
Bram is pas acht jaar oud als een 
hersentumor zijn leven overhoop 
gooit. gelukkig komt hij er boven-
op, hoewel hij er dubbelzien aan 
overhoudt. Dan, op zijn veertien-
de, krijgt Bram weer een klap te 
verwerken: totaal onverwacht en 

veel te jong overlijdt zijn oudere, 
meervoudig gehandicapte broer. 
en amper twee maanden daarna 
slaat opnieuw het noodlot toe. Bij 
Bram wordt weer een hersentumor 
ontdekt, kwaadaardig dit keer. een 
halfzijdige verlamming is het ge-

volg. en door de behandeling ont-
staan ook epileptische aanvallen. 
en toch gaat Bram niet bij de pak-
ken neerzitten. Integendeel. 

Zijn positieve levenshouding helpt 
hem door de zware revalidatie- en 
rouwperiode heen. De hoogbe-
gaafde gymnasiast stapt over op 
het MBO en kijkt niet naar wat hij 
allemaal niét meer kan, maar wat 
er wél nog is. Zo ontdekt hij zijn 
zangtalent. Hij doet auditie bij P.A. 
Producties voor een rol in de musi-
cal ‘In de basis’. er is direct een klik 
met producer/regisseur Peter van 
Aar en als Bram op een dag dood-

leuk meldt: “Ik wil in een one-man 
show iets doen met mijn verhaal”, 
gaat het balletje rollen. 

eVenWiCHt
In samenwerking met producent 
Dorette Ploegmakers en regisseur 
Peter van Aar van P.A. Producties 
én met gitarist Léon Hoeks ont-
staat een solo-voorstelling met 
Bram in de hoofdrol. Teksten, lied-
jes en muziek worden aaneenge-
smeed tot een mooi evenwicht in 
woord, geluid en emotie. want 
Bram is heel stellig: “een lach en 
een traan tijdens de voorstelling, 
maar met een grote glimlach weer 
naar buiten.”

BLij
Die glimlach, daar doet hij het 
voor. Met zijn positiviteit, zijn hu-

mor en relativeringsvermogen 
weet Bram het publiek voor zich te 
winnen. Maar het belangrijkste is 
de boodschap die hij wil overbren-

gen. Bram: “Mijn grootste kracht 
ligt niet langer in mijn intelligentie, 
maar in andere capaciteiten. Mijn 
stem, mijn gevoel voor humor. 
Voor iedereen geldt: benut je mo-
gelijkheden, maak gebruik van je 
krachten. weet dat dat lichtpuntje 
er is, altijd.” Om er stralend aan 
toe te voegen: “Ik ben blij, echt!”.
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Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther

Zie pagina 15

Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490

www.decozonwering.nl

Het adres voor  een vakkundig 
advies en montage op maat!

Volop nieuwe vrijetijdscursussen en workshops voor u in 2016
Koken | Kunst | Lichaam & Geest | Creatief | Bloemschikken | Computer | Talen

HEESCH
‘t Dorp 92

NISTELRODE
Maxend 6   De Kanz

HEESWIJK
Zijlstraat 1a   Bernrodegebouwwww.eijnderic.nl

Wij hebben weer een nieuw  
gevarieerd cursusaanbod  
voor jong en oud!

Voor meer informatie  
kijk op www.eijnderic.nl

Schrijf u nu in!

KOKEN | KUNST | LICHAAM EN GEEST | BLOEMSCHIKKEN | CREATIEF | TALEN | COMPUTER

Voor meer informatie kijk op www.eijnderic.nl

ONTSPANNING, ONTMOETING, GEZELLIGHEID, 

SAMEN IETS LEUKS DOEN, POSITIEVE ENERGIE, 

INSPIRATIE OPDOEN, IETS (NIEUWS) LEREN

Prins Freddy d’n 1ste
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Mooi & aan ‘t werk
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Bram: “Ik ben blij, echt” Tekst: Anita van de Bogaart Foto’s: Ad Ploegmakers

‘Weet dat dat lichtpuntje er is, altijd’
Bijzondere one-man show Bram Thomassen in CC De Pas

HEESCH - Het leven van de 21-jarige Bram Thomassen uit Heesch ging niet 
bepaald over rozen. Dan kun je twee dingen doen: het bijltje erbij neergooien 
of je zegeningen tellen en er het beste van maken. Bram koos voor het laatste. 

cc De Pas
Draadje Los gaat op 28 janu-
ari in première in CC De Pas in 
Heesch. Beslist een aanrader! 
Voor die boost, de ontroering en 
dat stukje relativering, maar ook 
voor die grote glimlach én om 
met een dosis positieve ener-
gie verder te gaan met je leven. 
Doen! 

‘Met grootste kracht ligt niet langer in mijn 
intelligentie, maar in mijn andere capaciteiten’

Toppers

pag. 29

FOLDER DEZE WEEK
eetCAfÉ ‘t pumpKe UIT NISTeLRODe
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Aan de inhoud van DeMooiBern-
hezeKrant is alle mogelijke zorg 
besteed. Er kunnen echter geen 
rechten aan worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijk-
heid aanvaarden. Niets uit deze 
uitgave mag op enigerlei wijze 
worden verveelvoudigd en/of 
openbaar worden gemaakt zonder 
toestemming van Bernheze Media.

PEFC/30-31-421

eten, Drinken uitGaan

BESTE 
NOTENSPECIALIST 

In Nederland zijn ongeveer 900 
foodspeciaalzaken, waarvan 113 
gecertificeerde (kaas-, noten- en 
delicatessenwinkels). 
Met de breedte en de diepte van het 
assortiment, deskundig en betrokken 
personeel, hoogstaande kwaliteit van 

de producten en goede product- en klantenkennis, onderscheiden 
wij ons als foodspeciaalzaak van andere aanbieders richting 
consument. Dit betekent wel dat wij ons moeten blijven scholen 
en verbeteren om de consument op de juiste manier te kunnen 

helpen bij het aankoopproces. 
wij, Ton en elly Bens en ons 
hele team, zijn trots op het 
behalen van de certificering 
in 2015 voor de winkels in 
Heesch en Oss. 

