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

kloosterkapel kunst-, cultuur- en educatieagenda
Donderdag 24 januari van 19.30 
tot 20.30 uur: yoga nidra door 
Lea van den Bergh. 
nidra betekent slaap en deze 
vorm gaat over ‘liggen en luis-
teren’. yoga nidra vermindert 
spanningsklachten en verbetert 
de kwaliteit van je slaap. een zeer 
ontspannende meditatie die door 
velen bijzonder wordt gewaar-
deerd. 

Kosten € 5,-, contant te betalen. 
informatie en aanmelden bij Lea, 
0413-342656.

Zaterdag 26 januari van 10.00 
tot 17.30 uur: Familieopstellin-
gen door Juno welter. 
Reeds vele malen in de Klooster-
kapel toegepast en uitgevoerd. 

een opstelling geeft de deelne-
mers inzicht in het groter geheel 
waarvan zij deel uitmaken. Denk 

aan gezin, familie, werkkring en 
nog veel meer. naar aanleiding 
van een ingebrachte hulpvraag 
wordt de opstelling uitgevoerd. 
De rollen in de opstelling worden 
vertegenwoordigd door repre-
sentanten. samen wordt het gro-
ter geheel inzichtelijk gemaakt en 
door de deelnemers beleefd. 
Kosten: € 90,- als inbrenger van 
de hulpvraag en € 25,- als repre-
sentant. info en aanmelden bij 
Margareth Bloemen, 
0413-351075 of 
margarethbloemen@home.nl.

coLofoN
DeMooiBernhezeKrant

oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

Bernheze Media
Laar 28
5388 HG nistelrode 
0412- 795170
info@demooibernhezekrant.nl

Website
www.demooibernhezekrant.nl

redactie
Rian van schijndel
Heidi Verwijst
Henriëtte Maas
Tamlyn van Lanen
Milène Putters

acquisitie:
Rian van schijndel
ingrid van Driel-van Linder
Joyce van Griensven

administratie:
Heidi Verwijst
info@demooibernhezekrant.nl
wendy van Grunsven

Vormgeving/DTp
Monique Raaijmakers
Buro Tweevoud

fotografi e
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der steen
yvonne Rosenhart
edwin Hendriks
netty van Lieshout

 Advertorial

aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com

Bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170

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.

Er staan weer hele leuke 
activiteiten op de agenda…
Dinsdag 29 januari:
Uitgebreide kleur- en stijlanalyse en make-up advies | 
19.30-22.00 uur | 3 lessen | Heeswĳ k

Zaterdag 2 februari:
Workshop: vrij schilderen | 09.30-12.30 uur | Nistelrode

Workshop: Zwart-wit 
tekenen met patronen 
en overlapping | 
2 lessen in Heesch | 
9.30-12.30 uur (NIEUW)

Workshop: portret/
studio fotografi e | 
13.30-16.00 uur | 
Nistelrode 

Maandag 4 februari:
Glas-in-loodtechniek | 12 lessen | 19.30-22.00 uur | Heesch    
Fotograferen met je spiegelrefl ex camera 
10 lessen | 19.30-21.30 uur | Nistelrode
CREA-lab voor volwassenen 
8 lessen | 20.00-21.30 uur | Heesch (NIEUW) 

Woensdag 6 februari:
Maak je eigen beeld van Pretex: 
3 lessen | 19.30-22.00 uur | Heesch 

Donderdag 7 februari:
Creatief met glas | 5 lessen | 19.30-21.30 uur | Nistelrode 

Maandag 11 februari:
Workshop: Sushi en 
Japanse gerechtjes | 
19.00-22.00 uur | 
Heesch
Zorg dat je erbĳ  bent!

KaaSFOnDue, 
De LeKKerSte tIPS

een tip voor een gezellige avond 
met vrienden: een kaasfondue en 
daarna een spelletje Monopoly, de 
Osse editie.

na de drukke kerstperiode is het 
ook voor ons weer tijd om even 

bij te kletsen met ‘ondernemende’ vrienden! Het bleek zelfs 
dat ze nog nooit hadden gekaasfondued, dus weer een extra 
reden om nog eens een keertje onder de aandacht te brengen 
dat het eigenlijk heel gemakkelijk is om een gezellige avond te 
organiseren waarbij je lekker samen aan tafel een ‘vorkje kunt 
prikken’ met brood, kaas, wijn en andere lekkere dingen die 
smelten op je tong! 

een fonduepan heet heel 
deftig op z’n Frans ‘Caquelon’. 
Het is een schaal of pan van 
dik aardewerk. De fonduepan 
leg je even in koud water om 
het water op te laten nemen 
voordat je het kaasmengsel, 
dat je au-bain-marie 

klaarmaakt, in een pannetje met witte wijn erbij, op de brander 
plaatst. De diverse soorten kaas die gesmolten zijn in de wijn 
stellen we graag in overleg met u samen en raspen ze tot de 
gewenste hoeveelheid per persoon en samen met een lekkere 
scheut witte wijn erbij krijgt u een lekker romig mengsel. Verder 
zorgt u ervoor dat de tafel gezellig vol staat met (diverse) 
soorten brood, dit mag wat ouder zijn, want dan valt het 
niet zo snel uit elkaar, en u kunt lekkere groentesoorten zoals 
bloemkool of bleekselderij ook gebruiken om te dippen.
Onze favorieten zijn onder andere ook de mini-gehaktballetjes 
uit Maastricht, lekkere cervelaatstukjes, olijven en een heerlijke 
salade van diverse slasoorten met tomaten en komkommer. 
Verder staat er een flinke pot thee en een lekkere fles rode 
wijn op tafel! Regelmatig roeren en verder is het genieten van 
de smaaksensatie die de combinatie van kaassoorten met zich 
meebrengt. wij hebben onze favorieten zoals de Contadino 
met kruiden gecombineerd met een boerenkaas, maar ook de 
Zwiterse kazen zoals Gruyere en emmenthaler zijn favoriet.
en is de pan niet helemaal leeg... geen probleem! Je kunt het 
restant gewoon bewaren (in de vriezer) en later gebruiken 
als sausje voor de bloemkool of over een lekkere pasta! wilt 
u meer informatie en/of tips dan bent u uiteraard van harte 
welkom in onze winkels in Oss en in Heesch. een leuke tip voor 
een gezellig avondje met familie en/of vrienden in combinatie 
met een gezellig spel! 
Heerlijk voor de koude winteravonden... maar ook in de zomer 

een prima uitvalsbasis voor een meet & greet!

smakelijk! 
Bon Fromage Team Oss - Heesch, Ton en elly Bens.

column
Ton Bens

een fonduepan heet heel 
deftig op z’n Frans ‘Caquelon’. 
Het is een schaal of pan van 
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Japanse gerechtjes | 

Zij wordt gesteund door haar 
man Paskal en kan zeker ook een 
beroep doen op enkele kookta-
lenten binnen de Molukse ge-
meenschap in nistelrode. 

evenals vorig jaar wordt het een 
uitgebreide indonesische proe-
verij met voorgerecht, hoofdge-
recht en nagerecht. Reserveren 
via 0412-612 956. 

De indonesische proeverij wordt 
gehouden op dinsdag 26 febru-
ari en woensdag 27 februari. De 
prijs bedraagt € 24,50 per per-
soon.

indonesische avond
nisTeLRODe -  De indonesische avonden bij eetcafé ’t pumpke zijn 
inmiddels een begrip. het is dan ook logisch om in te spelen op dit 
beproefde recept en onze gasten ook dit jaar de kans te bieden om 
te genieten van de culinaire cultuur zoals bedacht en bereid door 
Thecla amukwaman–irijanan.

Thecla Amukwaman–Irijanan
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Voorlezen
Urenlang ben ik vroeger voorgelezen. Heerlijk vond ik dat. Ik 
raakte ontroerd door ‘Alleen op de wereld’ van Hector Malot, 
droomde weg bij ‘Minoes’ van Annie M.G.Schmidt en leefde 
vol spanning mee met de avonturen van ‘De fantastische 
meneer Vos’ van Roald Dahl. Ik ben er m’n ouders nog steeds 
dankbaar voor. Al dat voorlezen heeft m’n liefde voor boeken 
aangewakkerd en m’n taalgevoel enorm versterkt. 

Toen ik zelf moeder werd, heb ik m’n kinderen ook voorgelezen. 
Het was leuk om te zien hoe ze helemaal in een verhaal konden 
opgaan en voorkeuren ontwikkelden voor bepaalde verhaaltjes 
(die ik dan bijna uit m’n hoofd kon opzeggen, vooral de Nijntje-
boeken van Dick Bruna). Ik vond dat voorlezen niet alleen leuk, 
maar ook heel belangrijk. Het prikkelt de fantasie, het vergroot 
de woordenschat en draagt bij aan interactieve vaardigheden. 
Kinderen die al vroeg en regelmatig worden voorgelezen, blijken 
het beter te doen op school. Maar vooral: het bezorgt kinderen 
heel veel plezier! 
M’n kinderen zijn nu te oud om nog voorgelezen te worden. 
Gelukkig mag ik op gezette tijden voorlezen op een school of 
kinderdagverblijf. Zo ook de komende week, tijdens de nationale 
voorleesdagen. Ik ben dan te gast bij basisschool De Bolderik in 
Heeswijk-Dinther. De school maakt er een bijzondere activiteit 
van; terwijl ik voorlees, genieten de kinderen van een gezond 
ontbijt. 

‘Voorlezen maakt je leuker’, is de slogan van de nationale 
voorleesdagen. Dat blijkt ook telkens tijdens de jaarlijkse 
Bernhezer voorleeskampioenschappen. Leerlingen van groep 
7 en 8 doen dan erg hun best om de titel in de wacht te slepen. 
 Ik sta elk jaar weer versteld van het 

enthousiasme en de kwaliteit waarmee ze 
dat doen. Zij zijn op jonge leeftijd vast en 
zeker ook veel voorgelezen. 

Ik gun elk kind een moeder, vader, 
oma of opa die hen voorleest. Uit een 

mooi eigen boek of eentje van de 
(voor kinderen gratis) bibliotheek. 
Want met voorlezen worden 
herinneringen voor het leven 
gemaakt.

Column
marieke moorman

Burgemeester Bernheze

Ik sta elk jaar weer versteld van het 
enthousiasme en de kwaliteit waarmee ze 

dat doen. Zij zijn op jonge leeftijd vast en 
zeker ook veel voorgelezen. 

Ik gun elk kind een moeder, vader, 
oma of opa die hen voorleest. Uit een 

mooi eigen boek of eentje van de 

burgemeester.moorman@bernheze.org

De laatste donderdag van januari is voor Nederland en Vlaanderen Gedichtendag en de start 
van de poëzieweek. een gedicht voert de lezer een stukje mee in de gevoels- en gedachtewereld 
van de schrijver. Je kunt als dichter anderen deelgenoot maken van je diepste zielenroerselen of 
zomaar stilstaan bij iets kleins of alledaags. het gevoel van het moment voor altijd gevangen in 
woorden. 

Je hoeft niet per se een bekende schrijver of dichter te zijn om een mooi gedicht te kunnen maken. 
Misschien schuilt er ook een dichter in jou! Daarom geeft DeMooiBernhezeKrant alle inwoners van 
Bernheze een kans om hun mooiste zelfgeschreven gedicht voor het voetlicht te brengen. 

Ben jij een woordkunstenaar
of wil je er een zijn? 

Grijp dan nu deze kans! stuur jouw mooiste zelfgeschreven gedicht vóór vrijdag 25 januari 17.00 
uur naar info@demooibernhezekrant.nl. Je bepaalt zelf je onderwerp en stijl. Zet duidelijk je naam, 
leeftijd en woonplaats erbij!

uit de ingestuurde gedichten kiest de redactie van DeMooiBernhezeKrant er uit elke kern een. 
Deze gedichten worden gepubliceerd in de uitgave van DeMooiBernhezeKrant van 30 januari. 
een leuke opwarmer voor de Gedichtendag en de Poëzieweek!

VerraS OnS Met
jOUW eiGen GediCHt!

lintje voor jos van empel 

Vanaf 2005 is Jos bestuurder 
en hoofd technische zaken bij 
de Meierijsche Museumboer-
derij, een rijkserkend educatief 
museum in Heeswijk-Dinther, 
werkend met alleen vrijwilligers. 

Hij stuurde onder andere de 
onderhoudsgroep ‘onderhoud 
rijksmonument en bijgebouwen, 
hof, terreinen en antiek’ aan en 
hield zich bezig met de dagelijk-
se financiën met betrekking tot 
het onderhoud. 

Daarnaast is Jos vanaf 2014 vrij-
williger bij stichting Laverhof, 

locatie Heeswijk. Hij verzorgt 
onder andere rolstoeluitstapjes 
voor de bewoners van Laverhof. 
in 2008 was hij kartrekker en 

initiatiefnemer bij de werkgroep 
‘Buurtparticipatie’. nog steeds is 
hij actief met de uitvoering van 
de plannen van de werkgroep. 

HeeswiJK-DinTHeR - Jos van empel ontving woensdag 16 januari uit handen van locoburgemeester 
Van Boekel de versierselen behorende bij zijn benoeming tot Lid in de orde van oranje-Nassau. Dit 
gebeurde tijdens het afscheid van Jos als bestuurslid van de Stichting Meierijsche Museumboerderij. 

Jos van Empel en zijn vrouw Foto’s: Marcel van der Steen

Van Grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100A, 5473 AT Heeswijk-Dinther, 0413-291980 
Julianastraat 12, 5258 nB Middelrode, 073-7820167 
Heilig Hartplein 6A, 5275 BM Den Dungen, 073-7820106
www.vangrunsvenhaerkens.nl

Op de achtergrond de Museumboerderij waar Jos bestuurslid van was

jos is benoemd ToT 
lid in de orde van 
oranje-nassau
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Hoe zorg ik ervoor dat mijn personeel 
hun werk met plezier kan blijven doen?

Laar 63a - 5388 HC Nistelrode - 0412-20 60 14
info@gratisarbospreekuur.nl - www.gratisarbospreekuur.nl 

GezOndHeid in BalanS

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. 8.00-17.30 uur.
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.

Waarom kiezen voor
permanente make-up bij Intense?

• Altijd een fris en verzorgd uiterlijk zonder dat dit je elke dag veel tijd kost  
• Geschikt voor mensen met een allergie voor make-up
• Geen ‘gedoe’ meer met make-up in de ochtend
• Altijd symmetrische mooie wenkbrauwen of stralende oogopslag met eyeliner
• Professioneel kleur advies passend bij huid- en haarkleur
• Keuze uit diverse technieken zoals: Microblading, Hairstrokes en Ombre Brows
• Gediplomeerde specialisten

Kom langs voor een vrijblijvend
en kosteloos informatie gesprek. 

Mail ons info@salonintense.nl of bel of app naar 06-10433489.
Kromstraat 3 - 5388 ES Nistelrode - www.salonintense.nl

in een ongedwongen sfeer ont-
moeten mensen die kanker heb-
ben of hebben gehad elkaar 
onder het genot van een kop 
koffie. Mensen kunnen ervarin-
gen met elkaar bespreken. 

wie dat wil kan meedoen aan 
een creatieve activiteit door een 
levenscoach en verliesbegelei-
der. Bovendien wordt een ont-
spannende handmassage aan-
geboden. Het Vicki Brownhuis 
stelt zich ten doel om mensen 

die met kanker zijn geconfron-
teerd een steun in de rug te bie-

den. Getrainde vrijwilligers van 
het Vicki Brownhuis begeleiden 
de bezoekers desgewenst. niets 
moet, alles mag. 

Aanmelden is niet nodig, wie wil 
kan gewoon naar binnen komen.

inloopochtend Vicki 
Brownhuis in Bernhoven
uDen - in Ziekenhuis Bernhoven vindt op donderdag 24 januari een 
inloopochtend plaats van het Vicki Brownhuis. iedereen die in zijn 
leven met kanker te maken heeft (gehad) is tussen 9.30 en 12.00 
uur van harte welkom in vergaderruimte 8. 

De inwoners van Heesch gaven 
vorig jaar ruim €1.100,- aan de 
Hersenstichting. De landelijke 
opbrengst over 2018 leverde 
een nieuw recordbedrag van bij-

na €1.500.000.- op! 
De Hersenstichting dankt de 
Heesche collectanten en rekent 
weer op jouw steun. Geef je do-
natie aan Mientje, Margret, Ma-
riette, Manon, Mariska, Myrte, 
ylona, Trudie, Birgit, Daniëlle, 
Joyce, irma, Jose, wijnie of aan 
een van de vier collecterende 
heren...

Collecteweek
Hersenstichting staat 
voor de deur
HeesCH - Voor de hersenstichting gaan volgende week zeventien 
collectanten in alle woonwijken van heesch op pad. Met jouw do-
natie wordt verder onderzoek naar allerlei soorten hersenaandoe-
ningen weer mogelijk gemaakt. Dit is nog steeds hard nodig om-
dat jaarlijks ook 1 op de 5 heeschenaren wordt getroffen door een 
hersenaandoening zoals een beroerte, dementie of de ziekte van 
parkinson.

COlUMn

in overleg met de huisarts is 
de cholesterolverlager gestopt 
en het cholesterol geprikt. De 
uitslagen waren prima, met 
het cholesterolgehalte was 
niets aan de hand, maar de 
vitamine B12 was te laag. De 
tekorten zijn aangevuld en 
mevrouw kon weer door met 
haar leven. Op haar 83ste is 
mevrouw zelfs nog vrijwilliger!

er zijn heel veel mensen die 
bijwerkingen accepteren 
en achter de geraniums 
gaan zitten. wist u dat je 
bijvoorbeeld cholesterol nodig 
hebt om van zonlicht vitamine 
D te maken? Het artikel van 
vorige maand ging helemaal 
over Vitamine D3, altijd terug 
te lezen op de website van 
DeMooiBernhezeKrant of op 
onze Facebookpagina. 

een veel voorkomende 
bijwerking van medicatie is 
vermoeidheid. Vermoeidheid 
is erg vervelend, je mag best 
moe zijn na een dag werken, 
maar niet in de ochtend als je 
opstaat. Vermoeidheid is een 
teken dat er in je lichaam iets 
misgaat!

De organen werken nog 
goed, de huisarts zegt dat 
alles in orde is en toch heb je 
klachten. De scheikunde raakt 
overbelast, de lever kan het 
nog maar net aan en je draait 
op het randje van je kunnen. 
neem de bloeduitslagen eens 
mee naar ons gratis spreekuur 
op maandag van 13.00 tot 
14.00 uur. wel even bellen 
om een afspraak te maken, 
we kunnen namelijk geen tien 
mensen helpen in een uur.... 

De volgende lezing staat 
gepland op zaterdag 9 
februari met als onderwerp: 
Medicijnen, bijwerkingen en 
eventuele oplossingen.
De gratis lezing start om 11.00 
uur, duurt tot 12.30 uur en 
vindt plaats achter op het 
terrein van High Care 3000 
aan de Loonsestraat 17 in 
neerloon.

interesse? Graag aanmelden 
via info@highcare.nl of 
0486-416530.

Neem uw medicijngebruik 
eens onder de loep.

altijd de bijsluiter lezen 
zeggen ze toch? Doet u 
dat? Medicijnen zijn een 
noodzakelijk kwaad, soms 
moet je wel. Maar medicatie 
wordt ook nogal eens 
gegeven ‘volgens protocol’. 

Zoals:
Hart/vaatproblemen -> 

cholesterolverlager;
Diabetes -> 

cholesterolverlager;
Tia/beroerte -> 

cholesterolverlager & 
bloedverdunner;

Verhoogde bloeddruk -> 
cholesterolverlager;

Pijnmedicatie -> 
maagbeschermer;

Bloedverdunners -> 
maagbeschermer;

Depressief, vermoeid, 
overbelasting -> 
antidepressiva.

en zo kun je de lijst nog veel 
langer maken...

Als je de bijsluiter gaat lezen, 
zie je dat deze medicijnen een 
vitaminetekort kunnen geven 
met als gevolg vermoeidheid. 
er is niemand die er wat mee 
doet. sommige medicijnen 
zijn misschien niet nodig, 
bijvoorbeeld waarom zou je 
een cholesterolverlager slikken 
als je een goed cholesterol 
hebt? Medicijnen zijn ook nog 
eens geen snoepjes, behalve 
vermoeidheid kan het ook 
spierspasme en spierpijnen 
geven. 

een oudere mevrouw kreeg 
een cholesterolverlager van 
de huisarts omdat haar broer 
een hartinfarct had gehad. 
Deze mevrouw kreeg pijn 
in haar benen, liep moeilijk, 
struikelde over niets, daardoor 
werd ze onzeker en ging 
niet meer de deur uit, werd 
depressief en ga zo maar 
door.

