uit naar deze 
sportieve dag en gaat samen 
met de enthousiaste vrijwilli-

gers en de sponsoren weer een 
prachtig wielerevenement op de 
kaart zetten. We nodigen je van 
harte uit om op deze dag een 

kijkje te komen nemen. 

Kijk voor meer informatie op 
www.wscbernheze.nl.

HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 18 maart is het weer tijd voor het terugkerend wielercriterium in 
Heeswijk. Stichting Wielerevenementen Bernheze en de WielerSupporterClub (WSC) Bernheze pakken 
dit sportieve evenement alweer voor de 52ste keer op. Van den Akker Aqua Service is als hoofdsponsor 
nauw bij dit evenement betrokken en ondersteunt de organisatie bij haar vele werkzaamheden. Het 
wielercriterium wordt onder de vlag van de KNWU (Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie) georga-
niseerd. 

HEESWIJK-DINTHER - Voetbal-
vereniging Avesteyn organiseert 
op zondag 21 januari een rik-
marathon in haar compleet ver-
nieuwde kantine. 

Het begint vanaf 10.00 uur en 
duurt tot eind van de middag. 
Doel is om vijf rondes te spelen. 

Tussendoor kun je genieten van 
een uitgebreide lunch. De kos-
ten voor deze rikmarathon met 
lunch zijn € 10,- per persoon. De 
marathon is voor iedereen toe-
gankelijk.
Opgeven kan aan de bar in de 
kantine of via e-mail: 
jacquelinezutphen@tele2.nl.

rikmarathon bij Avesteyn

Goede start
DOS’80 kwam meer dan uitste-
kend uit de startblokken. Een 
6-2 voorsprong prijkte al snel op 
het scorebord. Vooral vanaf de 
hoeken gingen de uitgespeelde 
kansen er rijkelijk in. Ook draai-
de de break-out op volle toeren. 
Daarna gaf DOS’80 het heft uit 
handen en knokten de gasten 
uit Wijchen zich weer in de wed-
strijd terug. Ruststand: 12-9. 

Kopie eerste helft
In de tweede helft herpakte 
DOS’80 zich. Met goed uitge-
speelde break-outs en benutte 
penalty’s door Sabine van Nis-
telrooij wist de Heesche formatie 
eenvoudig uit te lopen naar een 
19-13 tussenstand. Wat DOS’80 
de eerste helft overkwam ge-
beurde andermaal. Verdedigend 
liet men steken vallen en daar 
profiteerden de Flyers optimaal 
van. Met doeltreffende afstands-
schoten en gemiste kansen van 

DOS’80 verscheen er, met nog 
enkele minuten op de klok, een 
gelijke stand op het bord. Na een 
spannende eindfase trokken de 
Heesche dames aan het langste 
eind door nog drie maal het net 
te vinden. Eindstand: 27-24.

Dames DOS’80/Olympia’89 
winnen
HEESCH - Zaterdagavond speelden de dames van DOS’80 in sporthal 
‘t Vijfeiken tegen de Flyers uit Wijchen. Wat aanvankelijk leek uit 
te draaien op een eenvoudige overwinning voor de Heesche dames, 
draaide uit op een ternauwernood uit het vuur gesleepte winstpartij. 
Daarmee was de eerste overwinning in 2018 een feit. 

handbal

Sabine van Nistelrooij
Foto: Ruud Schobbers

mike van Grinsven knokt 
zich naar derde plaats 

Ook kreeg hij in het tweede deel 
van de wedstrijd te kampen met 
pijn in zijn onderrug waardoor 
hij niet helemaal voluit kon blij-
ven gaan. 

“Door de pijn in mijn rug werd 
het allemaal niet makkelijker, 
maar ik ben wel tevreden met 
mijn derde plaats.’’ Mike en het 
CRQF Quad team gaan zich nu 
voorbereiden op de grote finale 
in Le Touquet. 

Deze wedstrijd wordt verreden 
op zaterdag 27 januari.

GRAYAN/HEESCH - Mike van Grinsven van het CRQF Quad team is in de voorlaatste wedstrijd om het 
Frans zandkampioenschap in Grayan op het podium geëindigd. ‘’Ik pakte een mooie kopstart en heb het 
eerste anderhalf uur aan de leiding gereden. Daarna heb ik een pitstop gemaakt, maar helaas kwam ik 
daarna niet meer in mijn ritme’’, vertelt Van Grinsven.

quad rijden

Enthousiaste vrijwilligers en de sponsoren gaan 
weer een prachtig wielerevenement organiseren

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant

Korfbalsters verliezen eerste 
wedstrijd in 2018

NULAND/NISTELRODE - De 
eerste wedstrijd van Prinses Ire-
ne van dit jaar werd helaas ver-
loren tegen Be Quick. 