Nu staan we weer aan de 
vooravond van een nieuwe 
uitdaging, want we gaan 
meedoen met de wedstrijd 

voor de titel ‘Nederlands beste Notenspecialist’. 
Met onze heerlijke notenmixen, huisgebrand en voorzien van de 
lekkerste ‘kruiden’, maken we al sinds jaar en dag het verschil. In 
het nieuwe jaar gaan we weer experimenteren met nieuwe mixen, 
die we uiteraard ook laten proeven als u onze winkel bezoekt. 
Uiteraard zijn wij erg nieuwsgierig naar uw favoriete top 5, wij 
brengen u alvast op een idee: 
1. Huismix van Bon Fromage
2. Djakarta mix
3. wasabi mix
4. Champagne mix
5. Pecan mix
 
De prijs blijft natuurlijk wel gelijk... 3 bakjes/zakjes voor € 5,-. 

we heten u in 2016 weer van harte welkom in onze 
winkel(s).
 
Bon Fromage Team
Ton en elly Bens

CoLUMN
Ton Bens

Wilt u lekker ontspannen bezig zijn, 
samen met een vriend(in) iets leuks 
doen, iets nieuws leren, inspiratie 
opdoen of andere mensen leren ken-
nen? Kijk dan eens op de website van 
de Eijnderic; het cursuscentrum van 
Bernheze, met vestigingen in Heesch, 
Heeswijk en Nistelrode. Het aanbod is 
groot en door de grote variatie is er 
voor ieder wat wils. 
Kiest u voor koken, schilderen, boet-
seren of beeldhouwen? Of gaat u lie-
ver bloemschikken en/of lekker crea-
tief bezig zijn? Wilt u meer leren over 
de computer of een vreemde taal of 
neemt u een momentje voor uzelf met 
een cursus uit de categorie lichaam en 
geest? De Eijnderic heeft het allemaal 
in huis!

Heeft u tijdens de feestdagen ook 
zo genoten van de wijn en wilt u er 
graag meer van weten, dan is de cur-
sus ‘wijn proeven en beschrijven’ een 
aanrader. In vier lessen leert een vino-
loog u alles over dit edele vocht.
En natuurlijk ontbreken de culinaire 

cursussen en workshops niet. De keu-
kens in Heesch en Heeswijk zijn van 
alle gemakken voorzien en onze do-
centen hebben volop inspiratie voor 
u!

Ook op een aantal zaterdagen is de 
Eijnderic geopend voor creatieve en 
ontspannen workshops. Op zaterdag 
11 en 18 juni wordt er getekend en 
geschilderd op één van de prachtige 
plekken in de Maashorst.

Nieuw dit voorjaar is de korte cursus 
‘Pools voor beginners’ die wordt ge-
geven door een ‘native speaker’. U 
leert niet alleen meer over de spreek-
vaardigheid en grammatica, maar ook 
over de cultuur van het land.

Dit zijn nog maar een paar mogelijk-
heden; kijk eens op www.eijnderic.nl
voor het complete overzicht. Van 
maandag tot en met donderdag van 
9.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 
9.00 tot 12.00 uur zijn we telefonisch 
bereikbaar via 0412-454545. 

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

Waar wilt u tijd voor vrijmaken in 2016?

• Limousin rund- en kalfsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Label rouge kipproducten

• Biologisch lamsvlees

• Wild en gevogelte

• Biologisch groente/fruit/zuivel

’t Dorp 67 • Heesch • Tel. 0412-454077 / 06-21460573
www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl

Eetwinkel

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

Activiteiten in Kloosterkapel gaan weer van start
Eerste expositie in 2016
De Kloosterkapel opent haar acti-
viteiten in 2016 met een expositie 
van schilderijen van Diny Canters, 
op zaterdag en zondag 9 en 10 ja-
nuari. Beide dagen van 11.00 tot 
17.00 uur en de toegang is gratis.
Met groot succes exposeerde Diny 
Canters eerder in oktober 2012 in 
de kapel. 
enkele opmerkingen die we toen 
hebben genoteerd: “Zo levens-
echt, bijna fotografisch, zo natuur-
getrouw...”

Nieuwe reeksen yogalessen
Op maandag 11 januari start Lea 
van den Bergh met haar yogales-
sen en op dinsdag 12 januari be-
gint ook gerry Rooijakkers weer. 
Hun yogalessen lopen door tot in 
april 2016.

De kapel in een blues-jasje!
Zondag 17 januari verzorgt Bluezy 
een concert, aanvang 15.00 uur en 
€ 5,- entree.
Bluezy is een zespersoons formatie 
waarbij plezier in het maken van 

muziek voorop staat. Het repertoi-
re van Bluezy kan het best worden 
omschreven als ‘puur en eerlijk’, 
wat betekent dat de aanstekelijke 
(samen)zang wordt begeleid door 
akoestische instrumenten. Het ene 
moment de pure Delta-blues, het 
andere moment uptempo folk mu-
ziek. 

Op het repertoire staan traditio-
nals en standards, gegoten in een 
‘Bluezy jasje’ maar ook eigen num-
mers komen voorbij.

kooktip Bloemkool
is de bloemkool door het bewaren 

geel geworden, giet dan een flinke 

scheut melk bij het kookwater. 

De groente komt dan helderwit uit 

de pan.
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Om te beginnen wil ik alle lezers van 
DeMooiBernhezeKrant een mooi, inspirerend en 
gezond 2016 wensen. Als ik dit schrijf, geniet ik 
van de laatste dagen van de vakantie die, wat het 
weer betreft, meer op een herfst- of zelfs op een 
voorjaarsvakantie leek, dan op een kerstvakantie. 
Of het nog winter wordt, moet nog blijken. In de 
Volkskrant stonden diverse voorspellingen voor 

2016. Een ervan was, dat er in februari een Elfstedentocht komt. Een 
andere voorspelling, was een zomer met temperaturen boven de 40 graden. 