High  Ca re
3000 BV

high care 3000 BV
Loonsestraat 17
5371 PJ Ravenstein/neerloon
0486-416530
info@highcare.nl 
www.highcare.nl

GeBrUikt U Veel MediCijnen?

alles in orde 
en Toch heb je 
klachTen

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

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

scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan

ervaringen bespreken 
en acTiviTeiTen
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Van Brouwershoeve naar Brouwplaats
TeKST: peTer VaN DeN hUrK foTo’S: heeMKUNDeKriNG NiSTeLVorST

Volgens de muurankers is de 
Brouwershoeve mogelijk ge-
bouwd in 1754, een compleet 
andere tijd. er waren nog geen 
verharde wegen en pleinen, de 
raadkamer en de school waren 
ondergebracht in de oude Teu-
niskapel (waar nu de Lambertus-

kerk staat) en de mensen vervul-
den hun godsdienstplichten in 
een schuurkerk aan weijen (waar 
nu de molen staat). De kerk op 
Kleinwijk (Oude Toren) was nog 
in handen van de protestanten. 

Rond 1770 was de hoeve in het 
huidige dorpshart eigendom van 
de familie van Drunen. Die ge-
goede familie bezat ook de stan-
derdmolen in Molenhoeve (staat 
nu aan Molenerf). in 1826 werd 
Leendert van der Heijden eige-
naar van de hoeve. 
Leendert was burgemeester, 
boer, brouwer en caféhouder. na 
zijn dood in 1832 hield zijn doch-
ter Hanna het café en de brou-
werij nog aan tot circa 1853. De 
bijnaam ‘(den) Brouwer’ bleef tot 
op de dag van vandaag verbon-
den aan de boerderij en de fami-
lie van der Heijden. 

Oud-bewoner Bernard van der 
Heijden weet nog hoe er tot 

1960 werd geboerd in zijn ge-
boortehuis. “we hadden koeien, 
jongvee en varkens. en tot circa 
1950 ook nog een loonbedrijf 
en een hengstenstation. Met de 
dorskast en een trailer gingen 
onze wim en Tien de boer op. 
‘s Zondags na de hoogmis wer-
den de hengsten gemonsterd 
voor het gemeentehuis. De mest-
vaalt was binnenshuis en achter 
het huis lag wat boerengrond.”

in 1967 verkocht Toon van der 
Heijden junior (Tôntje den Brou-
wer) de boerderij aan het Raad-

huisplein aan de gemeente en 
verkaste naar een boerderij aan 
het Kantje. Daar had hij al grond. 
samen met de grond van zijn 
nieuwe boerderij kreeg hij meer 
ruimte om te boeren. 

in 1970 kochten Herman Her-
mans en zijn vrouw Jet de ka-
rakteristieke boerderij van de ge-
meente en openden daar op 10 
september 1971 ‘De Brouwers-
hoeve’ voor bruiloften, vergade-
ringen of feesten. waar vroeger 
het koren werd gedorst kwam 
de bar. en de stal werd feestzaal 
annex dancing. De ‘goei kamer’ 
werd ingericht als restaurant. De 
zware eiken gebinten werden ge-
handhaafd en gaven het interieur 
een oud-Brabantse uitstraling. 

“er was volop leven in de brou-
werij’, vertelt Peter van den Ak-
ker, de laatste uitbater van de 
Brouwershoeve. “naast het café 
en het restaurant hadden we een 

grote zaal met podium en zes 
kleinere ruimten. De totale capa-
citeit was 2.300 personen, dat is 
nogal wat. we hadden groeps-
diners, showprogramma’s (onder 
andere André Hazes), bruiloften, 

feesten en partijen. er waren to-
neeluitvoeringen, de sinterklaas-
ontvangst, blaaskapellen (onder 
andere de Dûrzakkers), het elf-
elf-bal, het gehandicaptenbal, 
enzovoorts. 

Helaas lukte het niet om de Brou-
wershoeve opnieuw op te bou-
wen en Van den Akker vertrok 
naar Partycentrum ’t Maxend. 
Maar de stilte op de historische 
locatie aan het Raadhuisplein 
is voorbij. nog dit jaar verrijst 
er naast ’t Pumpke een nieuw 
complex met appartementen, 
horeca en commerciële ruimten. 
De oud-Brabantse tijd is voorbij, 
maar ook het nieuwe complex 
past prima bij de omgeving.

nisTeLRODe - op 3 mei 2005 sloeg de bliksem in en brandde de Brouwershoeve tot de grond toe af. 
het was het einde van een alom bekende horecagelegenheid waar een groot deel van het dorpsleven 
zich afspeelde. ook veel feestvierders en dagjesmensen uit de verre omtrek vonden er verteer en vertier. 
Wat overbleef was een kale vlakte midden in het dorpshart. Maar er komt weer leven in de brouwerij. 
een mooie aanleiding om ook even terug te kijken. 

Archief: de Brouwershoeve volop in bedrijf 

De bijnaam 
‘(den) Brouwer’ 
bleef tot op 
de dag van 
vandaag 
verbonden aan 
de boerderij en 
de familie van 
der Heijden Archief: de authentieke schouw

Archief: oude Brabantse uitstraling

De oud-Brabantse tijd is voorbij, 
maar ook het nieuwe complex past 
prima bij de omgeving
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Premieplan
wordt ‘Voor 
de Ouderen’

HeesCH - per 1 januari 2019 
kunnen afdelingen en nu óók 
Kringen van de KBo gebruikma-
ken van het premieplan via de 
organisatie ‘Voor je Buurt’. Dat 
is een zogeheten platform voor 
crowdfunding. De naam premie-
plan gaat verdwijnen. Daarvoor 
in de plaats komt ‘Voor de ou-
deren’.

‘Voor de ouderen’
Het idee achter ‘Voor de Oude-
ren’ is dat een organisatie of par-
ticulier iets gaat doen voor het 
welzijn van senioren. Dat kan bij-
voorbeeld een kerstviering zijn, 
een etentje of een reis. Maar het 
kan ook gaan om aanschaf van 
materiaal voor een activiteit met 
ouderen, bijvoorbeeld een elek-
trische duofiets of spelletjes. Voor 
zo’n activiteit of materiaal moet 
je kosten maken. een deel van 
die kosten kun je financieren via 
‘Voor de Ouderen’. Je krijgt dat 
niet helemaal voor niets, je moet 
er wel wat voor doen! namelijk 

zelf een geldinzameling houden. 
in termen van ‘Voor je Buurt’: 
crowdfunding. wat je met zo’n 
crowdfunding ophaalt, wordt 
door ‘Voor de Ouderen’ verdub-
beld en uitgekeerd. Deze verdub-
belingsbijdrage wordt op basis 
van het doelbedrag voorafgaand 

aan de daadwerkelijke geldinza-
melactie vastgesteld en wordt 
daarna niet meer aangepast. Het 
bedrag gaat tot een maximum 
van € 2.000,-. Dat mag ook voor 
een paar activiteiten zijn (met 
ieder een aparte aanvraag), zo-
lang je maar niet over dat totale 
bedrag van € 2.000,- heen gaat. 
Dus twee keer iets aanvragen 
van € 1.000,- mag ook.

Hoe kun je aanvragen? De aan-
vragen voor ‘Voor de Oude-
ren’ kunnen vanaf nu worden 
gedaan. Je gaat daarvoor naar 
www.voordeouderen.nl. 
Meer informatie via 
secretariaat@kboheesch.nl.

koffieochtend
over 
de Wildhorst

HeeswiJK-DinTHeR - Je bent 
welkom in cc Servaes op de 
koffieochtend van donderdag 24 
januari. Dan vertelt ruud van de 
Berg tussen 10.00 en 11.30 uur 
over het ontstaan en de roerige 
geschiedenis van De Wildhorst. 

natuurlijk komt ook stichting 
Het Geleer, voortgekomen uit 
De wildhorst, aan bod. Deze 
stichting steunt verenigingen en 
organisaties in Heeswijk, Dinther 
en Loosbroek, die actief zijn op 
sociaal-maatschappelijk en soci-
aal-cultureel terrein.

wij nodigen je uit om te komen 
luisteren en vragen te stellen. er is 
zoals gebruikelijk een kopje koffie/
thee met cake voor rekening van 
de gemeente. Benieuwd? Kom 
dan naar de koffieochtend van de 
KBO’s van Heeswijk-Dinther!

KBo Bernheze

kBO HeeSWijk-dintHer
Roerige geschiedenis

Gezocht
Vrouw 68 jaar zoekt maatje/vriendin die midden in het leven staat en die tussen 60-70 jaar oud 
is. wegens handicap man is het helaas niet mogelijk om sommige activiteiten samen te doen, te 
denken aan film, theater, thema avonden/-middagen, spiritualiteit, fietsen wandelen en kletsen. 
een gelijkgestemde vriendin zou een mooie aanvulling zijn, zeker als dat in de eigen gemeente is, 
waardoor de lijntjes kort zijn. 06-37405808.

 ruBrieK

Als tweede werd Gertie van der 
Cammen met een zilveren speld 
onderscheiden. Veertig jaar is 
hij al lid bij het gilde. Gertie 
was in het verleden twintig jaar 
overheidslid in de functie van 
dekenschrijver. Gertie is een ge-
weldig goede geweerschutter 
en hij was koning in 1997. Hij 
begeleidt nieuwe leden bij het 
geweerschieten en is handig in 
het repareren van geweren. een 
zeer verdienstelijk schutter die 
al vele prijzen in de wacht heeft 

gesleept. Zijn vriendin Angelique 
ontving een bos bloemen, ook 
zij zet zich altijd in bij de wed-
strijden in het voorzien van een 
hapje en een drankje voor de be-
zoekende schutters.

Verder werden Raymond van der 
Cammen (eerste), Tonny van der 
Cammen (tweede) en Gertie van 
der Cammen (derde) nog onder-
scheiden met een zilveren schild 
voor hun prestatie in de onder-
linge geweercompetitie 2018.

jubilarissen Sint-Willebror-
dusgilde Heeswijk

HeeswiJK-DinTHeR - Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden twee ju-
bilarissen gehuldigd. als eerste Johan Brekelmans, inmiddels vijfen-
twintig jaar lid van het gilde. Johan heeft altijd de trom geslagen én 
nog steeds met veel plezier. Zijn streven is altijd gezellig bezig te zijn 
in broederschap. Johan is buiten het trommelen een geweldig goede 
jeu de boules speler. Vele prijzen wist hij al in de wacht te slepen.

Jubilarissen Sint-Willebrordusgilde Heeswijk

Opening dementheek 
HeesCH - op vrijdag 18 janu-
ari was de aftrap van de Bern-
hezer Dementheek. Wethouder 
rein van Moorselaar opende de 
Dementheek door een koffer te 
openen waarin attributen zaten 
die hulp kunnen bieden bij de-
mentie. 

naast de officiële opening, heb-
ben de werkgroep Dementie-
vriendelijk Bernheze, De Biblio-
theek, de Heemkundekringen en 
Alzheimer nederland toegelicht 
hoe ze samen de Dementheek 
gestalte hebben gegeven.
De Dementheek is mede moge-
lijk gemaakt door de gemeente 
Bernheze, de bibliotheek Bern-
heze, de werkgroep Dementie-
vriendelijk Bernheze, Alzheimer 

nederland, Ons welzijn en de 
heemkundekringen De elf Rot-
ten, De wojstap en De nistel-
vorst. De Dementheek is geo-

pend tijdens de openingsuren 
van de bibliotheek.
Meer foto’s op: 
www.mooibernheze.nl

heT bedrag waT 
je ophaalT wordT 
verdubbeld

sociaal acTieF

Rein van Moorselaar



woensdag 23 januari 2019 7
  

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
24 tot en met 30 januari
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Het gezonde medicijn, laat dat 2 ons 
groente en twee stuks fruit zijn

500 GRAM GESNEDEN RODE KOOL + 
1 KG GOUDREINETTE €1.95
MINIOLA’S 5+1 gratis

Zeeuws spek

100 gr. € 1,25

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Gemarineerde 
biefreepjes

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

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

Volkoren crackers 
sesam & naturel
2e pak nu ½ prijs

Weekendknaller!

4 Appelstrudel
Alleen geldig op vrijdag en zaterdag 4,95

100 gr. € 2,40

Nieuw!
Winterstorm

Gevuld met cranberries, 
bitterkoekjes, 
sinaasappel & walnoten4,95

Kogelbiefstuk
100 gr. € 2,60

Woensdag gehaktdag 

VierGeneRATies

Steffi e Snellen (Heesch), Gon Glaudemans (Nuland), Willemien van den 
Akker (Heesch) en Aivy Snellen (Heesch) 

Kort nieuws
fanfare aurora: 
oud ijzer
HeesCH - om de organisa-
tie goed op poten te krijgen 
is fanfare aurora afhankelijk 
van positieve reacties. 

schroom niet om oud ijzer 
overschot bij te melden via 
06-81679111 of 
oudijzer@fanfare-aurora.nl,
vermeld hierbij het soort ijzer, 
de hoeveelheid ijzer en een 
telefoonnummer waar je op 
te bereiken bent.

Zaterdag 26 januari is er weer 
een ophaalronde!

diamanten bruidspaar
Wim en Ciska van dijk

‘De Gover’ was de plek waar 
iedereen uit de omgeving van 
Geffen heen ging om te dansen. 
Zo ook wim en zijn vrienden, 
waar wim zijn oog liet vallen 
op Ciska. na vier jaar verkering 
trouwde het stel op 21 januari 
1959. Ze trokken in hun zelfge-
bouwde huis aan de Molenstraat 
in nuland. na twee jaar huwelijk 
werd daar hun dochter gebo-
ren en vier jaar daarna volgde 
hun zoon. “we hadden van ie-
ders een, toen was het wel zat”, 
grapt wim. 

in zijn werkzame leven was 
wim vrachtwagenchauffeur bij 
Heijmans. “ik hoefde de weg 
maar over te steken en ik was op 
mijn werk”, zegt hij. Daar heeft 
hij bijna zijn hele leven gewerkt 
en op zijn 57ste ging hij met de 
VuT. Maar dat betekende niet 
dat wim rustig thuis ging zitten. 
Je vond hem in de tuin of kwam 

hem tegen op zijn fiets. en tot op 
de dag van vandaag fietst wim 
nog steeds dagelijks zo’n 30 ki-
lometer als het weer het toelaat. 

Ciska heeft tot hun trouwen ge-
werkt als hulp bij een familie in 
Den Bosch, daarna bleef zij thuis 
om voor de kinderen te zorgen. 
en stilzitten stond ook bij Cis-
ka niet in haar woordenboek. 
“Ze was ook altijd bezig en was 
een echt gezelligheidsmens. Het 
liefst had ze altijd mensen om 
zich heen en iedereen was altijd 
welkom”, vertelt wim. 

na 41 jaar in nuland te heb-
ben gewoond, verhuisden wim 
en Ciska naar een bungalow in 
Heesch. na tien jaar werd ook 
dat huis en de tuin te groot en 
gingen ze wonen in een apparte-
ment in de Drie Leliën in Heesch.
“Daar wilden we onze oude dag 
slijten, maar helaas verliep dat 

wat anders”, zegt wim. Cis-
ka kreeg Alzheimer en op een 
gegeven moment ging thuis 
wonen niet meer. Ze verhuisde 
naar Heelwijk, waar ze nu drie 
jaar woont. wim woont nu zo’n 
twee jaar in Heelwijk, waar hij is 
gaan wonen om dichterbij zijn 
vrouw te zijn. 

in de loop der jaren is het gezin 
van wim en Ciska uitgebreid 
met vier kleinkinderen. Het stel 
verloor helaas twee kleinkinde-
ren, maar kreeg ook twee klein-
zoons, een kleindochter en een 
bonuskleindochter. 
Ze pasten altijd graag op hun 
kleinkinderen. “Ze kwamen hier 
graag en werden altijd flink ver-
wend, vooral door hun oma”, 
blikt wim terug. 

samen met hun familie heb-
ben wim en Ciska van Dijk hun 
60-jarig huwelijk gevierd. 

HeesCH – al enige jaren wonen Wim van Dijk en ciska Langens in heesch. oorspronkelijk komt Wim 
uit Vinkel en ciska uit Nuland. Ze vonden elkaar in Geffen, gingen na het trouwen in Nuland wonen en 
slijten nu hun oude dag in heesch. 

Wim en Ciska met de burgemeester Tekst: Tamlyn van Lanen Foto: Marcel van der Steen
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parochienieuwsBernhezefamilieBerichten

Dankbetuiging

De ontelbare brieven, kaarten, telefoontjes, 
bloemen en de overweldigende belangstelling
die wij mochten ontvangen na het overlijden
en bij de uitvaart van

Jaantje Huismans-van Grinsven
hebben ons een enorme steun gegeven om haar verlies
te verwerken.

Cees Huismans
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Heeswijk-Dinther, januari 2019

Voor u, naast u, met u

Tel. 0413 820390
7 dagen per week
24 uur per dag

Sint Jorisplein 1-A, Schijndel
www.mijlanduitvaartzorg.nl

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd   1 20/04/16   10:25

Hart voor de kinderen in Garanhuns, Brazilië

Het centrum van de stad Garan-
huns is welvarend, dat wel, maar 
op het onderwijs van de kinde-
ren aan de rand van de stad is 
dit jaar weer behoorlijk gekort. 
De huidige politieke situatie in 
Brazilië is volgens Hugo van den 
Broek behoorlijk verslechterd 
omdat ultrarechts de verkie-
zingen heeft gewonnen. Hugo 
van den Broek is sinds ruim een 
jaar verantwoordelijk voor kin-
derdagverblijf ‘Lar da Criança, 
santa Maria’. Ongeveer 130 
arme kinderen verblijven er tien 
uur per dag en ontvangen er 
vier maaltijden, kleding, worden 
tweemaal per dag gedoucht en 
er wordt gewerkt aan hun ont-
wikkeling.

Dit jaar is het gebouw van buiten 
én van binnen van nieuwe verf 
voorzien en de hele elektrische 
installatie en de riolering zijn 
grotendeels vernieuwd. De pa-
rochies van Heeswijk-Dinther en 
Loosbroek hebben daaraan bij-

gedragen. Veel geld is er nu nog 
nodig voor onder andere nieuwe 
plafonds in de klaslokalen, be-
roepskrachten, extra uniformen 
voor de kinderen en zo’n 17.000 
luiers per jaar. Hugo schrijft ook 
nog: “we moeten ook nog een 
toren bouwen waarop straks 
twee grote watertanks worden 
geplaatst, omdat er niet iedere 

dag water is vanwege de lage 
druk. in december is gestart met 
verbouwing van het waslokaal; 
we moeten het dak zo’n twintig 
centimeter verhogen en we gaan 
er nieuwe pannen opleggen in 
plaats van de asbestplaten.”

samen met jouw hulp moet het 
wel lukken!

HeeswiJK-DinTHeR/LOOsBROeK - Tijdens de vieringen op 26 en 27 januari wil men in de parochie-
kerken van hDL geld bijeen brengen voor het kinderdagverblijf ‘Lar da criança’, Santa Maria in Ga-
ranhuns (Brazilië) waar pater Gabriël en hugo van den Broek veel kunnen betekenen voor de armsten. 
Doneren kan natuurlijk ook op NL02 raBo 0126 9350 92 inzake Diaconie hDL, onder vermelding van 
Brazilië.

… een zon God, een lach God, een lied, een refrein.
O, het is machtig mens te zijn…!

Verdrietig maar ook dankbaar voor de vele mooie herinneringen 
hebben wij afscheid moeten nemen van ons moeder, oma, en 
overgrootmoeder

Johanna Maria (Miet) 
van den Tillart
✩ Veghel, 28 november 1919 
† Heeswijk, 17 januari 2019

weduwe van 

Bert van Lokven

Wij zijn dankbaar voor de vele jaren van samenzijn 
en voor alles wat zij voor ons heeft betekend.

  Lina en Ton
  Ad en Marlies
  Martin en Maureen
  Henk en Wilma

  Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Graaf Wernerstraat 36
5473 CE Heeswijk-Dinther

De uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag 24 januari 
om 10.30 uur in de parochiekerk van St. Servatius, Sint 
Servatiusstraat 1 te Dinther, waarna de begrafenis plaatsvindt 
op het parochiekerkhof aldaar.
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Randy Verhagen is nu Meester Ambachtelijke Schoenmaker

nieuw in Heesch: 
Stratenmaker Streetwiser
Wijzer in BeStratinGen...

Trotse professionals!
De nieuwe stratenmaker 
streetwiser staat voor ‘wijzer 
in bestraten’. Dit betekent dat 
zij u graag de weg wijzen bin-
nen de vele bestratingsmoge-
lijkheden én dat ze meer kennis 
inbrengen om van uw project 
een groot succes te maken. Al te 
vaak wordt namelijk onderschat 
wat er allemaal bij een goede, 
zorgeloze bestrating komt kij-

ken. u hecht echter natuurlijk 
wel aan een stratenmaker die 
zijn vak verstaat. eigenaar Paul 
Overgaauw daarover: “wij van 
streetwiser zijn trotse professio-
nals die voor het beste resultaat 
zorgdragen. 