Be Quick was over de hele linie 

sterker en Prinses Irene moest 
dan ook haar meerdere erken-
nen in de ploeg uit Nuland. 
Waar Prinses Irene in de eerste 
helft nog redelijk kon bijblijven, 
met een 12-8 stand werd er ge-

rust, had Be Quick in de twee-
de helft duidelijk de touwtjes in 
handen. 

De wedstrijd eindigde met een 
27-13 stand op het scorebord.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport
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Het laatste nieuws
als eerste te lezen

Online

BetrokkenActueel Nieuws

www.mooibernheze.nl

Fotoalbums
Bedrijven

Agenda
Verenigingen

Start het nieuwe jaar sportief met zV Gorgo!
HEESWIJK-DINTHER - In januari 
kun je de hele maand meezwem-
men bij ZV Gorgo. 

Op 14, 21 en 28 januari is ie-
dereen welkom op de zondag-
ochtend om te kijken hoe leuk 
zwemmen en waterpolo is. Ben 
jij tussen de zes en twaalf jaar en 
in het bezit van een A-diploma, 
dan ben je van harte welkom! 
Aanmelden is niet nodig, we zien 
je graag op het Zeesterbad in 
Uden. 
Voor meer informatie en tijdstip-
pen zie www.zvgorgo.nl.

HeeschVoetbal - HVCH MO15-1

Heeswijk-Dinther 
Voetbal - JO9-2

Heeswijk-Dinther - 
Voetbal - JO9-3G

mountainbikeclub De Strakke Ketting in een 
nieuw tenue!

Sportief als ze zijn, gaan ze op 
volle snelheid veelal over de 
aangelegde mountainbikerou-
tes, ondertussen genietend van 
de mooie natuur. Uitstapjes 
naar gebieden buiten Bernheze 
worden ondertussen ook steeds 
meer gemaakt. Onder andere 
door deelname aan georgani-

seerde tochten en fietsweekend-
jes in Zuid-Limburg. Daarbij gaat 
het naast de sportiviteit op z’n 
tijd ook om de gezelligheid. 

Sinds kort worden ze gesteund 
door de sponsoren Bevers Bouw-
materialen BV uit Nistelrode, 
Aannemersbedrijf Peter Peters 

BV uit Schaijk, Bouwbedrijf Ge-
broeders Van Herpen, Van Bakel 
Elektro en Langenhuizen GWW 
ondersteuning uit Heesch. Zij 
zorgden voor de aanschaf van 
volledige winter- en zomerte-
nues. Het ‘Strakke Ketting-pele-
ton’ staat er daarmee professio-
neel, fraai en gekleurd op.

HEESCH - In 2014 besloot een aantal oud-voetballers na het nodige blessureleed hun voetbalschoenen 
aan de wilgen te hangen. Om de zondagochtenden te vullen trokken ze met enige regelmaat de bossen 
in op de mountainbike om gebieden als De Maashorst en Herperduin te verkennen. Het kleine groepje 
van een man of vier groeide, toen meer HVCH-spelers stopten met voetballen. De club werd zo groot 
als een heus voetbalteam. En zo geschiedde de oprichting van het mountainbiketeam dat de naam ‘de 
Strakke Ketting’ kreeg. 

De leden v.l.n.r. Rob van Boxmeer, Mark van de Hurk, Eric Kieboom, Mark Langenhuizen, Ton van Venrooij, 
Dennis van de Hurk, Arno Delissen, Maikel Loderus, Alfred Arts, Marty Goossens, Jeroen Verstegen en Maarten 
van de Akker zijn de sponsoren dankbaar voor het mooie gebaar!  Tekst: Jeroen Verstegen Foto: Marcia Goossens
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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 11 JAnuAri
eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Afdeling Burgerzaken gesloten
Gemeentehuis Bernheze
PagIna 16

taiji37vorm - taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Centrum mAiA: Workshop 
werken met energie
Palmenweg 5 Nistelrode

nisseroise Kletsavond
Partycentrum ’t Maxend 
Nistelrode
PagIna 3

Schrijfcursus: 
Van je levensdagen
Bibliotheek Nistelrode

VriJDAG 12 JAnuAri
Centrum mAiA: reiki 1
Palmenweg 5 Nistelrode

Onthulling fotowand
Jumbo Heeswijk-Dinther
PagIna 6

Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Keeztoernooi
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