Als u dit leest, behoort de kerstvakantie in ieder geval weer tot het 
uitgestrekte terrein van het verleden. Na onze naasten en onze vrienden, 
hebben we ook onze collega’s (en in mijn geval ook mijn leerlingen) de 
beste wensen voor het nieuwe jaar gegeven. Met zijn allen hopen we 
dat het een mooi jaar wordt. Niet zo’n jaar als vorig jaar, waarin we al op 
7 januari werden opgeschrikt door de brute aanslag op Charlie Hebdo. 
Wat mij betreft wordt het een jaar waarin woorden als verdraagzaamheid 
en hoop de boventoon voeren.

Maar wat we ook hopen en verwachten, we beschikken niet over een glazen 
bol waarmee we in de toekomst kunnen kijken. De toekomst is, zoals altijd, 
ongewis. We kunnen slechts proberen er het beste van te maken. 

EEN NIEUW JAAR

Het nieuwe jaar, het dwingt je tot bezinnen.
Je voelt: dat wat geweest is is voorbij,
Wat komen zal is onbekend voor mij,
Je moet zo ongeveer opnieuw beginnen.

Wat brengt het lot? Verliezen of toch winnen?
En stemt het treurig of vooral toch blij?
Zal ik me veilig voelen en ook vrij,
Zal wie mij liefhad mij nog steeds beminnen? 

Het antwoord is bekend - een echt cliché’ -
En luidt altijd: de tijd die zal het leren.
Soms zit het even tegen, dan weer mee.

Maar hoe dan ook, je kunt het tij niet keren.
Ik laat me drijven in de tijd, een zee,
En zal me tegen golven dapper weren.

MooI VAN haNS maNderS

Pand met ruime bovenwoning 
Te koop / Te huur Laar 26 Nistelrode

Meer informatie: 
0412-611173 of 06-53520146

hhj.hermans@yahoo.com

Per 1 januari 2016

HeeSCH – vaag weet Roos van 
den Akker uit Heesch dat zij toe-
schouwer was bij het schaatsen 
van haar zussen Romy en Lieke, 
beter weet ze dat ze zelf begon. 
Ondertussen staat Roos het meest 
op de schaatsen. Zes keer per 
week een paar uur op het ijs; dan 
kun je net zo goed schaatsen als 
lopen.

Roos was 4 jaar toen de schaatsen 
voor ’t eerst ondergingen. geen 
wonder dat ze – 10 jaar oud – niet 
beter weet dan dat ze altijd ge-
schaatst heeft. Toch is schaatsen 
niet het enige dat telt. De gitaar is 
ook heel leuk. en, zegt vader Van 
den Akker “dat is goed voor de 
muzikale ontwikkeling en nuttig bij 
het kunstrijden.”

Leuk
Het lijkt intensief, zes keer per 
week een aantal uren trainen in 
het Sportiom in ’s-Hertogenbosch, 
maar Roos vindt het leuk. Samen 
met vijf andere leeftijdgenootjes 
hebben ze plezier en een hechte 
band. elke dag is anders. “Op vrij-
dag leren we springen en pirouet-
jes draaien en op zondag ‘moves 
in the field’, houding op de schaats 
en power om de ruimte op het ijs 
te benutten.” 
Dat laatste is nodig voor de be-
oordeling van de schaatsbond, de 
KNSB, die bepaalt op welk niveau 
de schaatsers wedstrijden schaat-
sen. Roos probeert nu de interzil-
ver test onder de knie te krijgen. 
Soms traint ze mee met een groep 
die hoger gekwalificeerd is, “maar, 
het moet wel leuk blijven”, vindt 
vader Van den Akker.

Sprongen
Als we Roos vragen wat zij leuk 
vindt aan schaatsen, is daar geen 
duidelijk antwoord op. Het is ge-
woon leuk om te springen en 
goed neer te komen, bij de dub-
bele rittberger, de spot, de salchow 
en de flip. Favoriet is de Axel. Als 
je vraagt naar haar ambities naar 

een topniveau zegt Roos: “Ik wil 
gewoon heel goed worden.” en, 
met deze ambitie is ze wel twee-
de geworden bij de eerste lande-
lijke selectiewedstrijd. Binnenkort 
is de tweede selectiewedstrijd en 
de Stars on Ice cup, met daarna 
de landelijke finale. Daar doen de 
twaalf beste schaatsers aan mee. 
De plaatsing van Roos voor de fi-
nale is zo goed als zeker!

De komst van het Frans-Duitse 
echtpaar Thierry en Suzanne Cerez 
bij de Bossche Kunstrij Vereniging 
heeft het kunstrijden daar op een 
hoger plan gebracht. De kunstrij-
ders komen uit de wijde omgeving 
lessen en Roos vaart daar wel bij, 
ondanks de blauwe plekken die ze 
oploopt bij het oefenen.

1e Selectiewedstrijd KNSB Cup 1A, Den Bosch 
 Tekst: Martha Daams Foto’s: ©fotoknsbcup@hotmail.nl

springen op de schaatsen 
favoriet bij roos van den Akker

‘Met deze 
ambitie tweede 
geworden bij 
selectiewedstrijd’

ACTIE 
Benzinemotorzaag

MS 170
30 cm   van 244,- 

               nu 199,-
Weijen 77a - 5388 HM Nistelrode
tel. 0412 - 611004
www.vanliempdtuinenpark.nl

Voor snoeiwerk of voor  
het zagen van haardhout.

Meer info: www.meersports.nl

Sport & Healthclub Meer Sports, ‘t Vijfeiken 14, Heesch (achter de Lidl) | (0412) 40 44 74

ACTIEKNALLER

SPORTEN VANAF €19,99 PER MAAND!

A NEW YEAR A NEW YOU!

SPORT TOT APRIL 2016 GRATIS!*

* SCHRIJF JE IN VÒÒR 11 JANUARI 2016 | HEEL JANUARI 2016 GEEN ADMINISTRATIEKOSTEN
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! Kids Fit  |  Senioren Fit  |  M

edisch Fitness  |  Personal Training  |  Body Support  |  M
EER dan alleen sport! 