Daartoe beschikken we over de 
kennis en jarenlange ervaring om 
ieder project perfect uit te voe-
ren. Van ontwerp tot bestrating 

en van een groot aanbod stenen 
tot aan de afvoer van materialen; 
wij regelen het perfect. uiteraard 
hebben we ook de juiste gereed-
schappen om de werkzaamhe-
den uiterst vakkundig en effici-
ent uit te voeren. Bovendien is 
er sprake van een grote affiniteit 
met het hoveniersvak. Zo komt 
bijvoorbeeld een vakkundig aan-
gelegde tuin met ons werk nóg 
beter tot zijn recht.”

Meer informatie
wie hecht aan zorgvuldig en 
betaalbaar straatwerk vraagt nu 
vrijblijvend een offerte aan via 
www.streetwiser.nl of bel met 
Paul Overgaauw via 
06-2203 5616.

Paul Overgaauw zorgt ervoor dat ieder project perfect verloopt Foto’s: Marcel Bonte

HeesCH - op de locatie van woningen en bedrijfspanden zijn er veel mogelijkheden qua bestrating. 
Denk bijvoorbeeld aan een terras of stoep bij uw woning, één of meerdere parkeerplaatsen of een oprit 
bij het bedrijfspand. De bestrating van oppervlakten is geen eenvoudige klus die u zelf kunt uitvoeren. 
als bestratingexpert weet het nieuwe StreetWiser als geen ander wat er bij perfect straatwerk komt 
kijken. Wat nodig is voor een goede ondergrond zodat toekomstig ongemak voorkomen wordt, hoe het 
water weg dient te lopen zodat het zich niet ophoopt en opdat verzakkingen voorkomen worden.

Meester schoenmaker Randy 
is een Bernhezenaar die opge-
groeid is in Heeswijk-Dinther en 
inmiddels met zijn schoenma-
kerijen in Berlicum, Rosmalen 

en Heesch aan de weg timmert. 
Bij binnenkomst in zijn toch niet 
alledaagse winkel waan je je in 
een winkel die lederwaren, kle-
ding, petten en wandelstokken. 
Maar uiteindelijk zie je toch wel 
waar de zaak voor ingericht is; 
een ambachtelijke schoenrepa-
ratiezaak!

nu het centrumgebied in Heesch 
bijkomt van de renovaties aan 
straten en stoepen is het klaar 
om bezoekers en klanten netjes 
te kunnen ontvangen met rui-
me gratis parkeervoorzieningen, 

aankleding met groenvoorzie-
ningen en de uitstraling van een 
gezellige kern waarbij dienst-
verleners, retailers en horeca 
hand in hand gaan. stichting 

Centrummanagement Heesch, 
dat tot doel heeft het centrum-
gebied aantrekkelijk te maken 
voor bezoekers, is blij met de 
komst van nieuwe en ook niet 
alledaagse ondernemers in het 
Heesche centrumgebied en ziet 
de toekomst in Heesch met veel 
vertrouwen tegemoet. 

Centrum Heesch
heeft er een Meester 
Schoenmaker bij!
HeesCH - afgelopen maandag werd door de Stichting Schoenma-
kers Gilde in Vianen het certificaat Meester ambachtelijke Schoen-
maker uitgereikt aan randy Verhagen van Shoeshiners aan ’t Dorp. 
het Schoenmakers Gilde richt zich op het uitdragen van een oud, 
ambachtelijk vak waarbij het vakmanschap en bijbehorende kwa-
liteit hoog in het vaandel staan. Daarnaast dient een aangesloten 
schoenmakerij ook iets speciaals te hebben wat betreft beleving en 
uitstraling van de winkel.

Vakmanschap en kwaliteit én iets 
speciaals wat betreft beleving en 
uitstraling van de winkel
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aan het werk

Uitwisselingsconcert 
ROB en Muziekvereniging Servaes 

Het ROB is een projectorkest 
met amateurmuzikanten uit de 
hele regio Oost-Brabant, het 
Land van Cuijk, de regio Boekel/
uden/Zeeland en het Rijk van 
nijmegen. in het orkest spelen 
onder andere acht muzikanten 
van Muziekvereniging Zeelan-
dia. Het harmonieorkest staat 
onder leiding van dirigent Bart 
van Zutven, ook dirigent van 
harmonie eMM uit Boekel. 
Het ROB biedt amateurmuzi-
kanten een extra podium om 

hun talenten te doen gelden. 
Het harmonieorkest bestaat dit 
jaar uit 45 muzikanten, die sinds 
half november wekelijks heb-
ben gerepeteerd. Die repetities 
vinden plaats in wanroij. Het is 
het twaalfde seizoen voor het 
orkest.

De muziek die het ROB speelt 
bestaat uit een mix van klassie-
ke harmoniemuziek en prettig in 
het gehoor liggende lichte mu-
ziek. Hoogtepunt van dit jaar is 

‘Godzilla eats Las Vegas!’ van 
de Amerikaanse componist eric 
whitacre. Dit knotsgekke stuk 
bestaat uit een aaneenschakeling 
van stukjes bekende Amerikaan-
se showmuziek en vraagt van de 
muzikanten ook veel acteerta-
lent. Alle clichés komen langs en 
de theatrale effecten maken dit 
stuk voor zowel publiek als mu-
zikanten uiterst vermakelijk.

Meer informatie: 
www.regioorkest.nl.

HeeswiJK-DinTHeR - het regio-orkest oost-Brabant (roB) opent haar twaalfde concerttour op 26 
januari in De Muziekfabriek aan de abdijstraat. Dat gebeurt tijdens een uitwisselingsconcert met mu-
ziekvereniging Servaes uit heeswijk-Dinther. het concert begint om 20.00 uur, de toegang is gratis.

Het Regio-orkest Oost-Brabant onder leiding van Bart van Zutven

HeeswiJK-DinTHeR - afgelo-
pen zondag heeft een volle zaal 
in cc Bernrode kunnen genie-
ten van het aankomende talent 
in opleiding van de Koninklijke 
fanfare heeswijk.

17 Leerlingen streden in de och-
tend om de eerste prijs bij slag-
werkers c.q. blazers. Bij de bla-
zers wist Kyra van Lieshout de 
eerste prijs te bemachtigen op 

bugel. sien Verhallen verdiende 
de aanmoedigingsprijs, ook op 
bugel.

Bij de slagwerkers overtuig-
de estée van Driel de jury van 
haar kwaliteiten op marimba en 
ontving de eerste prijs. Het trio 
Tijn Dobbelsteen, Jorg Loeffen 
en Gijs Boeijen bemachtigde op 
multi-percussie de aanmoedi-
gingsprijs.

intern solistenconcours

Achter: Gijs en Jorg. Voor v.l.n.r.: Tijn, Estée, Kyra en Sien

uurtje Klassiek: Vocaal ensemble tessitura
Tessitura is in 2006 opgericht. 
Het koor heeft een mooie uitge-
balanceerde bezetting van acht 
vrouwen en acht mannen. 

Alle leden hebben veel ervaring 
als koorzanger en sommige ook 
als solist. Zij komen uit schijndel 
en omgeving. 

Het koor heeft een prachtig re-
pertoire dat een tijdsbestek van 
ruim vijf eeuwen omvat. Aan-
staande zondag staan werken 
op het programma van Purcell, 
Des Prez, Mozart, schubert, 
Mendelssohn en Fauré. een deel 

van de stukken zingt het koor a 
capella, een ander deel begeleidt 
Tatjana solosjenko op de vleugel. 
Het koor staat onder leiding van 
Frans schoenmakers. Hij studeer-
de directie, schoolmuziek, piano 
en klarinet. 

Velen hebben les van hem gehad 
of speelden in een orkest dat hij 
leidde. Anderen zullen hem op 
de radio hebben gehoord. 

Dat ook zang en met name koor-
zang Frans schoenmakers op het 
lijf is geschreven, bewijst zijn sa-
menwerking met Tessitura.

HeeswiJK-DinTHeR - Vocaal ensemble Tessitura geeft zondag 27 januari een concert in de inpandige 
kapel van zorginstelling Laverhof, heeswijk-Dinther. het concert begint om 15.00 uur. iedereen is wel-
kom en de toegangsprijs is een vrijwillige bijdrage. 
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The Passion in Concert
‘Zeker geen zware kost, maar lichtvoetig met veel kippenvel momenten’

TeksT en foTo: Wendy van LijsseL

iedereen kent of heeft wel eens 
gehoord van de Matthäus-Passi-
on. deze werd geschreven door 
johann sebastian Bach waarin 
het lijdens- en sterfverhaal van 
jezus wordt verbeeld met muziek 
en een vertelling. dat wordt ook 

wel een oratium genoemd. 

Wat Muziekvereniging servaes 
gaat doen is een variant op ge-
noemde want: “Lambert van der 
ven en Marko konings hebben 
het verhaal geschreven en het 

een Hadee tintje gegeven. Tij-
dens de show wordt het verhaal 
verteld door Lambert, waarbij 
het verwijst naar nummers die 
door solisten en koor La orféon 
gebracht worden, muzikaal be-
geleid door het harmonieorkest. 

omdat er niet geacteerd wordt, 
hebben we het ‘The Passion in 
Concert’ genoemd”, vertellen 
Martje van den Broek, ellen Pou-
wels en Mandy verhoeven, die 
samen met stephanie Boeijen, al-
bert sikkema en arianne konings 
het organisatiecomité vormen. 

‘The Passion in Concert’ wordt 
een spektakelstuk dat door de or-
ganisatie met medewerking van 
veel muzikale servaes-collega’s 
in een eigentijdse en moderne 
setting is gestoken.” Met uitzon-
dering van het eerste nummer, 
worden er allemaal nederlandse 
hits vertolkt die aansluiten bij het 
verhaal”, zeggen de dames en-
thousiast om toe te voegen. “Het 
wordt zeker geen zware kost, 
maar lichtvoetig, met heel veel 
kippenvel momenten.” 

de solisten die in deze gaan schit-
teren zijn René Habraken als je-
zus, Harrie van der steijn is judas, 
kaylee Rijkers verschijnt in haar 
rol als Maria, dirk van Grinsven 
schittert als Petrus en olaf sleut-
jes pakt vocaal uit als Pontius  
Pilatus. de dames spelen allemaal 

een blaasinstrument en zijn al 
enige tijd met het harmonieor-
kest onder leiding van adri ver-
hoeven, druk aan het repeteren. 

in eerste instantie waren er twee 
voorstellingen gepland, maar die 
waren in recordtijd uitverkocht, 
dus werd er een derde voorstel-
ling aangeplakt. ook deze was in 
no time vol. Muzikanten, solisten 
en koor hebben er zin want: Het 
wordt echt een hele mooie voor-
stelling. Modern, eigentijds en 
pakkend.” 

Muziekvereniging servaes heeft 
het druk: “We zijn nu doende met 
‘The Passion in Concert’. daarna 
gaan we verder met de voorbe-
reidingen voor de viering van 25 
jaar gemeente Bernheze op zon-
dag 19 mei in de kersouwe. daar 
spelen we met alle Bernhezer 
muziekverenigingen gezamen-
lijk en individueel. daarna gaan 
we door voor het diner dansant 
(concert) dat we zaterdag 21 
september organiseren ter gele-
genheid van 75 jaar bevrijding 
van Heeswijk-dinther en zelfs de  
Proms 2020 is al in voorberei-
ding”, om te constateren. “Wij 
hebben een actieve vereniging. 
omdat het elke keer anders is, 
blijven we allemaal enthousiast”, 
om te besluiten: “dat zijn we ze-
ker ook over ‘The Passion in Con-
cert’.”

HeesWijk-dinTHeR – Eigenlijk stond het al jaren op het ‘to do lijstje’ van Muziekvereniging Servaes 
uit Dinther, maar omdat de club het altijd druk heeft met allerhande muzikale capriolen kwam het er 
niet van. Tot dit jaar. Op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 april vertolken zij samen met zes solis-
ten en koor La Orféon uit Loosbroek het spektakelstuk ‘The Passion in Concert’ in de Muziekfabriek in 
genoemde plaats. 

V.l.n.r.: Martje van den Broek, Ariane Konings, Ellen Pouwels, Mandy Verhoeven en Stephanie Boeijen

Drie 
voorstellingen 

in no time 
uitverkocht

Intern solistenconcours
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prentenboekentip van de bibliotheek: 

Een huis voor Harry / Leo Timmers
Woensdag 23 januari starten De Nationale Voor-
leesdagen. centraal staat het prentenboek van het 
jaar 2019 ‘een huis voor harry’.

Dit prentenboek gaat over kater Harry, die liever 
niet naar buiten gaat want binnen is het veiliger. Tot 
Vera hem vraagt om tikkertje te komen spelen. Dat 

wil hij wel. Maar hij raakt haar kwijt. Hij weet niet meer waar hij is. Hoe vindt hij de 
weg terug naar huis? Leo Timmers bedacht een uiterst aaibaar hoofdpersonage: de 
dikke kater Harry met het kleine hartje, die op zoek moet naar een nieuw huis.
Tijdens De nationale Voorleesdagen is er ook een meertalige app te downloaden van 
het verhaal. in deze app wordt het prentenboek voorgelezen in zes verschillende talen 
en zijn er allerlei leuke en interactieve elementen aan toegevoegd. Alle informatie is te 
vinden op de website van De nationale Voorleesdagen.

jaar 2019 ‘een huis voor harry’.

fioretti College ‘Superschool’ 
volgens elsevier

VeGHeL - Weekblad elsevier publiceerde 
onlangs de resultaten van haar jaarlijkse 
onderzoek naar de prestaties van middel-
bare scholen. 

net als vorig jaar blijkt het Fioretti Colle-
ge ruimschoots de beste vmbo-school in 
de regio te zijn. Vorig jaar kreeg de school 
voor mavo, vmbo en praktijkonderwijs 
voor de afdelingen basisberoeps, kaderbe-
roeps en mavo het predicaat ‘goed’. Dit 
jaar stijgt de basisberoepsgerichte leerweg 
daar bovenuit met het predicaat ‘super’. 
slechts zeven scholen in nederland krijgen 
van elsevier hetzelfde oordeel voor die 
leerweg. De test gaat over het schooljaar 
2016-2017.

Bos Bloemen 
t.w.v. € 15,-

2. Welke film wordt 31 januari gedraaid in CC Nesterlé?

3. Wat is de achternaam van degene die niet in kleine zaaltjes werkt? 

4. Hoe heet de column deze week van Albertine? 

5. Naar welke kampioenschappen zijn Ruiters RV De Valianten door?

6. Hoe heet de column deze week van VVD Bernheze? 

Beantwoord onderstaande vragen (de antwoorden zijn te vinden in deze krant) en dan komt er een woord uit de letters in de 
rode vakjes. Stuur voor aanstaande maandag 28 januari 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en wie 
weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Bloemsierkunst ari-jenne.

puzzel mee & win!

sint servatiusstraat 37 - Heeswijk-Dinther
0413 292 117 - www.mirandasbloemensalon.nl
365 dagen open van 8.00 tot 20.00 uur* 
(*zon- en feestdagen van 10.00 tot 17.00 uur) 

Winnaar vorige week: 
 annemieke van der Biezen

het antwoord was:
BroDeN

1. Van Brouwershoeve naar…?

Tijdens de maansverduistering kwamen 
de heel heldere planeten Venus en Jupi-
ter boven de oostelijke horizon. Ook daar 
werd natuurlijk aandacht aan besteed. De 
twee planeten zijn de komende tijd elke 
ochtend voor zonsopkomst in het oosten 
opvallend aanwezig. De helderste van het 
tweetal is Venus. 

in de nacht van 16 op 17 juli doet zich 
weer een maansverduistering voor, die 
vanuit ons land te zien zal zijn is, mits het 
niet bewolkt is. Ook die kun je bij sterren-
wacht Halley meemaken. De maan gaat 

dan niet helemaal, maar wel grotendeels 
door de aardschaduw heen.

Prachtige maansverduistering
Veel belangstelling bij Sterrenwacht Halley

HeesCH - op de vroege en koude maandagochtend 21 januari kwamen ruim 70 be-
langstellenden naar Sterrenwacht halley voor de totale maansverduistering. Daar za-
gen zij de volle maan rond 4.30 uur in de kernschaduw van de aarde schuiven. Door 
de verrekijkers en telescopen was dit fenomeen nog mooier te zien dan met het onge-
wapende oog. Tijdens de totaliteit, die een uur duurde, had de maan een donkerrode 
kleur aangenomen. pas rond 8.00 uur in de ochtendschemering verliet de maan de 
kernschaduw en was hij weer helemaal vol.

Foto: Edwin van Schijndel Foto: Rob van Mackelenbergh

Foto: Urijan Poerink

We zijn op zoek naar bezorgers voor DeMooiBernhezeKrant
in NISTELRODE, HEESCH en HEESWIJK-DINTHER

NISTELRODE Ongeveer 280 adressen
Blauwesteenweg, Boekweitstraat, Prinsenstraat, Korte Veerstraat, 
H. v.d. Venstraat, De Beekgraaf, W. van Houtstraat, 
Frans Hochtenbachstraat en gedeelte Weijen.

NISTELRODE Ongeveer 240 adressen
Hoogstraat, Over den Dries, De Hoef, Wilhelministraat, 
Julianastraat, Kromstraat, Boestestraat, De Leibeek, Raadhuisplein,
Toniesplein en Veerstraat.

HEESCH Ongeveer 240 adressen 
Acacialaan, Wilgenlaan, Lindenlaan, Beukenlaan, Osseweg, 
Nistelrodeseweg, Goorstraat, Hoefstraat, Langven, Kampstraat, 
Bosstraat, Kortven, Graafsebaan en Bleekloop.

LOOSBROEK/HEESWIJK-DINTHER Ongeveer 100 kranten
Loosbroek - Nistelrodensedijk, Heideweg, Bosweg, Houtstraat 
en Dinterseweg.
Heeswijk-Dinther - Kruisdelstraat, Kievitsweg, 
Vorstenbosscheweg, Heisewas, Beemdseweg, Vullingsweg, 
Justitieweg, Langenbergsestraat, Berkenvenseweg, Liniedijk, 
den Doolhof, Binnenweg en Hoekseweg.

HEEEY JIJ DAAR!
VANAF 13 JAAR

Extrazakcentjebijverdienenop woensdag?

Blauwesteenweg, Boekweitstraat, Prinsenstraat, Korte Veerstraat, 

Julianastraat, Kromstraat, Boestestraat, De Leibeek, Raadhuisplein,

Nistelrodeseweg, Goorstraat, Hoefstraat, Langven, Kampstraat, 

Ongeveer 100 kranten
 - Nistelrodensedijk, Heideweg, Bosweg, Houtstraat 

INTERESSE?
Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of 
bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi. 

Buitenwijk
extra verdiensten!
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Wat
Bernrode is een kleine, veilige school waarin we elkaar goed kennen. Je wordt er gezien en samen halen we het beste uit een 
leerling. Je krijgt ondersteuning in studievaardigheden en extra hulp als het even niet lukt van een professioneel zorgteam. 
Op Bernrode krijg je de vakken Grieks en Latijn, waarbij je de taal en cultuur leert van de oude Grieken en Romeinen.

Bereikbaarheid
Onze school is uitstekend bereikbaar met het openbaar 
vervoer. Buslijn 158 rijdt voor leerlingen uit Veghel, 
Rosmalen, Den Bosch en Berlicum naar school.
Daarnaast rijdt er op schooldagen speciaal voor 
Bernrode een personenbus vanuit Heesch via Nistelrode 
Loosbroek heen en terug naar Bernrode.
Ook is er vanuit Zeeland een personenbus naar school 
beschikbaar die via het busstation in Uden rijdt.

Extra uitdaging?

Hermesprogramma
Zoek je naast het gewone 
lesprogramma extra 
verdieping? Daarvoor 
heeft Bernrode het 
Hermesprogramma, 
genoemd naar de Griekse 
god Hermes. Je kunt 
in klas 1 bijvoorbeeld 
meedoen aan o.a. 
robotica, toneel en zang.

Kennismaken

Snu� elstages (woensdag 6 en 13 februari 2019)
(volgen van 4 korte lessen uit klas 1)

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

  
 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zondag 3 februari 2019 

11:00 – 15:00 uur 

Wat 
Bernrode is een kleine, veilige school waarin we elkaar 
goed kennen.  
Je wordt er gezien en samen halen we het beste uit een 
leerling.  
Je krijgt ondersteuning in studievaardigheden en extra 
hulp als het even niet lukt van een professioneel 
zorgteam. 
Op Bernrode krijg je de vakken Grieks en Latijn, waarbij 
je de taal en cultuur leert van de oude Grieken en 
Romeinen. 