BOBz
Dorpshuis Nistelrode

Pronkzitting 
de rooie tesneuzik
‘t Tunneke Heesch

zAterDAG 13 JAnuAri
Flessenactie mira Ceti
Nistelrode
PagIna 14

Lezing: 
marinus van den Berg
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PagIna 14

Filmavond: De Ondergrondse 
vergeet niet en De Schakel
CC De Wis Loosbroek
PagIna 13

BOBz (jongeren voortgezet 
onderwijs 1e en 2e jaar)
Dorpshuis Nistelrode

Pronkzitting 
de rooie tesneuzik
‘t Tunneke Heesch

zOnDAG 14 JAnuAri
Film: Frantz
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PagIna 14

Akoestisch optreden 
nol Havens
CC De Pas Heesch

zondagse muziek
CC Nesterlé Nistelrode
PagIna 12

mAAnDAG 15 JAnuAri
Centrum mAiA: tai Chi - 
Qi Gong, beginners
Palmenweg 5 Nistelrode

Film: mein Blind Date 
mit dem Leben
Filmhuis De Pas Heesch
PagIna 12

informatieavond 
BS De toermalijn
‘t Vijfeiken 36 Heesch
PagIna 22

DinSDAG 16 JAnuAri
taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

informatieavond BS emmaus
Dr. Saal van Zwanenberglaan 115 
Heesch
PagIna 22

Centrum mAiA: Yoga les
Palmenweg 5 Nistelrode

meidenwerk
@Checkpoint Heesch

Alzheimer Café
Pieter BrueghelHuis Veghel

Film: mein Blind Date 
mit dem Leben
Filmhuis De Pas Heesch
PagIna 12

WOenSDAG 17 JAnuAri
rikmiddag
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther
PagIna 8

informatieavond OBS Delta
‘t Vijfeiken 36 Heesch
PagIna 22

roparun sponsordiner
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

Lezing: 
Geweldig Communiceren
Bibliotheek Heesch
PagIna 6

Centrum mAiA: 
reiki-oefenavond
Palmenweg 5 Nistelrode

Liederentafel
CC De Pas Heesch
PagIna 2

Vipassyana meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DOnDerDAG 18 JAnuAri
Centrum mAiA: Dierencom-
municatie - elementenleer - 
Herinner je wie jij bent
Palmenweg 5 Nistelrode

informatieavond BS De Kiem
De Ploeg 101 Heesch
PagIna 22

eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

taiji37vorm - taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Pronkzitting 
de rooie tesneuzik
‘t Tunneke Heesch

Lezing horoscoop
Kloosterkapel Vorstenbosch
PagIna 2

Cabaret: Bert Gabriëls
CC De Pas Heesch
PagIna 14

Badminton toernooi
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch

met elkaar bernhezenaar
CC Nesterlé Nistelrode
PagIna 18

VriJDAG 19 JAnuAri
Open ochtend BS emmaus
Dr. Saal van Zwanenberglaan 115 
Heesch
PagIna 22

Open ochtend BS De Kiem
De Ploeg 101 Heesch
PagIna 22

Voorverkoop pronkzitting HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Open ochtend 
BS De toermalijn
‘t Vijfeiken 36 Heesch
PagIna 22

Open ochtend OBS Delta
‘t Vijfeiken 36 Heesch
PagIna 22

Open huis elde College
Schijndel
PagIna 23

Centrum mAiA: tai Chi - Qi 
Gong, beginners - reiki 3A
Palmenweg 5 Nistelrode

Familieopstellingen
Kloosterkapel Vorstenbosch
PagIna 2

tV De Oudere Garde: 
‘Hebben... Hebben... Hebben’
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PagIna 13

Keez-avond
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PagIna 8

Pronkzitting 
de rooie tesneuzik
‘t Tunneke Heesch

inschrijfavond trekkertrek
Café Kerkzicht Loosbroek

Pubkwis
CC De Pas Heesch
PagIna 14 

Probeerdag contactlenzen
Hoogstede, Nistelrode
PagIn 4

zAterDAG 20 JAnuAri
Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek

theater: Brandweerman Sam
CC De Pas Heesch
PagIna 14

Pronkzitting 
de rooie tesneuzik
‘t Tunneke Heesch

tV De Oudere Garde: 
‘Hebben... Hebben... Hebben’
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PagIna 13

theater: 50 jaar Pink Floyd 
in nederland
CC De Pas Heesch
PagIna 13Ev
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Fotograaf: 
Yvonne Rosenhart

Maak jij ook graag foto’s? 
Hier plaatsen we drie foto’s van 
een inwoner van Bernheze voor 
Bernheze. Mail je foto’s van 
Bernheze in hoge resolutie aan 
info@demooibernhezekrant.nl.