VERSCHILLENDE TRY OUTS 

OP ONZE OPEN DAG 
10 JANUARI 2016  11-14 UUR

Geen langlopende contracten | Abonnementen op maat | Professionele begeleiding 
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workshops, bruids- en gelegenheids make-up
permanente make-up, wimperpermanent

Nieuwe Erven 7  5384 TA   Heesch    
tel 06 - 21644798    info@bbyr.nl          www.bbyr.nl  
Heesterseweg 3a 5386 KT Geffen
tel. 06 - 21644798 info@bbyr.nl

workshops, bruids- en gelegenheidsmake-up

permanente make-up

GEZONDHEID IN BALANS

my
HAIR  BEAUTY  NAILS

Tramstraat 15 - Nistelrode
06-53333364

LOOP EENS GEZELLIG BINNEN 
VOOR ONZE LEUKE AANBIEDINGEN

Openingstijden op afspraak
Maandag 8.30-13.00 uur
Woensdag 13.00-22.00 uur
Donderdag 8.30-22.00 uur
Vrijdag 8.30-17.30 uur

De kapsalon is elke zaterdag open 
tussen 8.00-14.00 uur. 
Met of zonder afspraak.

Gustav
Drykorn
Unexpected Heroes
Dranella
Coster
Jane Luska
Soulmate

Copenhagen de luxe
Moment by Moment
Osi
Un leaded
Platino
I love Candies
Follie Di Garbo

No-Na
Eva Kayan
Colette Sol
Amor
Stardust avenue
JuFFrouw Jansen
House of soul

’t Dorp 60 B
5384 MC Heesch

De merken

levillage@home.nl
www.levillagebv.nl

Fusie Retraitehuis en Laverhof per 1 januari 2016 

Het Retraitehuis in Uden heeft 
de afgelopen jaren de omslag ge-
maakt naar een gezonde, onderne-
mende en wendbare organisatie. 
Om deze kwaliteiten te versterken, 
heeft het Retraitehuis Laverhof ge-
vraagd een duurzaam samenwer-
kingsverband aan te gaan. Voor 
het Retraitehuis is het van groot 
belang - met behoud van identi-
teit - haar zorg- en dienstverlening 
waardig te blijven ontwikkelen en 
zij verwachten in Laverhof de juiste 
partner te hebben gevonden.

Laverhof is in 2012 ontstaan uit 
de fusie tussen BerneZorg in Hees-
wijk-Dinther en Zorggroep Dorus 
in Schijndel en bestaat uit de lo-
caties Cunera/De Bongerd, St. 
Barbara en Mgr. Bekkershuis. Ook 
biedt Laverhof behandeling, reva-
lidatie en wijkverpleging, hulp bij 

het huishouden en dagbesteding. 
Laverhof is een lokaal verankerde 
organisatie, die middenin de ge-
meenschap staat en in samenwer-
king met lokale partijen, vanuit 
vakmanschap maximaal aan-
sluit bij wat er nodig is 
voor cliënten en de 
gemeenschap. 

In 2015 is Laver-
hof Koploper in 
de Zorg gewor-
den in de Bench-
mark in de Zorg 
van Actiz.

Laverhof en het Re-
traitehuis vinden in el-
kaar goede zorgpartners, die 
de kracht van de lokale wijkgerich-
te zorg ondersteunen. 

De heer Bob Pluijter, directeur/be-
stuurder van het Retraitehuis heeft 
per 31 december 2015 afscheid 
genomen van het Retraitehuis. De 
heer mr H. van de Wiel en me-

vrouw M. Overdijk, vicevoor-
zitter en lid van de raad 

van toezicht van het 
Retraitehuis, be-

eindigen hun lid-
maatschap i.v.m. 
de fusie. 

De heren Sche-
pers en Norel 

gaan deel uitma-
ken van de raad van 

toezicht van Laverhof.

Raad van bestuur en raad van 
toezicht Laverhof 
Leden raad van bestuur Laverhof: 
de heer drs. Peter Beijers

Voorzitter raad van toezicht Laver-
hof: de heer drs. A.Th.M. Veldman
Vicevoorzitter raad van toezicht: 
de heer J.Th.H.M. Schepers.

Leden raad van toezicht: de heer 
F.C.P van Dijk MSc, de heer J.H.C. 
van Houtum, mevr. dr. Y. Kuin, 
de heer G. van Norel, mevr. drs. 
Th.H.L.M. Timmermans-van Over-
bruggen.

Per 1 januari 2016 is de heer drs. 
L.A.M. van Beek om gezondheids-
redenen afgetreden als voorzitter 
van de raad van toezicht van La-
verhof. De heer Van Beek, voor-
malig bestuurder van Cello, was 
sinds 2010 betrokken bij Berne-
Zorg en Laverhof. De heer mr. J. 
Ewalds, vicevoorzitter van de raad 
van toezicht van Laverhof, is afge-
treden in verband met het verstrij-
ken van zijn tweede termijn. 

De heer Ewalds was sinds 2008 als 
toezichthouder betrokken bij La-
verhof en diens voorganger Zorg-
groep Dorus. 

HEESWIJK-DINTHER/UDEN/SCHIJNDEL - Op 18 december 2015 tekenden het 
Retraitehuis in Uden en Laverhof in Heeswijk-Dinther en Schijndel voor een 
gezamenlijke toekomst. De twee zorgorganisaties fuseren en gaan per 1 janu-
ari 2016 gezamenlijk verder onder de naam Laverhof. 

Vluchtelingenwerk Oost-Brabant, afdeling Bernheze 
is op zoek naar iemand die als 

klassenassistent
kan ondersteunen bij het begeleiden en coachen van de 
cursisten bij de taalondersteuning tijdens de klassikale 

inburgeringslessen. 