Extra Uitdaging? 
 
Hermesprogramma  
Zoek je naast het gewone lesprogramma extra verdieping? 
Daarvoor heeft Bernrode het Hermesprogramma, genoemd 
naar de Griekse god Hermes. Je kunt in klas 1 bijvoorbeeld 
meedoen aan o.a. robotica, toneel en zang.  

Kennismaken 
  
Snuffelstages (woensdag 6 en 13 februari 2019) 

(volgen van 4 korte lessen uit klas 1)

Bereikbaarheid 
Onze school is uitstekend bereikbaar met het openbaar 
vervoer.  
Buslijn 158 rijdt voor leerlingen uit Veghel, Rosmalen, Den 
Bosch en Berlicum naar school. 
Daarnaast rijdt er op schooldagen speciaal voor Bernrode 
een personenbus vanuit Heesch via Nistelrode Loosbroek 
heen en terug naar Bernrode.  
Ook is er vanuit Zeeland een personenbus naar school 
beschikbaar die via het busstation in Uden rijdt. 
 
 

De Eerste Klas 
We plaatsen je altijd bij minstens één leerling van je voorkeur 
in de klas. 
Elke lesdag in klas 1 begint om 8.35 uur en eindigt om 14.40 
uur: dan kun je samen heen en terug fietsen! 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

  
 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zondag 3 februari 2019 

11:00 – 15:00 uur 

Wat 
Bernrode is een kleine, veilige school waarin we elkaar 
goed kennen.  
Je wordt er gezien en samen halen we het beste uit een 
leerling.  
Je krijgt ondersteuning in studievaardigheden en extra 
hulp als het even niet lukt van een professioneel 
zorgteam. 
Op Bernrode krijg je de vakken Grieks en Latijn, waarbij 
je de taal en cultuur leert van de oude Grieken en 
Romeinen. 

Extra Uitdaging? 
 
Hermesprogramma  
Zoek je naast het gewone lesprogramma extra verdieping? 
Daarvoor heeft Bernrode het Hermesprogramma, genoemd 
naar de Griekse god Hermes. Je kunt in klas 1 bijvoorbeeld 
meedoen aan o.a. robotica, toneel en zang.  

Kennismaken 
  
Snuffelstages (woensdag 6 en 13 februari 2019) 

(volgen van 4 korte lessen uit klas 1)

Bereikbaarheid 
Onze school is uitstekend bereikbaar met het openbaar 
vervoer.  
Buslijn 158 rijdt voor leerlingen uit Veghel, Rosmalen, Den 
Bosch en Berlicum naar school. 
Daarnaast rijdt er op schooldagen speciaal voor Bernrode 
een personenbus vanuit Heesch via Nistelrode Loosbroek 
heen en terug naar Bernrode.  
Ook is er vanuit Zeeland een personenbus naar school 
beschikbaar die via het busstation in Uden rijdt. 
 
 

De Eerste Klas 
We plaatsen je altijd bij minstens één leerling van je voorkeur 
in de klas. 
Elke lesdag in klas 1 begint om 8.35 uur en eindigt om 14.40 
uur: dan kun je samen heen en terug fietsen! 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

  
 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zondag 3 februari 2019 

11:00 – 15:00 uur 

Wat 
Bernrode is een kleine, veilige school waarin we elkaar 
goed kennen.  
Je wordt er gezien en samen halen we het beste uit een 
leerling.  
Je krijgt ondersteuning in studievaardigheden en extra 
hulp als het even niet lukt van een professioneel 
zorgteam. 
Op Bernrode krijg je de vakken Grieks en Latijn, waarbij 
je de taal en cultuur leert van de oude Grieken en 
Romeinen. 

Extra Uitdaging? 
 
Hermesprogramma  
Zoek je naast het gewone lesprogramma extra verdieping? 
Daarvoor heeft Bernrode het Hermesprogramma, genoemd 
naar de Griekse god Hermes. Je kunt in klas 1 bijvoorbeeld 
meedoen aan o.a. robotica, toneel en zang.  

Kennismaken 
  
Snuffelstages (woensdag 6 en 13 februari 2019) 

(volgen van 4 korte lessen uit klas 1)

Bereikbaarheid 
Onze school is uitstekend bereikbaar met het openbaar 
vervoer.  
Buslijn 158 rijdt voor leerlingen uit Veghel, Rosmalen, Den 
Bosch en Berlicum naar school. 
Daarnaast rijdt er op schooldagen speciaal voor Bernrode 
een personenbus vanuit Heesch via Nistelrode Loosbroek 
heen en terug naar Bernrode.  
Ook is er vanuit Zeeland een personenbus naar school 
beschikbaar die via het busstation in Uden rijdt. 
 
 

De Eerste Klas 
We plaatsen je altijd bij minstens één leerling van je voorkeur 
in de klas. 
Elke lesdag in klas 1 begint om 8.35 uur en eindigt om 14.40 
uur: dan kun je samen heen en terug fietsen! 

De eerste klas
We plaatsen je altijd bij minstens één leerling van je voorkeur in de klas. Elke lesdag 
in klas 1 begint om 8.35 uur en eindigt om 14.40 uur, dan kun je samen heen en 
terug � etsen!
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tHe GUilty
in de bloedstollende thriller ‘The 
Guilty’ volg je bijna anderhalf uur 
lang enkel een politieman die in 
een noodcentrale telefoontjes 
pleegt.

Agent Asger Holm is niet op zijn 
plek, in de alarmcentrale van de 
Kopenhaagse politie. Hij vindt het 

duidelijk knap lastig om een headset te dragen in plaats van een pis-
tool. Hij zal wel moeten, nu hij vanwege zijn betrokkenheid bij een 
geweldsincident van de straat naar de meldkamer is overgeheveld, in 
afwachting van het tegen hem aangespannen proces.

Bij ‘The Guilty’ houd je 85 minuten je adem in!

Vlak voordat zijn avonddienst erop zit, krijgt Asger (Jakob Cedergren) 
ene iben (Jessica Dinnage) aan de lijn, die doet alsof ze met haar 
dochtertje belt maar laat doorschemeren dat ze is ontvoerd. wat kan 
Asger doen, met slechts een telefoon en computer tot zijn beschik-
king?

‘Den skyldige’ (‘The Guilty’) is niet alleen een buitengewoon effectie-
ve thriller, maar ook nog eens het portret van een man die worstelt 
met het puin in zijn leven. en dat alles in 80 enerverende minuten, in 
dat ene, troosteloze decor.

Donderdag 31 januari – aanvang 20.15 uur

elke laatste donderdag van de maand organiseert cc Nesterlé een 
filmavond. Voor achtergrondinformatie over komende films kun je 
jezelf aanmelden voor de filmmail via www.nesterle.nl.
Kaartjes à € 5,- zijn vanaf 19.30 uur aan de kassa 
verkrijgbaar.

cc nesterle 
presenteert 
donderdag
filmavond

WWW.neSTerle.nl

Nesterlé,zo dichtbij.Kom, geniet& ontmoet!

cc nesterle 
presenteert 
donderdag
filmavond

Wil jij ook weten hoe je slimmer 
kunt omgaan met je eigen energie?
Lezing Omgaan met stress 

omgaan met stress
Het is mogelijk om zelf op een 
goede manier om te gaan met 
stress en spanning. Christel van 

Munster, Praktijkondersteuner 
Huisarts Geestelijke Gezond-
heidszorg, gaat in op de termen 
stress en energie en kijkt naar 
mogelijke oorzaken en kenmer-
ken. want wat geeft jou ener-
gie? en wat kost jou energie? en 
welke mogelijkheden zijn er al-
lemaal om de balans voor jezelf 
terug te vinden? Tijdens deze le-
zing krijg je handvatten om op 
een andere manier met stress om 
te gaan. 

aanmelden
De lezing vindt plaats op 30 ja-
nuari van 19.30 tot 21.30 uur 
in de bibliotheek in Heesch en is 
gratis te bezoeken. 

Aanmelden hiervoor is wenselijk 
en kan via de balie van één van 
de bibliotheken in Bernheze of 
via 
www.nobb.nl/nobb/
activiteiten/agenda-bernheze.

BeRnHeZe - Stress hoort bij ons leven en is niet per se ongezond. We kunnen als mens heel wat span-
ning aan. op voorwaarde dat daar voldoende ontspanning tegenover staat en alles in balans blijft met 
elkaar. in de huidige maatschappij kan er veel van ons worden gevraagd. en bij steeds meer mensen 
raakt de balans soms zoek. 

De eerste editie van Man Cave 
in CC De wis was in 2018 een 

groot succes. Dus dat vroeg om 
een herhaling. Daarom organi-
seert een werkgroep op zaterdag 
26 januari weer een Man Cave 
avond.
Op deze avond kunnen Loos-
broekse mannen en hun (buiten-
dorpse) vrienden lang buurten, 
flipperen op de flipperkasten en 

ook DJ Pol d’n Aaier uit Vorsten-
bosch is van de partij om de sfeer 
erin te houden. Aan de inwendi-
ge mens wordt zeker gedacht 
met veel lekkers.

Dus mannen, mis ‘m niet! 
Voor meer informatie mail naar 
info@de-wis.nl.

Man Cave 
LOOsBROeK - een avond om elkaar te ontmoeten en ‘bij te buurten’. een avond speciaal voor alle 
Loosbroekse mannen en hun vrienden. op zaterdag 26 januari begint vanaf 21.00 uur de Man cave in 
cc De Wis. 

Gaat ton lunenburg in de 
prijzen vallen?

Kom ook kijken, oordeel en stem 
mee op een van de films die hier-
na de publieksprijs in ontvangst 
mag nemen van de jury. De toe-
gang is gratis.

Zaterdag 26 januari om 13.30 
uur in Den Durpsherd aan 
Kerkwijk 61 in Berlicum.
Ton Lunenburg heeft zijn pa-

rachutesprong laten opnemen 
met vier camera’s en heeft er op 
geheel eigenwijze wijze een film 
van gemaakt. een sprong van 
3.000 meter die je van zeer clo-
se kunt ervaren, mede door het 
camerawerk van Peter van der 
Berg uit Den Dungen. Hiervan is 
ook een voorstukje te zien op de 
Facebookpagina van shot ’71.

BeRLiCuM - Zeventien films, gemaakt door leden van foto-Videoclub Shot ’71, waar ook Ton Lunen-
burg uit heeswijk-Dinther lid van is, zijn op zaterdag 26 januari te zien. Verschillende onderwerpen 
komen voorbij waaronder Jeronimus Bosch, fort Brederode, eerste tandemsprong en een persoonlijke 
ervaring van de Watersnoodramp van 1953.

avondwandeling bij
natuurcentrum de Maashorst
sLABROeK - er staat bij Na-
tuurcentrum De Maashorst een 
spannende avondwandeling op 
het programma. onder het mot-
to ‘Scherp je zintuigen in het 
donker’ beleef je op zaterdag 
26 januari een mooie wandeling 
in het donker onder leiding van 
iVN natuurgidsen. 

Gebruik je zintuigen en neem 
dingen waar die je overdag niet 
hoort of ziet. De wandeling 
start om 19.00 uur bij het na-
tuurcentrum en is ongeveer vier 
kilometer lang. De kosten voor 
deze avondwandeling bedragen 
€ 2,50 voor kinderen en € 3,50 

voor volwassenen. Van tevoren 
reserveren is noodzakelijk en 
kan via www.natuurcentrumde-
maashorst.nl. 

wat kun je zoal waarnemen in 
het donkere bos? Het wandelen 
in het donker is op zich al een 
bijzondere ervaring. De gids die 
bij de groep aanwezig is weet de 
weg ook in het donker, dus ver-
dwalen is er niet bij! Je ziet mis-
schien niet zo veel maar andere 

zintuigen nemen de waarneming 
van de ogen voor een groot deel 
over. is er een uil te horen? Zien 
we een ree of horen we een das 
wegschuifelen? De gidsen we-
ten waar ze op moeten letten 
en kunnen hier van alles over 
vertellen. De wandeling duurt 
ongeveer 1,5 uur en is natuurlijk 
ook erg leuk en interessant voor 
kinderen!

gebruik je 
zinTuigen
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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 afspraak

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

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

GeMeenteBeriCHten

27 januari 2019
Huldiging sportkampioenen
14.30 uur
uitgaanscentrum Lunenburg 
Loosbroek

31 januari 2019
Gemeenteraadsvergadering
19.30 uur
Gemeentehuis Heesch

aGenda

Het betreft het gedeelte vanaf 
van Tilburg sport tot en met de 

Parkstraat. we voeren het project 
in fases uit. De werkzaamheden 

hebben veel gevolgen voor het 
verkeer in nistelrode. Maandag 28 
januari start de aannemer met het 
opbreken van de bestrating op de 
kruising Laar-Heuvelstraat. Vanaf 

dat moment is deze kruising 4 tot 5 
weken afgesloten voor het verkeer.

Doorgaand verkeer nistelrode 
gestremd, winkels bereikbaar

Collecteren 
voor Prins 
Bernard 
Cultuurfonds
Van 19 mei tot en met 25 mei 
2019 kunnen culturele vereni-
gingen (bijvoorbeeld harmonie-
en, fanfares, toneelgezelschap-
pen of zangverenigingen) in 
Bernheze collecteren voor het 
prins Bernard cultuurfonds. 

Ook uw vereniging kan daaraan 
meedoen. u steunt daarmee het 
fonds en uw eigen vereniging. 
uw vereniging krijgt namelijk de 
helft van de opbrengst.
Bent u geïnteresseerd, meld u 
dan voor 15 maart 2019 aan 
bij sjanneke scholte van de ge-
meente Bernheze, telefoon 
14 0412.

op 31 januari 2019 vindt er een 
raadsvergadering plaats in de 
raadzaal van het gemeentehuis, 
De Misse 6 in heesch. De ver-
gadering is openbaar en begint 
om 19.30 uur. 

op de agenda:
- Vaststellen bestemmingsplan 

Bergakkers 3, Vorstenbosch

- Gewijzigde vaststelling be-
stemmingsplan Mgr. Van den 
Hurklaan, Heesch

- Verklaring van geen beden-
kingen voor de omgevingsver-
gunning voor een zonnepark 
aan de Achterste Groes te 
Heesch

- Geven van toestemming aan 
ODBn om te besluiten tot 

het treffen van de gewijzigde 
Gemeenschappelijke Rege-
ling Omgevingsdienst Brabant 
noord

- Benoeming burgerlid

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

Via deze website kunt u de 
raadsvergadering live volgen en 
op een later tijdstip terugkijken. 

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.

raadSVerGaderinG

OffiCiËle BekendMakinGen

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens 

exploitatievergunning
De burgemeester heeft voor het 
exploiteren van het horecabedrijf 
Cafetaria ’t Tramplein, Tramplein 
1 in nistelrode vergunning ver-
leend. De vergunning is verzon-
den op 23 januari 2019.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffi ng verleend aan:
- stichting wielerevenementen 

Bernheze voor het organiseren 
van het wielercriterium Hees-
wijk op 31 maart 2019 van 
09.30 tot 17.00 uur. Het par-
cours wordt gehouden op (een 
gedeelte van) de Veldstraat, 

Fokkershoek, Lariestraat, Ab-
dijstraat in Heeswijk-Dinther. 
Deze wegen zijn gedurende 
het evenement afgesloten voor 
alle verkeer, behalve voor voet-
gangers. De beschikkingen zijn 
verzonden op 20 januari 2019.

- stichting Carnaval HDL voor het 
organiseren van diverse Pronkzit-
tingen op 22 februari van 19.41 
tot 01.30 uur, 23 februari van 
13.30 tot 01.30 uur, 24 februa-
ri van 11.11 tot 18.00 uur en 3 
maart 2019 van 10.00 tot 12.00 
uur in sporthal De Zaert, Heilige 
stokstraat 1 in Heeswijk-Dinther. 
De beschikkingen zijn verzonden 
op 18 januari 2019.

- stichting Carnaval HDL voor 
het organiseren van de jeugd-
carnavalsoptocht op 2 maart 
van 13.00 tot 15.00 uur in de 
volgende straten: Plein 1969, 
Jonker speelmanstraat, De Fle-

rustraat, Graaf wernerstraat, 
Ridder Robertstraat, Zijlstraat, 
Donkeren Dijk, Julianastraat. 

 Op 3 maart 2019 van 13.00 
tot 16.00 uur de volwassen-
carnavalsoptocht in de vol-
gende straten: Plein 1969, 
irenestraat, Bernhardstraat, 
Julianastraat, Torenstraat, sint 
servatiusstraat, Hoofdstraat, 
Abdijstraat, Zijlstraat, Hertog 
Janstraat. Bovenstaande we-
gen zijn geheel of gedeeltelijk 
afgesloten voor alle verkeer, 
behalve voor voetgangers. De 
beschikkingen zijn verzonden 
op 18 januari 2019.

- stichting Jeugdcarnaval HDL 
voor het organiseren van 
Jeugdcarnaval 2019 op 1 
maart van 18.30 tot 22.30 
uur, 2 maart 2019 van 14.00 
tot 00.30 uur, 3 maart van 
15.00 tot 00.30 uur, 4 maart 
van 13.30 tot 00.30 uur en 5 
maart 2019 van 13.30 uur tot 
24.00 uur in en bij sporthal 
De Zaert, Heilige stokstraat 1 
in Heeswijk-Dinther. Op 2 en 
3 maart van 20.00 tot 01.00 
uur en 4 en 5 maart 2019 van 
21.00 uur tot 01.00 uur wordt 
er een eenrichtingsverkeer in-
gesteld in een gedeelte van de 
Heilige stokstraat (tussen To-
renstraat en Raadhuisstraat) in 
Heeswijk-Dinther. De beschik-
kingen zijn verzonden op 21 
januari 2019. 

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:
- TwC Ons Verzet voor het or-

ganiseren van de Maashorst-
fi ets3daagse van 4 t/m 6 juni 
2019, van 08.00 tot 20.00 uur 
op een deel van het grondge-
bied van gemeente Bernheze. 
De toestemming is verzonden 
op 17 januari 2019.

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

Wet ruimtelijke ordening 

ontwerpbestemmingsplan 
Meerstraat 22 heeswijk-Dinther
Burgemeester en wethouders 
maken op grond van artikel 3.8 
van de wet ruimtelijke orde-
ning de ter-inzage-legging be-
kend van het ontwerpbestem-
mingsplan ‘Meerstraat 22 Hees-
wijk-Dinther’, te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met 
iDn-code nL.iMRO.1721.BP-
Meerstraat22-ow01).
inhoud: Het bestemmingsplan 
maakt realisatie van een mini-
camping mogelijk.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing.

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. 

Herinrichting laar nistelrode

Doe gft-afval niet 
bij restafval.

Gft is gratis.

De gemeente Bernheze is begin januari gestart met de herinrichting 
van Laar in Nistelrode. 

nominaties sportkampioenen jeugd 2018 Bernheze
op zondag 27 januari huldigen 
wij de Bernhezer sportkampioe-
nen jeugd 2018. ook maken wij 
dan de sportman, sportvrouw en 
sportploeg 2018 bekend.
 
De huldiging vindt plaats bij 
Lunenburg events & More in 
Loosbroek. De middag begint 
om 14.30 uur, de zaal is open 
vanaf 14.00 uur.

Nominaties sportkampioenen 
jeugd 2018
in de categorie jongens individu-
eel is er 1 nominatie die we nog 
niet bekend maken.
in de categorie meisjes individu-
eel is  er 1 nominatie die we nog 
niet bekend maken.
 
in de categorie teams zijn er 4 
nominaties:

1. Team C1 van 
Korfbalvereniging Altior

2. Team MO19-1 van de 
Vorstenbossche Boys

3. Team JO17-1 van de 
Vorstenbossche Boys

4. Team Meisjes A1 van Mixed 
Hockeyclub Heesch 

 
na de huldiging is er een sport-
quiz  voor alle kampioenen. Je 

hebt hier wel een mobiele tele-
foon met internet voor nodig.

Sportman 2018: Pepijn Strik
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PROCEDURES
Openingstijden zie colofon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijk-
heden.

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

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

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

Kennisgeving overeenkomst 
over grondexploitatie
Het college van burgemeester 
en wethouders van Bernheze 
maakt op grond van artikel 6.24 
lid 3 van de Wet ruimtelijke or-
dening bekend dat het op 16 
januari 2019 een overeenkomst 
heeft gesloten waarin een on-
derdeel over grondexploitatie is 
opgenomen, in het kader van 
de ontwikkeling van wijzigings-
plan ‘Uitbreiding bedrijventer-
rein Retsel, Heeswijk-Dinther’. 
De overeenkomst betreft het 

perceel kadastraal bekend ge-
meente Heeswijk-Dinther, sectie 
C nummer 5364 ged. plaatse-
lijk bekend Retselseweg ong. te 
Heeswijk-Dinther. 
Inzage: De zakelijke beschrij-
ving van deze overeenkomst ligt 
op grond van artikel 6.2.12 van 
het Besluit ruimtelijke ordening 
gedurende zes weken, vanaf 
donderdag na publicatie, op af-
spraak, ter inzage in het gemeen-
tehuis, De Misse 6 in Heesch.

Wet milieubeheer 

Algemene maatregel van 
bestuur
De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer (melding Activitei-
tenbesluit) zijn ingekomen:
- Versluis Machinery heeft een 

melding Activiteitenbesluit in-
gediend voor het veranderen 
van een loonbedrijf op het 
adres Dorpsstraat 73 in Loos-
broek.

- Verhoeven Montage BV heeft 

een melding Activiteitenbesluit 
ingediend voor het veranderen 
van een montagebedrijf op het 
adres Runstraat 5 in Heesch.

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Besluiten
Onderstaande omgevingsver-
gunning is ingetrokken. Dit be-
sluit treedt daags na verzending 
van het besluit in werking.

Heeswijk-Dinther
- Langenbergsestraat 12
 Verlengen varkensstal
 Verzenddatum: 14-01-2019

RECTIFICATIE
Onderstaande bekendmaking 
was voorheen met het verkeerde 
huisnummer gepubliceerd.
Nistelrode
- Dintherseweg 19
 Realiseren kleinschalige recreatie
 Verzenddatum: 08-01-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

WWW.BERNHEZE.ORG

Doelstelling ‘verbinding’ belangrijk maken

De ondernemersvereniging wil 
alle ondernemers, van kleine 
zelfstandige tot grote bedrijven, 
aansporen om zich aan te slui-
ten. Met die gedachte is ook de 
invulling van deze morgen ge-
organiseerd, want de aanwezige 
ondernemers zullen zich herken-
nen in de eenpitter Rachel die in 
gesprek gaat met de gedreven 
ondernemer Bob Hutten. Zij zul-
len na een korte introductie van 
hun bedrijven ingaan op de per-
soonlijke uitdagingen.
Er zijn voor iedereen maar 24 
uren op een dag en wat dan, als 
op die goed geplande dag ineens 
allemaal privé-zaken er doorheen 
lopen, waarvan we altijd roepen 
dat die vóór alles gaan? 
Lukt dat ook? Is het doel waar-

mee we zijn gaan ondernemen 
uitgekomen en houden we dat 
nog in het vizier?
Bob en Rachel gaan met elkaar in 
gesprek met als leidraad enkele 
thema’s om helder te krijgen hoe 
belangrijk het is elkaar als onder-
nemer te kennen. Waarom het 
kennen van elkaar de ‘gunfac-
tor’ beïnvloedt en welke inzich-
ten het ondernemers nog meer 
brengt. Als kleine zelfstandige 
kun je grote dingen doen, als on-
dernemer met een groot bedrijf 
kunnen kleine dingen grote ver-
schillen maken. Een ondernemer 
word je niet, dat ben je!

Voor alle ondernemers in Nis-
telrode binnen het Midden- en 
Kleinbedrijf is de vereniging 

toegankelijk, ondernemers van 
zowel grote als kleine bedrijven 
en in alle voorkomende sectoren 
kunnen zich aansluiten. Samen 
sta je sterk. Dat geldt ook voor 
het ondernemerschap. 
De ondernemersvereniging is 
aangesloten bij Samenwerkende 
Ondernemersverenigingen Bern-
heze en behartigt van hieruit de 
belangen van de ondernemers 
bij de gemeente en de politieke 
partijen. 

Door de krachten te bundelen 
wordt een sterke positie richting 
overheidsinstanties, brancheor-
ganisaties en andere instellingen 
gecreëerd.
De ondernemersvereniging 
brengt ondernemers bij elkaar. Zij 
organiseert bijeenkomsten en ac-
tiviteiten zodat de ondernemers 
elkaar beter leren kennen en el-
kaar kunnen versterken. 
Waarom ‘over de grens’ kijken 
als we de expertise gewoon al in 
huis hebben…? Ons kent ons en 
daar is de vereniging trots op!

NISTELRODE – Een business brunch klinkt als werken, maar de leden van Ondernemersvereniging Nis-
telrode weten inmiddels dat op deze zondagochtend enkel de inspiratiecellen actief zullen zijn. Aanko-
mende zondagmorgen biedt de derde editie van deze inspiratiemorgen een duo-presentatie van zzp-er 
Rachel van de Greef en CEO Bob Hutten. Zij staan op zeer persoonlijke wijze stil bij de verschillen én 
overeenkomsten van een klein en groot bedrijf.

BOB HUTTEN (52)
DE MEEST OPVALLENDE CEO IN 
DE CATERING IN NEDERLAND. 

In de media:
“Cateraar Bob Hutten wil 
gelukkig maken”

RACHEL VAN DE GREEF (38)
IS INITIATIEFNEEMSTER 
VAN HET SUCCESVOLLE 
NETWERKEVENEMENT PICKNICK 
MET EEN KLIK.

In de media: 
“Je wordt bijna 
omvergeblazen door het 
enthousiasme en de passie 
waarmee Rachel aan het 
werk is”

Lid worden van Ondernemersvereniging Nistelrode:
www.ondernemersverenigingnistelrode.nl

Aanmelden business brunch voor leden tot 24 januari 
12.00 uur, via: info@ovnistelrode.nl
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Maar de raadsleden doen dit niet 
allemaal alleen. Dat kan ook niet. 
Zij worden ondersteund door zo-
genaamde burgerleden, die mee 
vergaderen in de raadscommis-
sies. 

Als burgerlid neem je ook deel 
aan de discussies in de fractie-
vergaderingen, bezoek je de be-
treffende locatie(s) en probeer je 
samen een gulden middenweg 
te vinden om tot breder draag-
vlak te komen. Maar in het ach-
terhoofd weet je dat er altijd wel 
een partij niet volledig tevreden 
zal zijn met de uitkomst. 

een discussie voeren is tegen-
woordig lastig, je bent vóór of je 
bent tegen, zo lijkt het wel. Toch 
doen wij onze uiterste best om 

onafhankelijk tot de juiste oplos-
sing te komen. 

Als burgerlid van de VVD hebben 
wij een luisterend oor en zijn we 
altijd bereid en bereikbaar om 
naar u te luisteren. wij proberen 
voor u zichtbaar te zijn binnen de 
gemeente en gaan graag met u 
in gesprek. 

wilt u ook graag mee discussië-
ren of heeft u onderwerpen die 
u graag aandraagt binnen de 
gemeente Bernheze? wij no-
digen u van harte uit om eens 
een fractievergadering en/of een 
commissievergadering bij te wo-
nen en te ervaren wat wij voor u 
proberen te betekenen. 
neem gerust contact op via 
info@vvdbernheze.nl.

Burgerlid

een enorm zonnepark op heesch-West, 
nieuwbouwwijken in iedere kern, onder-
houd en aanleg van sportparken, een ge-
zamenlijke visie van meerdere gemeenten 
op de Maashorst, gasloos bouwen en ge-
meentelijke belastingen. Slechts een greep 
uit de vele onderwerpen die aan de orde 
komen in onze gemeenteraad. 

Mark van de Ven, burgerlid commissie 
Bestuur en Strategie VVD-Bernheze

Of het echt gevaarlijk is en wat 
dan precies de risico’s zijn is nog 
niet duidelijk. Daar wordt volop 
onderzoek naar gedaan. Binnen 
een straal van twee kilometer is 
er in ieder geval een verhoogde 
kans op longontsteking. Maar 
als er een bouwstop voor wo-
ningen zou gelden binnen twee 
kilometer van zo’n stal, dan zou 
de nieuwe wijk in Vorstenbosch 
er niet kunnen komen. Als straks 

blijkt dat wonen binnen die straal 
ongezond is, dan zal er een an-
dere oplossing moeten komen. 
Heel Vorstenbosch valt namelijk 
binnen die cirkel, en niet alleen de 
geplande wijk Bergakkers 3. Op 
dat moment gaat de gezondheid 
van de inwoners vóór en zullen 
gemeente en provincie de geiten-
houderij moeten verplaatsen. Dat 
geldt overigens niet alleen voor 
Vorstenbosch, maar bijvoorbeeld 

ook voor Heeswijk-Dinther. een 
nieuwe wijk voor Vorstenbosch 
is een noodzaak om de leefbaar-
heid te behouden. De jongeren 
moeten in het eigen dorp kunnen 
blijven wonen en gezinnen kun-
nen stichten. Alleen op die ma-
nier kunnen de verenigingen en 
de school blijven bestaan. Daar-
om is er dus wel een bouwstop 
voor geitenstallen, maar niet voor 
woningen. 

Geiten in Piererijk Vorstenbosch

Vorstenbosch groeit, de 2.000ste inwoner komt in zicht. om dat mogelijk 
te maken is het nodig dat we blijven bouwen in Vorstenbosch. Maar vlakbij 
de nieuwe wijk Bergakkers 3 staat een grote geitenstal. Gaat dat wel sa-
men? Vanwege de mogelijke gezondheidsrisico’s voor omwonenden is er een 
bouwstop voor geitenstallen. Maar is die bouwstop ook voor woningen in de 
buurt van geitenstallen? 

Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco

Pronkzittingen
De vijf uitverkochte avonden van de heesche pronkzitting van de rooie 
Tesneuzik zitten er weer op. artiesten en medewerkers van de rooie  
Tesneuzik hebben weer laten zien waartoe een lokale gemeenschap in staat 
is. Natuurlijk werd de lokale politiek niet gespaard en werden voorbeelden 
genoemd waar het beter had gekund. 

Maar ja, waar gewerkt wordt kunnen ook fouten gemaakt worden. Boven-
dien is de wetgeving op verschillende terreinen behoorlijk ingewikkeld ge-
worden. Plus dat we in ons dichtbevolkte landje op elkaars lip zitten. wat de 
één een mooi plan vindt, vindt de ander niks. ieder z’n smaak, maar probeer 
er als overheid maar iets van te maken waar iedereen zich in kan vinden.
Burgers zijn veel mondiger geworden en weten de weg naar de rechter vaker 
te vinden in vergelijking met vroeger. Dat is goed, maar het betekent wel dat 
een gemeente zich vaker ten overstaan van een rechter moet verantwoorden 
waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt.

Zo heeft de Commissie Ruimtelijke Zaken onlangs ge-
oordeeld dat het Zonnepark aan de Achterste Groes 
doorgang moet kunnen vinden. Veel belanghebben-
den zijn het daar niet mee eens. Maar wij hebben een 
europese opgave om minder afhankelijk te worden van 
de fossiele brandstoffen. wilt u meedenken met de lo-
kale opgaven waar wij voor staan? Dan luisteren wij 
graag naar u! 

Frans van de Ven, raadslid Lokaal

Het verlangen naar goedkoop, 
betekent dat aan het begin van 
elke productielijn een meisje in 
bijvoorbeeld Bangladesh jurk-
jes in elkaar naait voor pakweg 
een paar euro per dag. Tegen-
strijdig met het verlangen dat 
we iedereen een dak boven het 
hoofd gunnen, voldoende eten 
en werk. we staan aan de voor-
avond van enorme veranderin-
gen ten aanzien van klimaat, 
voedsel en wijze van productie. 
een mentale omslag is nodig. 
er komt een beweging op gang 
om cyclisch te produceren (geen 
restafval meer, alles hergebrui-
ken) zodat grondstoffen beschik-
baar blijven. we willen van het 
plastic af. er is een groep mensen 
die veel meer bereid is met elkaar 
te delen: auto, gereedschap, tui-
nen, et cetera. De weggooimaat-
schappij wil deze groep inruilen 
voor een samenleving waarin 

we alles gaan hergebruiken, 
denk aan repaircafe’s. Het tem-
po waarmee de politiek handelt 
moet fors omhoog. Maar er is 
ook optimisme als je alle positie-

ve activiteiten bij elkaar optelt. 
Om mensen mee te laten doen 
aan deze veranderingen, is niet 
alleen informatie van belang, 
maar ook een evenwichtig inko-
mensbeleid. 
Zodat de lasten van deze veran-
deringen eerlijk verdeeld worden. 
iedereen behoort mee te doen, 
maar dan zal de politiek, ook 
lokaal, de voorwaarden moeten 
scheppen dat dit ook werkelijk 
gaat lukken.

Veranderen

er is iets in ons dat wil dat alles goedkoop 
moet zijn. het bedrijfsleven speelt gretig 
op onze wensen in. De maakindustrie en 
de voedingsindustrie bestoken ons dage-
lijks met hun boodschappen om meer te 
kopen, maar wel goedkoop. als je al die 
kortingsacties ziet, vraag je je af waarom 
diezelfde producten eerst duur waren. We 
hebben tegenstrijdige belangen. 

Eugène Theunissen, Progressief Bernheze

een samenleving 
waarin we alles 
gaan hergebruiken

natuurgeneeskundig consult bij
diO/the read Shop Sparkling
nisTeLRODe - Natuurgenees-
kundig therapeut Marianne van 
Lith is donderdag 7 februari van 
13.00 tot 17.00 uur aanwezig bij 
Dio/The read Shop Sparkling. 

Heb je gezondheidsklachten? Of 
wil je juist preventief aan je ge-
zondheid werken? 
Marianne van Lith geeft je een 
uur lang een individueel advies 
op maat met behulp van voe-
dingssupplementen, kruiden en 
de juiste voeding. Aanmelden 
kan in de winkel. Marianne van Lith
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infOrMatie VOOr de kernen

‘t Dorp 103   Heesch   Tel. (0412) 47 56 57

enquête uitslag fifty-fifty
Hoort een gezondheidscentrum 
aan de Cereslaan thuis? Voldoen-
de reden voor de sP Bernheze om 
op een koude zaterdagmorgen 
de straat op te gaan. Dit om naar 
de mening van onze inwoners 
te luisteren. De sP-ers hebben 
zo’n 80 mensen bij supermark-
ten in het centrum van Heesch 
naar hun mening gevraagd. 
wisselende reacties! “Mooi dat 
daar zoveel soorten zorg op één 

plek zitten.” Maar ook. “Dat is 
veel te ver uit het centrum, hoe 
moet ik daar komen.” Het aantal 
voorstanders (44%) bleek bijna 
even groot als het aantal tegen-
standers (49%). De voorstanders 
noemden vooral de voordelen 
van medische hulp op één plek 
en goede parkeervoorzieningen. 
De tegenstanders zagen zeker de 
voordelen van de samenwerking 
op één plek. Maar zij vonden dat 
zorgvoorzieningen in het cen-

trum thuishoren. De bereikbaar-
heid voor ouderen werd daarbij 
het meest genoemd. 
De vraag aan de tegenstanders 
waar zo’n gezondheidscentrum 
wél zou moeten komen werd 
beantwoord met “in leegstaan-
de winkels” en “Als AH op een 
nieuwe plek komt, in de oude AH 
winkel.” Opvallend vaak werd 
ook CC De Pas als meest wense-
lijke plek genoemd. Genoeg stof 
tot nadenken.

enquête Gezondheids-
centrum Cereslaan Heesch

een tijd geleden kwam het bericht over de bouw van een gezondheidscen-
trum aan de Gildestraat. Later kwamen er plannen van andere huisartsen en 
zorgspecialisten voor een tweede gezondheidscentrum aan de cereslaan, in 
het rabobankgebouw. De plannen riepen veel reacties op. een goede reden 
voor de Sp Bernheze om naar de mensen te luisteren. op 19 januari hield de 
Sp Bernheze daarom een enquête onder het heesche winkelende publiek. 

Jan Raaimakers, voorzitter SP Bernheze

Vrijwillig, maar niet vrijblijvend

Vrijwilligerswerk doe je ‘vrijwil-
lig’, maar is niet te verwisselen 
met vrijblijvend. Daar zijn der-
gelijke organisaties namelijk niet 
bij gebaat. Het is voor clubs en 
verenigingen steeds moeilijker 
om vertrekkende vrijwilligers te 
vervangen, zeker bij bestuurs-
functies. 
Dat is jammer, want het is een 
bedreiging voor het voortbe-
staan van deze organisaties! 

Dat vrijwilligerswerk leuk om te 
doen is, dat kan je wel zeggen, 
maar zou je eigenlijk moeten er-
varen. Zouden we met z’n allen 
geen oplossing kunnen beden-
ken om meer mensen enthousi-
ast te krijgen? Bij CDA Bernheze 
bestaat de mogelijkheid om ‘vrij-
willig en vrijblijvend’ mee te lo-
pen, om te ervaren of de politiek 
iets voor jou is. Dit is een voor-
beeld, maar als je andere ideeën 

hebt voor ons of voor anderen, 
dan horen wij graag van je.

een ding is zeker: Bernheze kan 
niet zonder vrijwilligers! 

De meeste nieuwjaarsrecepties van 2019 zijn inmiddels achter de 
rug. Bij de verschillende verenigingen, buurtverenigingen en dorps-
raden worden deze bijeenkomsten vaak gebruikt om stil te staan bij 
de vele vrijwilligers die een organisatie rijk is. Soms worden er een 
of meerdere vrijwilligers in het zonnetje gezet. Wat is dat eigen-
lijk, vrijwillig? in woordenboeken wordt het omschreven als ‘wat je 
doet, omdat je dat zelf wilt, niet omdat het moet’. Vrijwilligers doen 
vaak zichtbaar werk, maar het meeste werk is onzichtbaar. het is 
vaak vanzelfsprekend dat zaken (goed) geregeld zijn. 

Erwin van Kessel, CDA Bernheze

cda.nl/bernheze

Wordt het twijfelend slenteren 
of stevig doorlopen?

over de Maashorst is de afge-
lopen jaren veel gezegd en ge-
schreven. over geld, over zeg-
genschap en over de wisent. er 
is veel geld vrijgemaakt voor 
planontwikkeling, voor natuur-
ontwikkeling, voor natuuruit-
breiding en voor het ontwikke-
len van een visie.

spilfiguur Geert Versteijlen, die 
voorzitter was van de stichting 
‘Maashorst in uitvoering’ is nu 
plotseling uit onvrede opgestapt.

Reden blijkt te zijn dat de ge-
meenten niet kunnen loslaten. 
Dat de wethouders aan de touw-
tjes willen blijven trekken, terwijl 
dat meestal ernstig vertragend 
werkt, want bij de gemeente 
gaat, weet ik ondertussen uit er-
varing, niets echt snel. er wordt 
veel nog eens overdacht, be-
sproken, van een andere kant 

bekeken, doorgerekend en ga zo 
maar door.

niks mis met zorgvuldigheid na-
tuurlijk, maar zoals laatst al in 
de commissie Maatschappelijke 
Zaken is besproken: er is een tijd 
van vergaderen, van een door-
dachte visie ontwikkelen, van 
zorgvuldig voorbereiden, iedere 
betrokkene om de tafel vragen, 
van overdenken en doorreke-
nen. 
en dan komt de tijd van uitvoe-
ren van, vanuit de ontwikkelde 
visie, duidelijk maken wat wel 
mag en wat niet, van mensen 
verantwoordelijk maken voor 
een proces en durven loslaten.

D66 vertrouwt op de eigen 
kracht van mensen, durft de ver-
antwoordelijkheid los te laten en 
staat achter de één-loketgedach-
te voor de Maashorst. en hoewel 

slenteren heerlijk kan zijn, kiezen 
wij hier voor stevig doorlopen. 

Annemieke Boellaard, 
fractievoorzitter D66 Bernheze.

bernheze.d66.nl

Erwin: ‘Bernheze kan niet zonder vrijwilligers’

themabijeenkomst
dementie

Maar wat is nu eigenlijk demen-
tie? Kennis en inzicht in de ziek-
te kunnen bijdragen aan meer 
begrip en aandacht voor hen 
en de naasten. iemand met (be-
ginnende) dementie kan zich-
zelf meestal goed redden. Maar 
soms kunnen zij wel wat extra 
hulp gebruiken. Hoe reageer jij 
als iemand het even niet meer 
weet? negen op de tien mensen 
willen wel helpen, maar weten 
niet goed hoe.

Dementievriendelijk Bernheze, 
stichting Gezondheidsvoorlich-
ting Heesch en de werkgroep 
wMO koffiemiddagen organi-
seren samen een themabijeen-
komst over dit onderwerp. Om 

zoveel mogelijk mensen de gele-
genheid te geven hierover infor-
matie te krijgen, is er voor geko-
zen om de voorlichting zowel in 
de middag als ‘s avonds te laten 
plaatvinden in CC Pas en wel op 
donderdag 31 januari van 14.00 
tot 16.00 uur en van 19.30 tot 
21.30 uur.