Gevraagd wordt een respectvolle, empathische en 
enthousiasmerende persoon, met minimaal MBO-plus werk- 

en denkniveau die bereid is om eventueel trainingen en 
scholingen te volgen en minimaal 1 tot 2 dagdelen per week 

beschikbaar is gedurende de periode van een jaar. 
Opleiding en ervaring in het onderwijs is een pre.

Mocht dit u aanspreken, dan nodigen we u uit om contact op te nemen 
met het Vrijwilligerspunt Bernheze, De la Sallestraat 3 Heesch, 

0412-474851, vpbernheze@vivaan.nl, www.vivaan.nl.

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

De twee 
zorgorganisaties 
fuseren en gaan 
verder onder de 
naam Laverhof

Gezondheid
tips

Water drinken 
Een glas water voor het eten 
bevordert de spijsvertering. 
Bovendien is water drinken 
belangrijk om de gif- en 
afvalstoffen uit je lichaam te 
spoelen.

Begin met een 
goed ontbijt 
Sla het ontbijt niet over, want dat 
is de eerste maaltijd na een lange 
nacht en brengt de spijsvertering 
op gang.

Langzaam eten 
Volgens sommigen hét geheim 
van slank blijven: kleine porties, 
gevarieerd eten en vooral 
langzaam eten. 

Bewust eten 
Een goede manier om gezond 
te eten is door je bewust te zijn 
van wat je eet. Sta daarom vaker 
stil bij wat je eet. Dat groente 
en fruit gezond zijn, is geen 
verrassing. Ze bevatten immers 
veel goede voedingsstoffen zoals 
vitaminen en mineralen.

Geniet! 
Beweeg voldoende, maar 
alleen iets wat je graag doet. 
Je lichaam heeft voeding nodig 
om te overleven. Maar eten en 
bewegen daar kan je beter maar 
van  genieten, want genieten is 
weer goed voor het lichaam. 

spoelen.

Het bevordert de afvoer van af-
valstoffen in de spieren en is een 
uitkomst voor pijn die is ontstaan 
door spanningen. Het doel is voor-
al om je gezondheid te bevorde-
ren. 
De focus ligt op het conditione-
ren van de ruggengraat. Als de 
ruggengraat flexibel en soepel is, 
stimuleert dat de vitaliteit van het 
lichaam. De oefeningen worden 

langzaam en bewust uitgevoerd. 
Het is in principe voor iedereen 
toegankelijk. 

Iedere maandagochtend van 9.30 
-10.45 uur.

Prijs: per les € 10,- of een strippen-
kaart (10 lessen) € 80,-
Meer informatie: 
www.samarpana.nl.

Samarpana: Yoga
HEESWIJK-DINTHER - Wat is Hatha yoga nu precies? Hatha yoga wordt 
vooral gedaan om te onthaasten of stress te verminderen, maar daar-
naast worden aan de technieken ook hele goede effecten toegeschre-
ven. Met name op het zenuwstelsel, de klieren en bij andere belangrijke 
organen.
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de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

FJORDENBROOD
WE GAAN ER IN 2016 STEVIG TEGENAAN

Fjordbrood
400 gram

2,45
normaal 2,80

tip van de bakkers

Bij aankoop van 2 broden naar keuze: 

volkorenbollen

4 stuks 1,00

Een stoer, compact, ijzersterk,  
typisch Scandinavisch, 

meergranenbrood. Boordevol 
zonnepitten, lijnzaad en soja. 

Vezelrijk en ’n bron van eiwitten.
 Het bevat minder koolhydraten 
en is lekker te combineren met 

variaties aan vlees en kaas. 
Lekker bij ontbijt en lunch.

geldig t/m 13-1-2016

STOERE JONGENS,

Ieder jaar worden er archiefstukken 
openbaar. Dat gaat doorgaans ge-
ruisloos, maar er zitten vaak boei-
ende of leuke stukken bij. In 2016 
schuift de openbaarheidsgrens 
weer een jaartje op. Voor archieven 
met een openbaarheidsbeperking 
van 75 jaar valt het jaar 1940 vrij, 
een belangrijk jaar, waarin de span-
ningen van de Tweede wereldoor-
log in de archiefstukken voelbaar 
zijn en tot uitdrukking komen. 

Bron van informatie 
Dit jaar zijn er weer stukken open-
baar geworden uit het archief van 
de vooraanstaande Brabantse fa-
milie Van de Mortel – De la Court. 
Zo vinden we stukken over de op-
richting van het Jeugdwerkkamp 
‘De witte Bergen’ op het landgoed 
van de heer J. van de Mortel. eind 
1939 werd dit kamp weer door het 
ministerie van Defensie voor mili-
taire doeleinden in beslag geno-
men en opgeheven. 
Hoe het afliep met een jonge boer 
uit Veghel die op 12 mei 1940 
moest voorkomen vanwege lijk-
roof op een omgekomen soldaat, 
is terug te vinden in de stukken 
van het gerechtshof in ’s-Herto-
genbosch. 
In het dagrapportenboek van veld-
wachter J. Belterman van de ge-
meente Heesch in 1940 lezen we 
dat er op 5 april een verkeerson-
geluk in Heesch heeft plaatsge-
vonden. een bestelbusje is op de 
spoorwegovergang door een trein 

gegrepen, waarbij de chauffeur en 
de bijrijder dodelijk verongelukt 
zijn. De twee overlijdensakten on-
der elkaar in de burgerlijke stand 
van Oss tonen aan dat de twee 
slachtoffers hoogstwaarschijnlijk in 
het ziekenhuis zijn overleden. 
In datzelfde dagboekenrapport 
voel je de spanningen van de 
Tweede wereldoorlog als veld-
wachter Belterman op 10 mei het 
uitbreken van de oorlog en op 10 
juni de explosie van een vliegtuig-
bom in Heesch optekent en wat 
voor impact dit heeft op de autori-
teiten en de bevolking. Dit jaar zijn 
er ook weer stukken vrijgekomen 
uit het archief van Hero Nederland 
en voorgangers, zoals scripts en 
aantekeningen over reclamefilm-
pjes. Maar er is zoveel meer.