Trudy van Daatselaar en Alice 
Liedenbaum van Alzheimer ne-
derland afdeling Oss-uden-Mei-
erijstad laten met praktische 
voorbeelden zien wat het ver-

schil is tussen vergeetachtigheid 
en dementie, op welke signalen 
kun je letten, welke vormen er 

zijn en tips hoe om te gaan met 
iemand met dementie. Ook is er 
ruimte voor het stellen van vra-
gen.

Medewerkers van de bibliotheek 
Heesch zijn eveneens aanwezig 
om informatie geven over de 
DeMenTHeeK die op 18 januari 
in de bibliotheek geopend is. De 
toegang is gratis, de koffie staat 
klaar.

Aanmelden is niet nodig. Meer 
informatie via 06-49962574.

HeesCH - Dementie wordt volksziekte nummer een, óók in heesch. 
Steeds vaker komen wij mensen tegen die aan een vorm van de-
mentie lijden. in onze naaste familie, onze vriendenkring, als buren, 
maar ook bij de kassa van de supermarkt en gewoon op straat.

Juist nu maakt de wereldwinkel 
graag gebruik van de gelegen-
heid om nog eens te vertellen 
waarom zij die cadeaus ver-
koopt. 
Met de verkoop van fairtrade 
producten investeert de wereld-
winkel in een leefbare wereld 
voor iedereen. elk product uit 
het assortiment is met zorg en 
volgens fairtrade criteria gepro-
duceerd en ingekocht. Onder-
nemers in ontwikkelingslanden 
krijgen op deze manier toe-

gang tot de europese markt én 
daarmee de kans om een beter 
bestaan op te bouwen. De on-
dernemers van alle producten 
verdienen gewoon een fair loon; 
ook tijdens de stapelkortingen. 
Dus kom snel naar de wereld-
winkel en laat je verrassen door 
alle koopjes!

Stapelkorting bij
Wereldwinkel nistelrode
nisTeLRODe - De Wereldwinkel maakt plaats voor de nieuwe col-
lectie in dit nieuwe jaar en daarom wordt er tot en met 3 februari 
gewerkt met stapelkortingen. op artikelen met sticker: 1 product = 
10%, 2 producten = 20%, 3 producten = 30%, 4 producten = 40%, 
5 producten = 50%! 

‘Hoe reageer jij als iemand 
het even niet meer weet?’
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Tekst?

OlieBOllen GOOien Zie oplossing pagina 30

Wil je een zOekertje PlaatSen?
Tot 20 woorden € 5,-. elke 10 woorden extra € 2,50 meer.

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

te kOOP

nieUWe deSSO-
taPijtteGelS 
in allerlei kleuren/soorten. 
Grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. Vanaf  
€ 2,- per m2. Duinweg 17, 
schijndel, 06-23034594. 
Ma-wo-do-vrij-za open. 
Di en za-middag op afspraak 
en zondag gesloten. 

aanGeBOden

iS UW StOel Of Bank 
dOOrGezakt? 
Deze kunnen wij opnieuw 
vullen. en dan kan het weer 
jaren mee. Leer dat versleten 
is kunnen wij weer laten 
herleven. Het reinigen van 
uw meubels. Of alle andere 
meubelwerkzaamheden. 
Bel 06-26987595 voor een 
vrijblijvende afspraak bij uw 
thuis. Of kijk op de website. 
meubelpieter.nl

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

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, kan ook 
aan huis 0413-293260.

PediCUre niStelrOde
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 nistelrode. 
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.

GeVraaGd

leGe CartridGeS 
Lever ze in bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 in nistelrode en 
steun hiermee het goede doel 
Hulphond nederland.

BidPrentjeS
H. Leeijen, John F. 
Kennedystraat 90 Heesch. 
0412-451357. 
geha.leeijen@hetnet.nl. ik haal 
ze graag bij u thuis op.

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.

wij kopen van particulieren 
OUde SCHilderijen, 
BOntjaSSen, 
OUd zilVeren BeStek, 
alleS Van GOUd 
(horloges, kettingen, etcetera). 
Voor info: 06-82210083

OUde/kaPOtte MOBieltjeS 
Lever ze in bij ’t Mediahuys, 

Laar 28 in nistelrode, of 
Bunderstraat 1 in Heesch en 
steun hiermee het goede doel 
stichting Opkikker.

GezOCHt

Dansvereniging Dance Team 
nistelrode zoekt een
PenninGMeeSter 
voor bestuur van een 
enthousiaste vereniging. 
Meer informatie: Rose-Marie 
van Heumen, 0412-612001.

mooiBernhezertjes

www.radionostos.nl

het gevoel 

radio

van toen!
het gevoel gevoel 

radioradioradioradioradio

toen!
gevoel 

toen!
gevoel 

NosTos

wieis deze Bernhezenaar?

stuur de 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:

Dorris Heijmeriks uit 
Heeswijk-Dinther

Winnaar:
eva Hanegraaf

kan de staatsloten 
ophalen bij 

Kantoorboekhandel 
Paperpoint

Easy

3 1 5 4 2 6

8 1 3 4

6 7 5

4 8 7 1

3 4

5 7 4 9

7 2 5

9 7 8 3

2 5 4 9 6 1

Puzzle #12662

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

rommelmarkt 

VORsTenBOsCH - het gilde Sint antonius abt organiseert zondag 
10 februari haar jaarlijkse rommelmarkt. 

Kom gezellig snuffelen tussen de eigen spullen van het gilde én die 
van de kraamhuurders. De rommelmarkt is voor bezoekers geopend 
van 9.30 tot 15.30 uur op het Gildebergske aan de nistelrodesedijk 2. 
wil je een kraam huren? Kijk dan op www.gildevorstenbosch.nl of 
stuur een bericht via de Facebookpagina.

iNforMeerT, BoeiT eN iNTereSSeerT
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Op wereldtournee 
met toonaan-

gevende artiesten
‘Wij werken niet in kleine zaaltjes’

TeKsT en FOTO: wenDy VAn LiJsseL

eigenlijk was Jan van Lieshout vrachtwa-
genchauffeur en rolde hij per ongeluk in 
het vak. “een vriend van me was betrok-
ken bij de europese tour van Dire straits. 
na afloop besloten we samen te sollicite-
ren als podiumbouwer bij stageco in Bel-
gië. Daar zit namelijk de tak die internatio-
nale tournees organiseert. we konden aan 
de slag. Mijn eerste grote tour was met de 
band Bon Jovi”, vertelt Jan. 

Hij werkt nog steeds voor genoemd be-
drijf en groeide in verloop van de jaren uit 
tot een ervaren podiumbouwer waarbij hij 
mede verantwoordelijk is voor de kranen 
die ingezet worden bij het bouwen van 
de constructies. “Als wij binnenkomen 
wordt er een enorme kraan opgesteld om 
alles te bouwen. ik moet zorgen dat alles 
veilig verloopt”, meldt hij. Om een beeld 
te schetsen van wat er gebouwd wordt, 
komen er twee dikke boeken op tafel 
die enorme metalen constructies in beeld 

brengen in giga stadions all over the world. 
“wij werken niet in kleine zaaltjes”, lacht 
Jan. 

Verder is hij rigger. “Aan de hand van een 
lichtplan moeten er bij grote shows lam-
pen, speakers en dergelijke in de nok wor-
den gehangen. Vooraf moet de draagcon-
structie exact berekend worden, zodat het 
hele spul niet naar beneden komt. Aan de 
hand van het lichtplan maken wij met een 
team van riggers een regieplan om het al-
lemaal op te hangen”, legt Jan uit. Hoewel 
alles op de grond gebouwd wordt en het 
als alles hangt, in één keer de lucht ingaat, 
is het zaak geen hoogtevrees te hebben 
want ook in de nok moeten zaken nage-
keken en gecheckt worden. 

Hoewel hij betrokken was bij ontelbaar 
grote concerten en echt wel iets gewend 
is op dat gebied, was zijn grootste klus qua 
riggen verleden jaar tijdens het songfesti-
val in Portugal. “Dat was echt wel iets ja. 
Met een tienkoppig team van riggers zijn 
we daar anderhalve maand doende ge-
weest. Dat is inclusief opbouw, show en 
het afbreken van alles.” Hij gaat er eens 
goed voor zitten. “Alleen al voor de show 
hebben we ruim 2.000 lampen gehangen. 
Die verbruikten per dag 6.000 liter diese-
lolie.” 

na in 2018 nauwelijks thuis te zijn ge-
weest is Jan weer even in het Brabantse 
land, maar: “ik ben in afwachting van een 
telefoontje voor het songfestival in israël. 
Zoals het er nu naar uitziet, gaan we dat 
doen. Zo niet, dan ga ik naar Las Vegas 
naar de eDC (electric Daisy Carnival). Dat 
is een gigantisch dancefestival.” Tevreden: 
“ik heb geweldig werk, maar het is ook 
fijn om weer even thuis te zijn.”

HeeswiJK-DinTHeR – al dertig jaar gaat Jan van Lieshout als rigger en podiumbou-
wer op wereldtournee met bands zoals The rolling Stones, ac/Dc, U2, coldplay en 
Beyoncé. Verleden jaar was hij voor het eerst ook betrokken bij het Songfestival in 
Lissabon en, zoals het er nu naar uitziet, is hij ook aanwezig op dit mega-liedjesfes-
tijn in israël dat verleden jaar als winnaar uit de bus kwam. 

Jan van Lieshout 

Ik ben in 
afwachting van 
een telefoontje 
voor het 
Songfestival
in Israël
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Nieuwe Erven 21    Heesch    T: 0412 45 61 98u       u

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Uw wensen

Uw thuis!

Nieuwe Erven 21 • Heesch • 06-53208815

0413-229711 - info@vanpinxteren.nl

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

www.vanpinxteren.nl

sinds 1985

Kunststof kozijnen

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!

2019 is weer begonnen, ik 
hoop dat iedereen een fijne 
start van dit nieuwe jaar 
heeft gehad. Hier zijn we 
goed begonnen en hebben 
we een gezellig drukke 
kerstperiode achter de rug. 
Maar wat is het ook fijn om 
de kerstspullen weer op te 
ruimen (we beginnen hier in 
de winkel al in oktober met 
de kerstaccessoires!) en plek 
te maken voor de nieuwe 
voorjaarscollecties van 2019. 
Deze zijn nu al in onze winkel 
te bewonderen. 

Groen, Goud en Natuurlijk 
worden de basiswoorden voor 
dit nieuwe jaar in huis. Spiced 
Honey wordt dé trendkleur van 
2019 en past met zijn warme 
beige/gele kleur mooi als 
sfeervolle basis bij alle thema’s 
die we dit jaar gaan zien.

En om dan 
te beginnen 

bij het eerste 
thema; 

Natuurlijk! Veel groen, 
planten, bladeren en mooie 
materialen zoals leer, velours 
en staal worden door elkaar 
heen gebruikt zodat er een 
warm geheel ontstaat. Ook 
in vormen zien we veel 
verschillen, minimalistisch 
strak in combinatie met grove 
houtstructuren en rondingen. 
Het industriële zwarte staal 
is ook nog steeds niet weg 
te denken dit jaar op al onze 
afdelingen. 

Afgelopen weekend zijn 
we met ons team naar de 
meubelbeurs in Keulen 
geweest. Daar hebben we 
ook weer mooie nieuwe 
woontrends gezien die je de 
komende maanden terug zal 
gaan zien in onze winkel.

Kun je niet wachten? Op onze 
Facebookpagina en Instagram 
(@Verbruggenoss) kun je 
alvast de nieuwste trends 
bekijken. 

Column albertine

En om dan 
te beginnen 

bij het eerste 
thema; 

Fijne start

Frankenweg 25-27 - 0412 62 36 98
info@verbruggen-megastore.nl - www.verbruggenoss.nl

VOOR EEN 
SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

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

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

Compleet 
nieuwe grote
showroom!
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Hondstraat 3 - 5476 KT  Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl  - www.addonkers.nl

• Kozijnen   Deuren   Ramen

opgeruimde 
asbestdaken in vijf 
jaar verdubbeld

De hoeveelheid opgeruimde 
asbestdaken is de afgelopen vijf 
jaar ruim verdubbeld. in 2014 
is zo’n 6 miljoen vierkante me-
ter gesaneerd, 2018 komt naar 
verwachting boven de 12 mil-
joen vierkante meter uit.
De in 2016 opengestelde sub-
sidie van € 75 miljoen - € 4,50 
voor iedere gesaneerde vier-
kante meter met een maximum 
van € 25.000 per adres - heeft 
daarmee goed gewerkt. Dat 
schrijft staatssecretaris stientje 
van Veldhoven (infrastructuur 
en waterstaat) vrijdag aan de 
Tweede Kamer.

Nieuw fonds
Momenteel resteert er in ne-
derland nog zo’n 80 miljoen 
vierkante meter dak met asbest. 
na 2024 is zo’n dak verboden. 
Voor een verdere versnelling van 
sanering bereiden het stimule-
ringsfonds Volkshuisvesting, de 
provincies, gemeenten, banken 
en de Rijksoverheid een fonds 
voor. Dat wordt een fonds waar 
zowel particulieren als agrariërs 
terecht kunnen: niet iedereen 
kan het saneren van een asbe-
stdak zomaar betalen. Partijen 
proberen juist die doelgroep te 
ondersteunen bij financiering. 
Het fonds vervangt de huidi-
ge subsidieregeling en moet in 
2019 in de lucht zijn.

Versnelling sanering
in 2015 is ongeveer 7 miljoen 
vierkante meter gesaneerd, in 
2016 bijna 10 miljoen vierkante 
meter en in 2017 10,8 miljoen. 
Vorig jaar zal naar verwachting 
uitkomen op ruim 12 miljoen. 

Na 2024 asbestdaken verboden
Asbest is schadelijk voor de ge-
zondheid en daken met asbest 
zijn de grootste bron van asbe-
stvezels die nog aanwezig is in 
het milieu. Het is in nederland 
al sinds 1993 verboden om as-
best te gebruiken in de bouw. 
na 2024 zijn ook bestaande 
daken verboden. De Tweede 
Kamer stemde op 16 oktober 
2018 met brede steun in met 
dat wetsvoorstel van staats-
secretaris Van Veldhoven. Dat 
voorstel ligt momenteel in de 
eerste Kamer. 
 Bron: www.rijksoverheid.nl 

Nieuwe Eerdsebaan 6 - Schijndel
073-5492662 - info@omega-it.nl

www.omegainstallatietechniek.nl      www.omega-it.nl
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Cereslaan 16 - 5384 VT Heesch - info@vanbakelelektro.nl
www.vanbakelelektro.nl

‘De klik is 
er, dus op de 
bouwplaats 
heeft iedereen 
er zin in’
HeesCH – Nu de dakdekkers van Muller Bouw de laatste hand leg-
gen aan het dak van de nieuwe bakkerij van Lamers aan de ceres-
laan in heesch, kan ook de begane grondvloer worden gestort. “De 
regen kan de voortgang van het proces nu niet meer verhinderen”, 
vertelt directeur Wim Muller tevreden. Volgens hem ligt de bouw op 
schema en is het pand in mei gereed.

na de vliesgevels volgen de bin-
nenwanden. een deel van de af-
werking en de inrichting van de 
bakkerij wordt uitgevoerd door 
een nevenaannemer: dit vergt 
specifieke kennis. Muller Bouw 
neemt het bouwkundige ge-
deelte geheel voor zijn rekening: 
“Zoals altijd is het ook nu weer 
de uitdaging om de gewenste 
kwaliteit te leveren binnen de 
gestelde tijd. Het proces verloopt 
gesmeerd. Dat is niet gek als je 
bedenkt dat de families Lamers 
en Muller elkaar al veertig jaar 
kennen en samen zaken doen. 
Het zijn familiebedrijven die el-
kaar begrijpen. De klik is er.” 

De goede sfeer op de bouwplaats 

zorgt voor werkplezier. Dat hoort 
Muller terug van de projectleider 
en de uitvoerder. “Dat is fijn. Als 
iedereen er zin in heeft, leidt dat 
tot de beste resultaten.” eerder 
zette het bouwbedrijf zijn tanden 
in de bakkerijen van Lamers in de 
Heihoek in Oss en aan ’t Dorp 
in Heesch. Hoewel Muller Bouw 
inmiddels in Oss is gevestigd, 
liggen de wortels van het bedrijf 
in Heesch. “Daar bouwen we nu 
nog steeds graag.” 

De totale vloeroppervlakte van 
het pand aan de Cereslaan be-
slaat duizend vierkante meter. 
wim Muller karakteriseert het 
gebouw als “functioneel, met 
de juiste uitstraling”, net als het 

pand ernaast: de vestiging van 
Van Gruijthuijsen Catering, ge-
bouwd door dezelfde aannemer. 
“De families staan met beide 
voeten op de grond en de uitstra-
ling van de bedrijfspanden moet 
daar bij passen”, zo verklaart 
de directeur de keuze voor deze 
bouwstijl. 

Geen poespas dus, maar de be-
kende elementen waaruit een 
regulier bedrijfspand bestaat: een 
deels monolithische vloer, een 
staalconstructie met gevel- en 
dakbeplating en vliesgevels. Met 
veel ervaring in de utiliteitsbouw 
bekend terrein voor Muller Bouw. 

De plaatsing van de bouwkundi-

ge vriescel vormt een kleine uit-
daging. “De isolatie ervan moet 
in orde zijn, zodat de vloer eron-
der niet wordt aangetast en er 
geen condensvorming optreedt 
bij de wanden en het plafond van 
het gebouw.” naar verwachting 
worden er zonnepanelen op het 
dak gelegd. De ovens branden 

nog gewoon op gas, weet Mul-
ler. “wat we verder aan duur-
zaamheid doen tijdens het bouw-
proces is zo weinig mogelijk afval 
produceren en het afval dat er 
is goed scheiden, zodat het kan 
worden hergebruikt en zo min 
mogelijk in de verbrandingsoven 
belandt.”

De voorzijde van het pand Tekst: Teun Ceelen Foto’s: Marcel van der Steen

Terwijl de dakdekkers op het dak de zaak waterdicht maakten, werd bene-
den de betonvloer gestort voor de koeling, circa 30 kubieke meter

heeft iedereen 

Wij leveren en monteren in opdracht van de bakkers Lamers de werktuig-
bouwkundige installatie voor het gebouw. Tevens de technische voedingen 
alsmede de aansluitingen van de bakkerijmachines en -ovens, bestaande 
uit riolering waterinstallatie, gasinstallatie en perslucht. Voor de bakkerij 
afdeling is een lucht/warmtepompinstallatie van toepassing.

Van Bakel Elektro is bijna buurman van de nieuwe bakkerij van de bakkers 
Lamers. Ook dat is duurzaam zaken doen. Van Bakel Elektro is verantwoordelijk 
voor het licht, beveiliging tegen brand, inbraak en ongewenste bezoekers. 
Daarnaast voor een adequate installatie voor de diverse machines, het hart van 
de bakkerij.
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Heeft u bouwgrond? Dan zijn wij uw ideale bouw-
partner. Samen met onze architecten vertaalt u 
uw woonideeën in een uniek ontwerp, waarbij elke 
woonstijl mogelijk is.

Bosschebaan 64 - 5384 VZ Heesch - Telefoon 0412 455 501 - info@roscobouw.nl - www.roscobouw.nl

ROSCOBOUW
MeeSTerS in  onTwerpen en Bouwen

‘Wij zijn pastevreden alsonze klant
dat ook is’

thuis VolgenS uw wenSen en iDeeën

Vraag ons gratis magazine aan

Ook 10-20% op je gas besparen?

Maar dit artikel gaat toch over 
gas besparen? Inderdaad! Maar 
wist je dat onze cv-ketels ons 
huis verwarmen op dezelfde 
manier als deze bumperklevers 
rijden? 

In veel gevallen worden onze 

ketels namelijk geïnstalleerd met 
standaard fabrieksinstellingen. 
Gevolg hiervan is dat onze ketels 
volle bak stoken om ons huis te 
verwarmen om vervolgens weer 
dertig minuten stil te vallen. Dat 
kan een stuk efficiënter!
Daarom draaien wij in de week 

van maandag 28 januari tot 
maandag 4 februari de landelijke 
gasbesparingsactie 
#KetelChallenge

Doe je ook mee? Meld je aan via 
www.energieweverij.nl/
ketelchallenge.

BERNHEZE - De winter is eindelijk ingetreden en dus gaan onze ketels vol aan de bak! En juist nu valt 
er veel te besparen. Besparen?! Jazeker!... Wie kent ze niet? Die bumperklevers op de snelweg die vol 
gas gevend hun voorgangers voorbij stuiven zodra deze aan de kant gaan om 200 meter verderop toch 
weer aan te moeten sluiten...