Openbaarheid archieven 
Het BHIC vervult binnen de pro-
vincie Noord-Brabant een belang-
rijke rol in de openbaarheid van de 
overheid. Onderzoekers, journa-

listen en andere geïnteresseerden 
kunnen met eigen ogen zien wat 
de overheid aan stukken heeft ge-
produceerd. Maar ook archieven 
van particulieren komen op de 
openbaarheidslijst voor. 
De Archiefwet 1995 bepaalt dat 
archiefbestanden van overheids-
instellingen na twintig jaar wor-
den overgedragen aan het archief. 
Ruim 95 procent van de overge-
dragen stukken is direct in te zien. 
Voor de rest geldt een beperking 
op de openbaarheid, meestal om-
wille van de privacy van nog leven-
de personen.

BHIC maakt archieven openbaar 

Januari is ‘Openbaarheidsmaand’, dan laat het BHIC 
snuffelen in ‘geheime’ archieven…
BRABANT - Een nieuw jaar betekent bij het Brabants Historisch Informatie Cen-
trum (BHIC) dat er nieuwe archiefstukken openbaar worden. Iedereen kan nu via 
de overzichtslijst kennisnemen van documenten, archieven en archiefbestanden 
die vanaf deze datum openbaar zijn geworden en dus toegankelijk zijn. Zo wordt 
het vergeten verleden weer actueel. Daarnaast schenkt het BHIC de hele maand 
januari elke maandag op www.brabantbekijken.nl aandacht aan een paar van 
die nieuwe archiefstukken. 

Over particuliere archieven 
maakt het BHIC speciale af-
spraken met de schenkers. De 
beperkingen gelden altijd voor 
een van tevoren vastgestelde 
periode. en dus zijn er jaarlijks 
nieuwe archiefdelen in de open-
baarheid. Openbaarheid archief Politierapport Heesch 29-10-1940 over bominslag op 

10 juni

Openbaarheid dagrapport veldwachter Heesch 10 juni 1940
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
bERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
THUiSZORG PANTEiN
Voor al uw zorgvragen 
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
HEEScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 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
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NiSTELRODE / vORSTENbOScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13. Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij 
de Regioapotheek in het 
Bernhovenziekenhuis.
Tel.: 0412-614035
brabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
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 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

PAROcHiENIeUwS

Dagelijkse eucharistieviering 
om 12.15 uur.

Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.

Dagelijkse eucharistieviering 

Abdij van Berne

ViergeNeRATIeS

Driekoningen
Driekoningen is een christelijke feestdag die op 6 januari wordt gevierd 
en waarop men de bijbelse gebeurtenis herdenkt van de wijzen uit het 
oosten, die een opgaande ster zagen en daarop de koning der Joden 
gingen zoeken. Ze kwamen in Bethlehem en vonden daar Jezus, de pas-
geboren koning der Joden. De drie wijzen zijn bij ons bekend geworden 
onder hun gelatiniseerde Perzische namen Caspar, Melchior en Balthasar. 
Ze zouden respectievelijk 20, 40 en 60 jaar oud zijn geweest; getallen die 
de levenstijdperken van de volwassene symboliseren. De zogenaamde 
relikwieën van de Drie Koningen worden in een reliekschrijn bewaard in 
de dom van Keulen.

NISTeLRODe - Met de geboorte van Brent op 10 december is de vierde 
generatie Van den Bogaart een feit.  
Overgrootvader wim is geboren en getogen Nistelrodenaar en woont 
nog steeds in Nistelrode. grootvader willy is in Nistelrode geboren en 
opgegroeid en na zijn trouwen naar Zeeland verhuisd. 

Daar woont hij nu nog steeds. Zijn zoon willem is geboren in Zeeland en 
woont daar ook. en sinds 10 december heeft willem (na twee dochters) 
nu ook een zoon: Brent.

Van den Bogaart

V.l.n.r.: Willem van den Bogaart (34 jaar), Brent van den Bogaart (geboren 10 
december 2015), Wim van den Bogaart (90 jaar) en Willy van den Bogaart (59 
jaar)

BernhezefamilieBerichten

Zij hebben de zorg voor hun naas-
ten en zeker voor de minderbe-
deelden onder ons weer laten zien, 
door de vele gekregen of zelf sa-
mengestelde kerstpakketten naar 
de kerken in Heeswijk, Dinther en 
Loosbroek te brengen. 

De leden van Hulpdienst Lichtpunt 
hebben weer heel veel gezinnen 
blij kunnen maken met een rijkelijk 
gevuld pakket, soms vergezeld van 
een mooie kerstkaart of kinderte-
kening.

Hulpdienst Lichtpunt dankt ieder-
een voor de pakketten. Ook de 
particuliere bakkers van de heerlij-
ke koffiebroodjes worden bedankt.

Groot succes tiende 
kerstpakkettenactie HDL
HeeSwIJK-DINTHeR/LOOSBROeK - in Heeswijk-Dinther en Loosbroek 
werd voor de tiende keer een kerstpakkettenactie gehouden. Deze actie 
heeft wederom blijk gegeven van de grote betrokkenheid van inwoners. 

KBO Bernheze
Goede voorne-
mens bestuur 
KBO Heesch

HeeSCH - Het jaar 2015, het 
60-jarig jubileumjaar, zit erop 
voor kbO Heesch. De vereniging 
heeft het feest met volle over-
tuiging gevierd en start nu met 
2016. Het bestuur wenst iedereen 
een voorspoedig jaar in goede ge-
zondheid!

KBO Heesch heeft enkele goede 
voornemens gemaakt voor het 
nieuwe jaar: Op de eerste plaats 
vinden wij het belangrijk dat alle 
senioren in Heesch volwaardig 
kunnen deelnemen aan het soci-
ale leven. Dat wij ons met dat doel 
inzetten voor onze leden is van-
zelfsprekend. echter, ook voor de 
niet-leden willen wij er zoveel mo-
gelijk zijn. Daar zal extra aandacht 
aan worden besteed. weet u dat 
er meer senioren geen lid zijn dan 
wel?

Ook voor de ondersteuning in het 
zorg en welzijn traject willen wij 
meer gaan betekenen. Daarvoor 
zal ‘Ons Platform’ beschikbaar ko-
men. De komende maanden zullen 
daarvoor bijeenkomsten worden 
georganiseerd. Het is onze bijdra-
ge aan de participatiemaatschappij 
in ontwikkeling.
In 2016 zal er ook hard gewerkt 
worden aan de verbetering van de 
interne en externe communicatie 
van de vereniging. Het is onver-
mijdbaar dat er meer digitaal ge-
werkt zal gaan worden, maar wij 
vergeten de persoonlijke bena-
dering niet. Ook die moet zoveel 
mogelijk blijven.

wat goed is, moet blijven; wat 
beter kan, daar werken wij aan! 
graag horen wij of u ideeën hebt; 
ook opbouwende kritiek is wel-
kom. wilt u zelf bijdragen aan de 
vele activiteiten en werkgroepen? 
Laat het ons horen. De telefoon-
nummers staan in onze INFO en 
op onze website 
www.kbo-heesch.nl.

Dankbetuiging  
 Ontelbare mooie kaarten, vele telefoontjes en warme woorden 

van troost hebben wij mogen ontvangen na het overlijden 
van mijn lieve vrouw en ons mam 

Bertha van Amstel-Buters
Hartelijk dank daarvoor!

Heesch - Piet van Amstel en kinderen

www.mooibernheze.nl

infOrmeert, BOeit 
en interesseert

bezoek

Fiscaal advies op maat
Uitbesteding van uw fiscale verplichtingen 

bespaart u veel rompslomp.

Meer weten over onze dienstverlening? 
Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

dienstverlening op maat

Pater van den Elsenlaan 21  |  5462 GG Veghel  |  Tel.: 0413 - 292894
mail@vanschaykvof.nl  |  www.vanschaykvof.nl
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 7 t/m 13 januari

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Runder entrôte
met gratis
kruidenboter
100 gr. € 1,79

Runderriblap

100 gr. € 1,29
Eigen gemaakte 
boterhamworst

500 gr. verse 
worst & 500 gr. 
H.O.H. gehakt

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

BOERENKOOL (gesneden) 200 gram  € 0,75
HUTSPOT 500 gram € 0,95
ZUURKOOL UIT ‘T VAT 500 gram  € 0,75

Onbespoten groente /fruit pakket 
op bestelling

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

100 gr. € 0,99

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

Koffi ebroodje
nu

2,35

1,50

Kaas-ui 
stokbrood

1,00

Ontbijtkoek
nu

Ook lekker bij soep & borrel

STAMPPOT WEEK

100 gr. € 0,69

Gemaakt met honing 
uit de Maashorst

Geslaagde jubileumeditie 
nisseroise Kwis

De jubileumeditie van de Nisseroise 
Kwis had dit jaar een extra feestelijk 
tintje met een complete feestcate-
gorie en met een feestelijke gehei-
me opdracht. De deelnemers hier-
aan, een vanuit ieder team, werd 
gevraagd om op chique te komen 
en daar werd dan ook massaal ge-
hoor aan gegeven. Uitgedost in de 
mooiste maatpakken en bruids-/
galajurken speelden de deelnemers 
een potje Blackjack. Niks geen pa-
rate kennis of uithoudingsvermo-
gen, maar puur geluk was dit jaar 
het sleutelwoord om de geheime 
opdracht tot een goed einde te 
brengen. Het is overigens uniek 
dat een geheime opdracht van een 
dorpskwis een kansspel was. Dit 
jaar waren er 65 teams, maar het 
aantal deelnemers lag op 1100, dus 

net als vorig jaar is het aantal teams 
gedaald, maar de deelnemers per 
team groeien.

Met de fiets
een andere categorie uit editie 2015 
was ‘Met de fiets’. Bij het afhalen 
van het kwisboek ontbrak deze ca-
tegorie in zijn geheel en moesten de 
deelnemende teams, met de fiets, 
deze zien te vinden in het dorp. 
Na een hectische fiets-puzzeltocht 
wisten alle teams de ontbrekende 
categorie te vinden bij de kiosk in 
het park. 

De uitslag-/feestavond
Alle 65 kwisboeken worden mo-
menteel vakkundig nagekeken, alle 
gemaakte slingers worden beoor-
deeld en de vogelhuisjes worden 

getest. Op zaterdag 9 januari 2016 
wordt antwoord gegeven op de vra-
gen ‘wie is de grootste geluksvogel 
van Nisseroi?’, ‘wie is de handigste 
van Nisseroi?’ en ‘welk team is het 

slimste van Nisseroi?’. De avond be-
gint om 20.30 uur bij ‘t Maxend en 
zal muzikaal worden omlijst door de 
feestband Zoetkees de Kofferband. 
Tevens wordt deze avond afscheid 
genomen van een groot deel van 
de zittende organisatie en wordt de 
nieuwe organisatie voorgesteld.
Meer foto’s: www.mooibernheze.nl

NISTeLRODe - De kwis zit er weer op, de antwoorden worden nagekeken en door de organisatie wordt de 
uitslag-/feestavond van zaterdag 9 januari tot in detail voorbereid. De vraag die de komende tijd door Nistel-
rode gonst: ‘wie wint de Nisseroise kwis?’ 

terugblik op de Hisse Kwis 2015

Al om 17.50 uur had zich voor 
CC De Pas een hele rij mensen 
gevormd, maar pas om klokslag 
18.00 uur konden de teams de 
boekjes ophalen; de Hisse Kwis 
ging hiermee officieel van start. 
Tegelijk met het boekje, kreeg elk 
team een tasje met drie flesjes bier; 
lekker natuurlijk, maar ook nodig 
om vraag 78 op te lossen!
Om 19.00 uur startte de geheime 
proef, wat deze keer een rekentest 
inhield. Je kon een speld horen 
vallen in de grote zaal van De Pas! 
Tussendoor keken we even over 
de schouders mee van de winnaars 
van vorig jaar; zou het hen lukken 
om de titel te behouden? 