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

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

Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

Kies voor duurzame energie 
www.vanbakeleco.nl

Laad-palen
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

column
onno

De nIeuwe 
OmgevIngSwet: 
‘nee tenzIj’ wOrDt 
‘ja mItS’
Via mijn column heb ik u al 
een aantal keren geïnformeerd 
over de komst van de nieuwe 
Omgevingswet. Ik heb daarin 
vooral de technische verschillen 
beschreven, zoals de bundeling 
van 26 bestaande wetten 

en de vervanging van het bestemmingsplan door het 
omgevingsplan.

Veel belangrijker om te vermelden is eigenlijk dat de 
basisgedachte over ruimtelijke ordening in de nieuwe 
Omgevingswet wijzigt. 

Naast minder regels voor de ruimtelijke ordening, is er in 
de Omgevingswet ook gekozen voor:
- Een grotere keuzevrijheid voor burgers en 

ondernemers;
- Meer duidelijkheid en gebruikersgemak door de 

zogenaamde ‘een-loket-gedachte’;
- Integraal werken. Dat wil zeggen dat de verschillende 

belangen in breder verband bekeken worden om zo tot 
de beste en meest duurzame oplossing te komen;

- Kortere en goedkopere procedures. 

De meest fundamentale wijziging in de Omgevingswet 
vind ik nog altijd dat de verantwoordelijkheid voor 
de inrichting van de omgeving gelegd wordt bij de 
samenleving. Hierbij is vertrouwen het centrale begrip. 
Iedereen wordt geacht bij ruimtelijke initiatieven de 
zorg voor de leefomgeving in acht te nemen. Als die 
leefomgeving in gevaar komt, dan moeten er maatregelen 
worden genomen om dit te voorkomen. Dat betekent 
dat het uitgangspunt niet meer is dat iets in principe 
niet mag, maar dat iets in principe wel mag, als de 
leefomgeving daarmee maar niet in gevaar komt. Dus van 
‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits. Een positieve grondhouding. 
Vertrouwen is het uitgangspunt in de omgevingswet: 
‘nee, tenzij’ wordt ‘ja, mits’.
Dit uitgangspunt betekent automatisch ook dat de 
(spreekwoordelijke) schotten tussen een flink aantal 
wetten en beleidsvelden weg moeten. En dat, samen 
met veel minder regels en wetten, moet maken dat het 
omgevingsrecht eenvoudiger en overzichtelijker wordt. 
Op deze manier moet er meer ruimte ontstaan voor 
duurzame en innovatieve initiatieven. 

De Omgevingswet biedt dus meer beleidsvrijheid en 
bestuurlijke afwegingsruimte. Maar uiteraard zijn er 
grenzen. Grenzen door - hoe kan het ook anders - wetten 
en regels. Maar ook grenzen die gesteld worden door de 
rechter; een gemeente zal immers altijd in redelijkheid en 
na zorgvuldige afweging tot een besluit moeten komen.
Zoals gezegd is vertrouwen de basis van de 
Omgevingswet. Maar met de geboden ruimte op lokaal 
niveau zal ècht niet onbezonnen worden omgegaan. ‘Ja, 
mits’ betekent niet dat alles mag. ‘Ja, mits’ betekent een 
positieve grondhouding waarbij zowel de initiatiefnemer 
als de overheid de plicht hebben om ervoor te zorgen, 
dat de kwaliteit van de leefomgeving gewaarborgd blijft. 
Tenslotte willen we allemaal een veilige en gezonde 
leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. 

Laat u goed adviseren!
onno@roconnect.nl - www.roconnect.nl - 06-2909 9005

onno truschel is 
zelfstandig adviseur op 
het gebied van ruimtelijke 
ordening en eigenaar van 
RO Connect in Heesch.

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

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!

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

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

Vinkelsestraat 22 - 5384 SG  Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

Heeswijkseweg 7, 5473 KV Heeswijk-Dinther
T: 0413-291391 • E: info@dijkhoff.nl  DIJKHOFF.NL

GROND- EN SLOOPWERKEN • CONTAINERVERHUUR • 
ZAND EN GRANULATEN • INNAME PUIN EN BOUWAFVAL

winterklustip: 
focus op isolatie 
en ventilatie

De winter is nu eenmaal koud. 
Leg de focus dit klusseizoen dan 
ook op de isolatie. Voeg extra 
isolatie toe waar nodig, en zorg 
ook dat ruimtes goed geventi-
leerd blijven. Het is namelijk al 
snel te fris om even een raampje 
open te zetten voor wat frisse 
lucht.

Klustip: 
Pluggen verwijderen

Als je pluggen wilt verwijde-
ren gaat dit zonder moeite met 
een kurkentrekker, liefst een 
vleugelkurkentrekker. Dit werkt 
niet alleen met houten pluggen, 
maar ook met kunststof of ny-
lon pluggen. Voor kleine plug-
gen kun je een passende schroef 
deels indraaien, en deze er met 
een tang uittrekken.

Klustip: 
Verf van handen 
verwijderen

wist je dat je verf en vet op je 
handen makkelijk kunt verwij-
deren met plantaardige olie? 
Het is niet alleen beter voor je 
huid, maar ook voor het milieu!

zorg Dat ruimtes 
goeD geventileerD 

blijven
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De inschrijfformulieren kun je 
downloaden via 
www.snevelbokkenland.nl of je 
kunt ze afhalen bij van Lieshout 
Dier & Tuin aan de Meerstraat 
32. Deze formulieren graag in-
leveren bij van Lieshout Dier 
& Tuin waar je na betaling van  
€ 5,- een startnummer meekrijgt. 
Als je binnen twee weken na de 
carnaval je nummer weer inle-
vert krijg je deze € 5,- terug. 

Start Jeugdoptocht om 
13.11 uur op zaterdag 2 maart
Route: Plein 1969 – Jonker 
speelmanstraat – Flerustraat – 
Graaf wernerstraat – Ridder Ro-
bertstraat – Zijlstraat – Donkeren 
Dijk – Julianastraat – Torenstraat 
– steen en stokstraat. (ontbin-
ding van de optocht)

De beste drie van elke categorie 
(groot en klein) van de Jeugd- 
optocht mogen zondag mee-
doen met de Grote Optocht.

Start Grote optocht om 
13.30 uur op zondag 3 maart
Route: Plein 1969 – irenestraat – 
Bernhardstraat – Julianastraat – 
Torenstraat – sint servatiusstraat 
– Hoofdstraat – Abdijstraat – Zijl-

straat- Hertog Janstraat en einde 
Plein 1969. 

Het thema: ‘Loat oew eigen  
ziejn! is weer een mooie inspi-
ratiebron om eens creatief bezig 
te zijn en aan de optocht mee te 
doen. Ook is er in de drie dorpen 
genoeg gebeurd om een leuke 
creatie te maken. Dus voor alle 
inwoners van Heeswijk-Dinther 
en Loosbroek: zet je beste been-
tje voor en verras ons!

Dus snevelbokken, snevelgeiten 
en Zandkruiers, schrijf je in en 
laat heel HDL genieten van jouw 
creaties!

Carnavalsoptochten 
Snevelbokkenland
sneVeLBOKKen - De carnavalsoptocht(en) vinden dit jaar plaats op 
zaterdag 2 en zondag 3 maart. hierbij een oproep aan alle bouwers, 
knutselaars, schilders, ontwerpers, lassers, naaisters en allen die 
aan de optocht mee willen doen. het is bijna carnaval 2019. Loat 
oew eigen ziejn! Schrijf je zo vlug mogelijk in. Vrijdag 22 februari 
sluit de inschrijving om 17.00 uur.

STICHTING HDL

SNEVELBOKKENLAND

Thema: loaT oew 
eigen ziejn!

Gouwe kreugebal met 
liedjesfestival 

Gouwe Kreuge
De Prinsen van Krullendonk met 
hun Adjudanten zullen op ge-
heel eigen en ludieke wijze toe-
lichten, waarom zij vinden dat 
Verhoeven Montage de Gouwe 
Kreuge absoluut verdient. na-
mens de gemeente zal ook wet-
houder Van Boekel de Gouwe 
Kreugewinnaar kort toespreken.
iedereen is van harte welkom 
om de uitreiking bij te wonen. 
Deze officiële uitreiking start om 
19.30 uur. Voorafgaand wordt 
jou een kop koffie of thee aan-
geboden. 

Liedjesfestival
Het Gouwe Kreugebal begint om 
ongeveer 21.00 uur met het der-
de Krullendonkse Liedjesfestival. 

Hierbij brengen deelnemers lied-
jes ten gehore met eigen tekst, 
op een bestaande (carnavals)
melodie. Buiten de eer is hier 
voor de winnaar een leuke prijs 
aan verbonden. Maar natuurlijk 
staat gezelligheid voorop. Mede 
door het succes van afgelopen 
jaren zijn de verwachtingen 
hoog. inschrijven kan nog tot en 
met donderdag 24 januari, via 
www.krullendonk.nl. 

Direct na afloop van het liedjes-
festival, rond 22.00 uur, zal dis-
cotheek Remote Rental garant 
staan voor een spetterende feest- 
avond. Dat is DJ Peet wel toe te 
vertrouwen!

een carnaval-outfit is nog niet 

nodig; die mag je bewaren tot 
begin maart!
Hier moet je bij zijn!

KRuLLenDOnK - in cc De pas zal zaterdag 26 januari de Gouwe Kreuge uitgereikt worden aan Verhoe-
ven Montage. aansluitend vindt het Krullendonkse Liedjesfestival plaats, gevolgd door een geweldig 
feest met remote rental. 

HeeswiJK-DinTHeR - cc Servaes organiseert maandag 4 maart de 
jaarlijkse carnavals bridgedrive. Dit wordt wederom een goed ver-
zorgde bridgemiddag. De zaal is open om 12.30 uur en de aanvang 
van het bridgen is om 13.00 uur.

Je kunt inschrijven door vóór 25 februari € 17,50 per paar over te 
maken naar nL 83 RABO 0111629071 ten name van CC servaes.
namen en telefoonnummer van het bridgepaar graag per e-mail 
naar bridgedrive@ccservaes.nl. inlichtingen op www.ccservaes.nl of 
via 06-20160376.

Carnavals Bridgedrive
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Het Dorp 58, 

5384 MC  Heesch

T: 0412 - 202849

info@hanegraafkeukens.nl

www.hanegraafkeukens.nl

Openingstijden:
Maandag: op afspraak
Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.30
Zaterdag: 10.00 - 17.00
Zondag: gesloten

9583,-

heel subtiel...
smal 20 mm kader

werkblad met stijlvol
marmerdecor

zwarte metalen steunen
voor panelen

inclusief inbouwapparatuur

NEW!

Trend: MARMER
Bijzonder front uit het programma

Karo. Een kunststof front met smal

20 mm kader. Leverbaar in zes mooie

kleuren. Een stoer element in deze

keuken is de wandplank met zwarte

metalen steunen. De praktische

hoge kasten zijn in de mooie mat

gelakte kleur Terragrey. Een echte

eyecatcher is de marmerlook wand

achter de kraan, die weer helemaal

past bij het werkblad. Het marmer en

het mooie front geven deze keuken

een luxe uitstraling.

Het zijn vaak de kleine details
die het grote verschil maken!

STOER: MAT ZWART
Extreem mat zwart front met een reflectie-

arm oppervlak. Voelt warm en aangenaam

aan. Is extreem robuust, sterk met hoge 

belastbaarheid en krasbestendig. Voorzien

van anti-fingerprint-technologie en is een-

voudig te reinigen. 

7815,-
inclusief inbouwapparatuur

Goede vrijdag (30 maart) zijn wij gesloten!

‘t Dorp 58, 5384 MC Heesch
0412-202849
info@hanegraafkeukens.nl
www.hanegraafkeukens.nl

Openingstijden:
Maandag: op afspraak. Dinsdag t/m vrijdag: 
9.30-17.30 uur. Zaterdag: 10.00-17.00 uur.
Zondag: gesloten.

Uw droom is onze ambitie

Perfectie 
tot in detail

Huisarts Peter van der Burgt stopt op 1 april 2019
Overdracht van praktijk aan huisarts Claudia Damen-Langemeijer

Voor velen is hij al die 36 jaren 
de vertrouwde dokter geweest. 
Op vrijdag 15 maart neemt Peter 
afscheid van zijn patiënten. Deze 

bijeenkomst zal plaatsvinden in 
CC De Pas tussen 15.00 en 18.30 
uur. Alle patiënten zijn daarbij 
van harte welkom en ontvangen 
hiervoor nog een uitnodiging.

Dokter Damen, nu nog werk-
zaam als huisarts in nistelrode, 
zal op 1 april de praktijk aan het 

Langven voortzetten. Zij is voor 
dokter van der Burgt een ver-
trouwde collega, bekend uit de 
maandelijkse overleggen met 

apothekers en huisartsen van 
Heesch en nistelrode. “Daar heb 
ik haar leren kennen als een ple-
zierige en deskundige collega, 
een ideale opvolger”, zegt dokter 
Van der Burgt. 

Met het vele werk dat er de laat-
ste jaren in de huisartsenpraktijk 

bij is gekomen is het geen klei-
nigheid om praktijkhouder te 
worden. Dokter Damen maakt 
deze stap dan ook niet alleen. Zij 
onderneemt dit samen met haar 
huidige collega’s uit nistelrode: 
dokter Jurgen van der Heijden en 
dokter sander Boes. Gezamenlijk 
gaan zij beide praktijken aanstu-
ren. Dokter Damen wordt wel 
het vaste gezicht van de prak-
tijk in Heesch. Dokter van der 

Heijden en dokter Boes blijven 
het vaste gezicht van de praktijk 
in nistelrode. 

Op beide locaties zullen twee 
nieuwe huisartsen de patiënten-
zorg komen ondersteunen. De 
voor de patiënten vertrouwde 
medewerkers zoals de praktijk-
ondersteuners en de doktersas-
sistentes blijven hun werkzaam-
heden continueren.

De praktijk in Heesch blijft voor-
lopig aan het Langven, naast het 
woonhuis van dokter Van der 
Burgt. Op termijn zal er uitge-
keken worden naar een andere, 
toekomstbestendige locatie in 
Heesch. De praktijk in nistelro-
de blijft in het prachtige nieuwe 
pand aan de Beekgraaf. er komt 
één nieuwe, overkoepelende 
naam voor beide locaties: Huis-
artsenpraktijk De Vorssel.

HeesCH - in de komende maanden zal huisarts 

Peter van der Burgt in Heesch zijn praktijk gaan 

overdragen aan huisarts Claudia Damen-Langemeijer. 

na 36 jaar huisarts geweest te zijn gaat dokter van 

der Burgt afscheid nemen van zijn patiënten, van zijn 

medewerkers en van zijn prachtige vak. Destijds is 

de praktijk in nieuwbouwwijk het Rul gestart aan de 

standvoetbeker en in de loop van de jaren uitgegroeid 

tot een grote huisartsenpraktijk met meerdere huisartsen, 

praktijkondersteuners en doktersassistentes.

Dokter Damen is volgens dokter Van der Burgt de ideale opvolger

Eén nieuwe, overkoepelende 
naam voor beide locaties: 

Huisartsenpraktijk De Vorssel
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na de officiële opening door 
hoofdman Johnnie was er de 
huldiging van Maarten Hoefs en 
Frans Vogels die 40 jaar lid van 
de vereniging zijn. Maarten en 
Frans kregen een tinnen bord en 
hun vrouwen Jacqueline en Tiny 
kregen een bos bloemen.

Vervolgens werden Jan van 
Grunsven en Bert Hoefs naar 
voren geroepen om gehuldigd 
te worden voor hun 60 jaar lid-
maatschap. Diverse familieleden 
van Jan en Bert waren voor de 
huldiging uitgenodigd om de 
teeravond mee op te luiste-

ren. Beiden kregen een mooi 
onderschild aan hun schild ten 
behoeve van 50 jaar gildelid 
toegevoegd. Daarna werd Paul 
Heerkens gehuldigd die inmid-
dels 25 jaar lid is. Hij is vendelier 
en erg betrokken bij het schieten 
met kruisboog en geweer.
Al laatste werd de ‘Gildebroeder 
van het Jaar’ bekendgemaakt. 
Dit jaar was de titel voor eric van 
de Heuvel. Hij stuurt de barcom-
missie aan, heeft het keezbor-
denspeltoernooi mede opgezet 
met Toine van Asseldonk én is 
een verdienstelijk bestuurslid die 
ook het perslucht schieten bij het 
gilde geïntroduceerd heeft.

na al de huldigingen werd de 
avond verder muzikaal opgeluis-
terd door een zangeres en na-
tuurlijk kon er gedanst worden.
De drankvoorziening met tus-
sentijds enkele warme hapjes 
was wederom in handen van en-
kele bereidwillige gildebroeders 
van het gilde uit Dinther.

na middernacht werd de tap-
kraan dichtgezet en gingen de 
laatste gildebroeders en –zusters 
huiswaarts.

teerdag Gilde Sint antonius 
abt Vorstenbosch
VORsTenBOsCH - het Gilde St. antonius abt heeft haar jaarlijkse teerdag gehouden op zaterdag 19 
januari in ’t Gildebergske. Bij binnenkomst kregen alle leden en genodigden koffie of thee met een 
kleine chocoladebol erbij.

Jubilarissen 40 jaar: Frans Vogels en Maarten Hoefs. 25 Jaar lid: Paul 
Heerkens. 60 jaar lid: Jan van Grunsven en Bert Hoefs. Gildebroeder van 
het Jaar Eric van de Heuvel

nisTeLRODe – het was een 
drukbezochte avond vrijdag 18 
januari in café-Zaal ’t Tramsta-
tion. er werd op 23 speeltafels 
fanatiek en gezellig sportief ge-
keezd!

Het volgende keeztoernooi staat 
al op de agenda. Vrijdag 8 fe-
bruari is de eerstvolgende keer 
dat er gespeeld kan worden in 
Café-Zaal ‘t Tramstation. De 
organisatie hoopt op een druk-
bezette zaal. Deze keer wordt 
er wederom een goed doel ge-
steund en dit keer is dat stichting 
Bernhezer Gehandicaptenbal. 

Je kunt je inschrijven door een 
mail, met vermelding van de na-
men van de deelnemers, te stu-
ren naar 
keezetoernooi@gmail.com. 

De aanvang is 19.00 uur en het 
inschrijfgeld is € 5,-. na aanmel-
ding krijg je een bevestigings-
mail. er is plek voor maximaal 25 
tafels binnen in de zaal dus geef 
je op tijd op!

keeztoernooi voor 
Stichting Bernhezer
Gehandicaptenbal
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Heeswijk herpakte zich snel en na we-
derom een aanval over links werd Danny 
Aarts vrijgespeeld in de as. Hij draaide 
zich behendig weg en schoot de bal van 
een dikke twintig meter fraai in de boven-
hoek. sss ’18 draaide dit snel om. eerst 
torende Koen Voesten boven iedereen 
uit en stelde Bas Joosten in staat om de 
2-2 te maken. De 3-2 volgde kort daar-
na. nog voor rust stelde Heeswijk orde 
op zaken. Gerke van den Akker werd met 
een hoog been neergehaald in de 16 me-
ter en de uitstekend leidende arbiter Van 
Rossem restte niks anders dan de bal op 
de stip te leggen. Aanvoerder Tom sled-
dens schoot deze onberispelijk binnen en 
zo gingen de ploegen na zes doelpunten 
aan de thee.

De tweede helft leverde geen doelpunten 
meer op, maar genoeg spektakel. sss’18 
bleef gevaarlijk middels het opportunisti-
sche spel en het zoeken naar de boom-

lange Voesten. Heeswijk stelde daar 
voetballend iets meer tegenover en wist 
enkele goed aanvallen op te zetten. in de 
slotfase leek Heeswijk, met de nog inge-
vallen aanvallers Heerkens en sluijter, het 
meeste aanspraak te maken op een late 
goal, maar deze viel niet. Gezien de kan-
senverhouding een terechte uitslag waar 
beide ploegen mee zullen kunnen leven.

Heeswijk pakt punt
OVeRLOOn/HeeswiJK-DinTHeR - heeswijk opende sterk. Verdonk leverde een pri-
ma voorzet af op Gerke van den akker, die zijn eerste competitiegoal voor heeswijk 
binnenknikte. SSS ’18, met het nodige fysiek in de ploeg, tekende snel voor 1-1. De 
sterke Koen Verlinden werd op Niek van Zutphen afgestuurd, die zijn schot pareer-
de, maar de rebound werd door Van Bree langs van Zutphen en Verdonk in het doel 
geschoven.

voetbal

Stef Adank aan de bal Foto: Hans Heesakkers

Gedurende het hele seizoen hebben 
competitieteams hun prestaties in de 
Hissiecup kunnen volgen op een digita-
le ranglijst die wekelijks werd bijgewerkt. 
Daarop kon iedereen zien dat alle teams 
gedurende lange tijd nek-aan-nek gin-
gen. Pas in de laatste weken van het sei-
zoen werden de verschillen zichtbaarder 
en werd duidelijk dat jeugdteams HBV 2 
en HBV 4 de eindstrijd om de felbegeer-
de wisseltrofee aan zouden gaan. een 
eindstrijd waarbij elk van de teams het 
beste uit zichzelf moest halen om ook in 
de laatste competitiewedstrijden nog de 
nodige punten te kunnen binnenslepen. 

Afgelopen vrijdag was het aan bestuurs-
lid Jesse Jansen, ondersteund door mas-
cotte Hissie, om de winnaar van deze 
spannende strijd bekend te maken. De 
strijd tussen competitiekampioen HBV 2 
en het in de competitie als derde geëin-

digde HBV 4 werd uiteindelijk beslecht 
met een verschil van slechts twee punten. 
eén gewonnen set heeft deze periode 
het verschil gemaakt. een verschil in het 
voordeel van HBV 4. Het team, bestaan-
de uit sjao Jacobs, sem van Mook, Jens 
Romme en niels van den Boom, mag de 
gigantische Hissiecup een halfjaar lang bij 
zich houden.

HBV 4 wint Hissiecup  
HeesCH - afgelopen vrijdag heeft de heesche Badminton Vereniging voor de eerste 
keer de hissiecup uitgereikt. De hissiecup, vernoemd naar de knorrige roze mascotte 
van de vereniging, is een wisseltrofee die ieder halfjaar wordt uitgereikt aan het team 
dat het best presteert in de regionale competitie. Middels een speciale systematiek 
worden aan de hand van het aantal gespeelde wedstrijden, het aantal winstpunten 
en de positie van het team in de competitiepoule punten verdeeld. 

Het toernooi wordt gespeeld in alle cate-
gorieën en alle speelsterktes, dus ieder-
een van 17 jaar of ouder en van begin-
nend tot gevorderd is welkom om zich in 
te schrijven. 

inschrijven is mogelijk via 
www.toernooi.nl of via de site van TV de 
Hoef, www.tvdehoef.nl. 

Meer informatie kun je vinden bij de 
toernooibepalingen op www.toernooi.nl.

we zien je graag voor een week vol ten-
nis, gezelligheid, muziek en hapjes. 

Bomenpark open toernooi, vergeet 
niet om je in te schrijven!
HeesCH - Zoals inmiddels bekend organiseert tennisvereniging de hoef in heesch 
van zaterdag 16 februari tot en met zondag 24 februari voor de tweede keer het Bo-
menpark open toernooi. Veel enthousiaste deelnemers hebben zich al ingeschreven, 
maar er is nog wat ruimte voor meer spelers. Dus heb je je nog niet ingeschreven? 
Doe dit dan vóór 7 februari!

OVeRAsseLT/LOOsBROeK - Na de winst 
van vorige week, was Korloo 1 zondag 20 
januari weer van plan de punten mee naar 
Loosbroek te nemen. ToG uit overasselt 
stond voor de dames op het programma. 

in de beginfase van de wedstrijd wist 
Korloo direct de voorsprong te pakken. 
Kansen werden eenvoudig gecreëerd, 
maar net als vorige week schoot het wat 

tekort in de afronding waardoor Korloo 
de tegenstander niet geheel uit de wed-
strijd kon spelen. Verdedigend hadden 
de dames het sterk voor elkaar. Hierdoor 
bleef TOG tot de 15de minuut op de nul 

staan. echter vijf minuten later had TOG 
de achterstand omgebogen naar een 3-2 
voorsprong. in de fase tot de rust ging het 
daarna gelijk op en een 4-4 stand op het 
scorebord gaf aan dat de ploegen elkaar 
goed in evenwicht hielden.
in de tweede helft liep TOG snel uit naar 
een 8-4 voorsprong. Het was aan Korloo 
om nu een tandje bij te schakelen en te 
profiteren van hetgeen de arbitrage alle-
maal toeliet. Met nog tien minuten op de 
klok wist Korloo het gat te verkleinen naar 
8-7. na de 9-7 door TOG bleef Korloo het 
geloof houden in een goede afloop. Vlak 
voor tijd was het met twee rake afstand-
schoten weer 9-9. 

in de laatste twee minuten werd er hard 
geknokt om nog de volledige winst bin-
nen te slepen maar dit mocht helaas niet 
lukken.

korloo speelt gelijk 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 ploegen hielden 
elkaar goed in evenwichT



  
Woensdag 23 januari 201930 BernHeze SPOrtief

de OPlOSSinG

dames dOS’80/Olympia’89 
blijven op koers

Van meet af aan
Binnen vijf minuten prijkte er 
al een 3-0 voorsprong voor de 
Heesche formatie op het bord. 
DOs’80 maakte haar tegenstan-
ders hierdoor meteen duidelijk 
dat er maar één ploeg met de 
punten vandoor zou gaan. 

De verdediging stond als een 
huis en gaf weinig kansen weg 
en keepster inge Turlings deed 
de rest. Zij wist deze wedstrijd 
twee strafworpen te keren. 
Aan Heesche zijde wist Marli van 
iperen vanaf zeven meter wel 
toe te slaan door deze vijf bui-
tenkansen te verzilveren. Bij rust 
was de voorsprong voor DOs’80 
12-6. 

Mooie aanvallen
De tweede helft zou groten-
deels een kopie worden van de 
eerste. er was geen sprake van 
enige wedstrijdspanning, maar 
het Heesche publiek werd wel 
degelijk vermaakt door mooie 
aanvallen. Met ingestudeerde 
aanvalspatronen werd menige 
aanval afgerond. selina van den 
Hurk kon, na een blessure, weer 
speelminuten maken om in het 
ritme te komen. Ook met maar 
zes tegendoelpunten in de twee-
de helft liet DOs’80 zien dat ze 
deze competitie heer en meester 
is. Met een riante voorsprong 
van zeven punten op de num-
mer twee zit de Heesche forma-
tie stevig in het zadel. 

HeesCH - Zaterdagavond speelden de dames van DoS’80 in sporthal ’t Vijfeiken tegen Tachos uit 
Waalwijk. De ploeg ligt volledig op koers voor het kampioenschap, ook zaterdagavond werd er zege 
toegevoegd. al vroeg in de wedstrijd liet de koploper zien dat er voor Tachos weinig eer te behalen zou 
zijn. De eindstand was 26 -12. 

handbal

Selina van den Hurk
 Foto: Ruud Schobbers

OMMeL/nisTeLRODe - in een 
niet al te beste wedstrijd van 
prinses irene werd de wedstrijd 
tegen oDc uiteindelijk toch ge-
wonnen. 

Het was reuze spannend en bei-
de ploegen gingen tot het gaat-
je. Verdedigend had Prinses irene 

het redelijk onder controle, maar 
de scoringsmachine had het des 
te moeilijker. Met een 5-5 rust-
stand was er nog letterlijk alles 
mogelijk. Het bleef tot het ein-
de spannend, maar Prinses irene 
trok uiteindelijk de overwinning 
naar zich toe met een 12-13 
eindstand.

korfbalsters Prinses irene 
pakken de punten

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

Het lukt de thuisploeg niet om 
het spel te draaien. Met de rust 
is de stand 6-8. 

Geen reden tot paniek, maar ook 
in de tweede helft ontbreekt de 
finesse in het spel. 

De gasten lopen steeds verder 
uit en als in de laatste fase van 
de wedstrijd Altior dan eindelijk 
het spel weer te pakken heeft, is 
het gat niet meer te dichten. De 
eindstand is 9-17.

Altior 2 - DsV 2: 12-15

Altior 3 - Rooi 2: 18-11
Altior Mw1 - Corridor Mw1: 
10-11
Altior A1 - Be Quick A1: 11-20
Fortuna’74 A2 - Altior A2: 9-10
Rooi A2 - Altior A3: 11-6
swift B1 - Altior B1: 5-4
Avanti B2 - Altior B2: 3-6
swift C1 - Altior C1: 9-10
Altior C2 - Be Quick C1: 5-3
Be Quick D2 - Altior D2: 1-14
Altior e1 - Be Quick e1: 16-2
Be Quick e3 - Altior e2: 0-23
DAw schaijk e2 - Altior e3: 7-4
BMC w1 - Altior w1: 5-12
BMC w2 - Altior w2: 22-14.

altior vergeet punten te pakken
HeeswiJK-DinTHeR - De vrouwen van altior speelden zondag 20 januari thuis tegen rooi. Met een 
steeds beter spel zou dit weleens dé wedstrijd kunnen zijn waarin punten kunnen worden gepakt. De 
pupil van de week, carice Grande, ziet altior voortvarend van start gaan en al snel de leiding nemen 
in de wedstrijd. het eerste kwartier lopen de aanvallen goed en de voorsprong wordt vastgehouden. 
hierna is er een mindere periode, waarin het rooi lukt om dichterbij en langszij te komen. 

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

Karin van Dijk kwam uit in ni-
veau 3 en wist met volle overtui-
ging en een goede inzet de eer-
ste plek mee naar huis te nemen. 
Corina Pieters was ook deze za-
terdag net weer een stapje te 
hoog voor haar tegenstanders 
en werd ook kampioen van de 
dag. 
De 15-jarige Triveth van Pinx-
teren, uitkomende in niveau 3, 
wist zonder enig probleem zijn 
veel oudere en eerste danhou-
der in de eerste wedstrijd met 
een vol punt op zijn rug te gooi-
en en wist een goede tweede 
plek te bemachtigen. Marco van 
Kaathoven, voor het eerst uit-
komende in niveau 2, deed het 
zeer verdienstelijk en wist twee 
partijen te winnen.
weer een heel goed resultaat 

voor Team Tanoshii/Conscius 
sports en hierbij dan ook alle ju-

doka’s proficiat met jullie behaal-
de plekken!

Goede resultaten voor team 
tanoshii/Conscius Sports
GiLZe/nisTeLRODe - afgelopen zaterdag maakten maar liefst 160 judoka’s in sporthal achter de Tuin-
tjes in Gilze hun opwachting en ook Team Tanoshii/conscius Sports was aanwezig met vier judoka’s in 
alle niveau categorieën.

budo

Carice Grande
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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

BeRnHeZe - op vrijdag 1 febru-
ari wordt de Unieke Sportdag 
2019 georganiseerd. het eve-
nement vindt plaats in de Talen-
tencampus in oss. De sportdag 
staat in het teken van ‘ontdek 
je beweegmogelijkheden’. 

De unieke sportdag 2019 wordt 
georganiseerd door regioloket 
uniek sporten noordoost-Bra-
bant. De sportdag is bedoeld 
voor iedereen die kennis wil ma-
ken met diverse aangepaste be-
weegmogelijkheden zoals hand-
boogschieten, korfbal, goalcha, 

tafeltennis, dans, voetbal, boccia 
en fitness. Daarnaast kunnen 
mensen met een meervoudige 
beperking door middel van sa-
menwerking met slowcare ook 
genieten van het sporten op een 
passende manier! 
uiteraard wordt er rekening 
gehouden met de diverse doel-
groepen zoals mensen in een 
rolstoel, personen met auditie-
ve,- visuele- en verstandelijke 
gedragsbeperking(en) of chro-
nische aandoening(en). Om die 
reden wordt er samengewerkt 
met regionale beweegaanbie-

ders zoals een sportvereniging. 
Op deze wijze wordt er een aan-
sluiting naar een beweegoptie in 
de buurt gerealiseerd. Daarnaast 
kan er een kijkje worden ge-
nomen op de sportmarkt waar 
diverse regionale beweegaan-
bieders op deze dag de moge-
lijkheid krijgen om zichzelf op de 
sportmarkt te presenteren. 

aanmelden?
Als deelnemer kan ervoor wor-
den gekozen om kennis te ma-
ken met het sportaanbod door 
middel van deelname aan maxi-
maal drie clinics van een half 
uur. Als dat wellicht te intensief 
is kunnen de deelnemers ook 
gewoon lekker rondkijken, een  
beetje van al het aanbod proe-
ven en ook op de sportmarkt kij-
ken waar nog meer sportaanbie-
ders informatie geven over hun 
vereniging. 

Aanmelden via 
www.sport-expertise-centrum.nl 
of neem contact op via 0412-
631039. Op de dag zelf binnen-
wandelen en bij aankomst aan-
melden is ook mogelijk. 

Locatie: Talentencampus Oss
nelson Mandelaboulevard 22 
Oss
Tijd: 9.00 tot 12.00 uur (kinde-
ren/ jongeren)
13.15 tot 16.15 uur (jongeren/
volwassenen)
Kosten: geen.

de Unieke Sportdag 2019

naar de Brabantse kampioen-
schappen dressuur mag Miranda 
Hoezen-van der Pas met Higgins 
PD in de klasse M1 door. Bij de 
ponyruiters gaat Veere van La-
moen met haar D-pony evy door 
in L1 en Kiki van der Heijden met 
haar C-pony Gina in de L2. 

in het springen gaan door naar 
de regionale kampioenschap-
pen Donna van der Donk met 
Pentrop’s Murdock in de C-B 
en met Ferdi in de B-B, stan van 
Gorkum met sensation sw in 
de C-B, Lieke van Gorkum met 
Casino Royal in de D-L, Piet van 
Aarle met Batman in de D-M en 
Geertje van Aarle met Kaspar 
van Orchid’s in de D-Z. 

Bijzonder is dat de Valianten voor 
het eerst sinds lange tijd ook met 
een viertal hebben meegedaan 
aan de clubkampioenschappen. 
Daarmee behaalden ze meteen 
een mooie tweede plaats. Ook 
zij mogen daarmee de ponyclub 
uit HDL vertegenwoordigen op 
de Brabantse kampioenschap-
pen. 
Onder leiding van comman-
dant Bianca van Lamoen rijden 
dan ilse Rietbergen, Lieke van 
Gorkum, Renee van den Akker, 

Veere van Lamoen en stan van 
Gorkum. 

De Brabantse kampioenschap-
pen worden verreden op de vol-
gende dagen in manege de Mo-
lenheide in schijndel: 25, 26 en 
27 januari dressuur paarden, 1, 
2 en 3 februari dressuur pony’s, 
10 februari teamkampioenschap 
pony’s, 16 en 17 februari sprin-
gen pony’s en 23 en 24 februari 
springen paarden. 

ruiters rV 
de Valianten door naar
Brabantse kampioenschappen 
HeeswiJK-DinTHeR - het indoor wedstrijdseizoen is weer bijna ach-
ter de rug voor de ruiters van rV De Valianten in heeswijk-Dinther. 
Verschillende ruiters zijn in de prijzen gevallen en mogen door naar 
de Brabantse kampioenschappen. Donna van der Donk werd met 
haar pony pentrop’s Murdock zelfs kampioen van de kring Noord-
oost-Brabant in het springen c-B. 

paardrijden

Donna van der Donk werd met haar 
pony Pentrop’s Murdock kampioen 
van de kring Noordoost-Brabant in 
het springen C-B

Podiumplaatsen voor Bjorn en esli

Tuls, 3de plaats
Benthe Matthieu
Bjorn van Krieken (nistelrode)
esli van Leuken (Heesch)

2de plaats
niek Landman

Sparren, 2de plaats
Benthe Matthieu
Bjorn van Krieken
imke van der Zande
Peet Guelen

1ste plaats
Daiko Martens
esli van Leuken
niek Cornelissen

in totaal werden er elf individue-
le prijzen behaald. Als klap op de 
vuurpijl won Taekyon Berghem 
de tweede prijs voor Beste club. 
Voor het derde jaar op rij stond 
de club met de clubbokaal op 
het podium. een noemenswaar-
dig moment!

BeRGHeM - Voor taekwondovereniging Taekyon Berghem was afgelopen zondag het eerste toernooi 
van 2019. Met ruim 200 deelnemers uit een aantal landen was het een mooi toernooi. er kon gestreden 
worden op de onderdelen tuls en sparring. De leden van Taekyon Berghem waren erg gemotiveerd om 
goed te presteren, dat is hen ook gelukt.

budo

een vierTal in de 
clubkampioen-

schappen
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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 24 janUari
inloopochtend 
Vicki Brownhuis
Ziekenhuis Bernhoven uden
Pagina 4

koffieochtend 
over de Wildhorst
CC servaes Heeswijk-Dinther
Pagina 6

Studiegroep nagarjuna - 
taiji37Vorm - taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

eetpunt Hdl
CC servaes Heeswijk-Dinther

yoga nidra
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2

thema-avond: 
franciscus van Sales
Petrus’ Bandenkerk Heesch

Marco lopes 
CC De Pas Heesch

VrijdaG 25 janUari
Maashorst Mind-Walk
natuurgebied de Maashorst

Curcus: digitale overheid
Bibliotheek Heesch

Open huis elde College
schijndel
Pagina 13

zaterdaG 26 janUari
fanfare aurora: oud ijzer
Heesch
Pagina 7

familieopstellingen
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2

avondwandeling
natuurcentrum De Maashorst 
nistelrode
Pagina 14

Gouwe kreugebal met 
liedjesfestival
CC De Pas Heesch
Pagina 26

Uitwisselingsconcert 
rOB en Servaes
CC servaes Heeswijk-Dinther
Pagina 10

Man Cave
CC De wis Loosbroek
Pagina 14

alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

kunst en antiek Spreekuur
Bibliotheek Heesch

zOndaG 27 janUari
alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

koffieconcert: 
Mozart verjaardagsconcert
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

ttV net Over ’t netje: 
toernooi
Zaal Bernrode Heeswijk-Dinther

Open huis elde College
schijndel
Pagina 13

Carnavalsmiddag 
voor senioren
CC nesterlé nistelrode

Huldigingen Bernhezer sport-
kampioenen jeugd 2018
Lunenburg events & More 
Loosbroek
Pagina 16

Uurtje klassiek: Vocaal 
ensemble tessitura
Laverhof Heeswijk-Dinther
Pagina 10

MaandaG 28 janUari
Mind-Walk Monday
natuurgebied de Maashorst

Poedja-Bardo Onderricht-
Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

dinSdaG 29 janUari
taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Bitterballen Bingo
Zalencentrum De Hoefslag 
nistelrode
Pagina 30

Herinner je wie jij bent
Centrum MAiA nistelrode

kienen VV Vogelvreugd
CC servaes Heeswijk-Dinther

WOenSdaG 30 janUari
kennismakers: omgaan met 
stress
Bibliotheek Heesch
Pagina 14

Open dag Hooghuis Heesch
Heesch
Pagina 13

dOnderdaG 31 janUari
informatie middag & avond 
over dementie
CC De Pas Heesch
Pagina 19

eetpunt Hdl
CC servaes Heeswijk-Dinther

taiji37Vorm - taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

film: the Guilty
CC nesterlé nistelrode
Pagina 14

Open dag Mondriaan College
Oss
Pagina 13

VrijdaG 1 feBrUari
Herinner je wie jij bent
Centrum MAiA nistelrode

Open dag Hooghuis zuidwest
Oss
Pagina 13

Workshop de vier klanken 
van de Chö(tcheud)
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

kaartavond kBO-dinther
CC servaes Heeswijk-Dinther

zaterdaG 2 feBrUari
alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

nothing else Matters
CC De Pas Heesch

zOndaG 3 feBrUari
Voetreflex workshop
Gabriellic Voetreflex 
Heeswijk-Dinther

Open dag Gymnasium Bernrode
Heeswijk-Dinther
Pagina 13

alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Wisentexcursie
natuurcentrum De Maashorst 
nistelrode

MaandaG 4 feBrUari
Mind-Walk Monday
natuurgebied de Maashorst

Poedja-Visualisaties-
Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

dinSdaG 5 feBrUari
taijiwuxigong - zhan zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

repair Café
Checkpoint Heesch

alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Wildavond
eetcafé ‘t Pumpke nistelrode

kienen VV Vogelvreugd
CC servaes Heeswijk-Dinther

WOenSdaG 6 feBrUari
Op weg naar je kracht
Praktijk Gabriellic Voetreflex 
schijndel

reiki - oefenavond
Centrum MAiA nistelrode

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

dOnderdaG 7 feBrUari
natuurgeneeskundig consult
DiO/The Read shop/Prima 
sparkling nistelrode
Pagina 8

eetpunt Hdl
CC servaes Heeswijk-Dinther

taiji37vorm - taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VrijdaG 8 feBrUari
Herinner je wie jij bent
Centrum MAiA nistelrode

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

keez-avond
CC servaes Heeswijk-Dinther

keeztoernooi voor goed doel
Zaal ‘t Tramstation nistelrode
Pagina 28

Op weg naar je kracht
Praktijk Gabriellic Voetreflex 
schijndel

Pubquiz
CC De Pas Heesch

zaterdaG 9 feBrUari
familieopstellingen
Centrum MAiA nistelrode

lezing medicijnen 
High Care 3000 neerloon
Pagina 4

alpacafarm open - alpaca 
meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

tonpraatavond
CC De Pas Heeschev
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fotograaf: 
ad ploegmakers