Geuren raden
Intussen was er op de straten van 
Heesch ook van alles aan de gang; 
bij boekhandel Ceelen moesten 
onder andere portretten herkend 

worden, bouwprojecten moesten 
geraden worden aan de hand van 
afbeeldingen bij het traject en heel 
populair was het raden van geuren 
van parfums, bij Automaterialen 
Heesch. 
Vervolgens moesten om 21.00 uur 
alle teamcaptains zich verzamelen 
op de binnenplaats van de eijn-
deric, waar hij/zij op de foto met 
zijn/haar buurvrouw/-man van de 
deelnemerslijst moest. Lastig? Dit 
leek inderdaad aanvankelijk een 
hele consternatie te worden, maar 
om 21.20 uur was de binnenplaats 
van het educatief en creatief cen-
trum weer zo goed als leeg…

Dubbelfunctie
Tussen 23.00 en 23.30 uur moes-
ten alle boekjes met de antwoor-
den weer ingeleverd zijn en tevens 
moest het antwoord op vraag 93 
ingeleverd worden. Deze vraag 

had te maken met de ‘dubbelfunc-
tie‘ van Stan Jaspers; medeorga-
nisator van de Hisse Kwis én Prins 
Carnaval in Krullendonk. 
De organisatie kan terugkijken op 
een succesvolle zesde editie van de 
Hisse Kwis en bedankt alle deelne-
mers, sponsors, MFM, CC De Pas 
en hulptroepen weer hartelijk voor 
hun bijdrage, waarbij weer geno-
ten is van het enthousiasme, inzet 
én de prachtige kunstwerken voor 
Prins Porcus!
De prijsuitreiking vindt plaats op 
vrijdag 29 januari in CC De Pas, 
aanvang 20.00 uur en de toegang 
is gratis.

Foto’s: Marcel van der Steen
Meer foto’s: www.mooibernheze.nl

HeeSCH – Met temperaturen ver boven het normale gemiddelde voor de tijd van het jaar, vond op dinsdag 
29 december de zesde editie van de Hisse kwis plaats. 108 teams van ongeveer twintig personen per team, 
maakten dat zo’n 2000 mensen in de weer waren; met het zoeken van antwoorden en het uitvoeren van 
opdrachten. Een terugblik…

puur geluk voor de 
geheime opdracht
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CARNAVAL 2016
Stichting Jeugdcarnaval Sint-Oedenrode Presenteert

@SJC_StOedenrode  

Wij presenteren:
Tijdens carnaval 2016
Mega optredens van:

DJ Bassanova
Miss Faith
Sophie Francis
DJ GielDJ Giel
DJ LaCometa

 

jeugdcarnaval

Passe-partouts

&

Dagkaarten

Voorverkoop passe-partouts  € 27,50 
en dagkaarten € 6,50

17 en 24 januari 10.00 - 14.00
Mariendael Sint-Oedenrode 

   
Alleen Toegang voor de jeugd van het voortgezet onderwijs t/m 16 jaar.

Meebrengen bij Meebrengen bij voorverkoop pasfoto en schoolpas en/of ID kaart.

carnavalsnieuwscarnavalsnieuws

HeeSwIJK-DINTHeR - in cc Servaes in Dinther wordt op carnavals-
maandag, 8 februari, de jaarlijkse carnavalsbridgedrive gehouden. De 
zaal gaat open om 12.30 uur. Aanvang bridgen 13.00 uur.

Inschrijven kan door vóór 30 januari € 17,50 per paar over te maken 
naar Rabobank rekeningnummer NL 83 RABO 011.16.29.071 t.n.v. C.C. 
Servaes. Vermeld hierbij de namen van het bridgepaar en een telefoon-
nummer. Inlichtingen: www.ccservaes.nl of 06-20160376.

Bridgen in Dinther op 
carnavalsmaandag 

Krullendonkse merchandise 
exclusief bij Karwei

Dit jaar barst op vrijdagavond 5 februari het 
openbare carnaval in Krullendonk weer los. Al 
meerdere jaren promoot de Stichting Carna-
valsviering Heesch de Krullendonkse carnavals-
kleuren geel en blauw, en dat is te zien. Het zijn 
die twee kleuren die het straatbeeld van Krul-
lendonk domineren tijdens het mooiste feest 
van het jaar.

Sinds deze week is de officiële geel-blauwe Krul-
lendonkse merchandise te koop. Ook dit jaar zit-
ten er diverse leuke artikelen in het assortiment: 
vlaggen, sjaals, boa’s, tuinbroeken, paraplu’s, 
ballonnen en vlaggenlijnen. Voor een nieuwe 
voorraad Krullendonkse vlaggen werd de stof 
gesponsord door Bert van Berkel Kleding.
Alle artikelen zijn ook dit jaar exclusief te koop 
bij Karwei aan de Cereslaan 9 in Heesch. KAR-
weI Heesch is zeven dagen per week geopend: 
van maandag t/m vrijdag 9.00-21.00 uur, op 
zaterdag 9.00-18.00 uur en op zondag 12.00-
17.00 uur.
Help ook mee om de kleuren geel en blauw te 
promoten tijdens de carnavalsdagen en koop 
uw geel-blauwe artikelen bij Karwei!

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

Laatste kaartjes pronkzitting 
De rooie tesneuzik 
HeeSCH - Achter de schermen wordt alweer hard gewerkt voor de pronkzitting De Rooie 
Tesneuzik in Heesch. De artiesten zijn volop aan het oefenen en er is al heel veel plezier 
beleefd bij familieleden thuis, waar het oefenen meestal plaatsvindt. 

De pronkzittingen vinden plaats op 8-9-14-15 en 16 januari in ’t Tunneke te Heesch. Voor 
de voorstelling op donderdag 14 januari zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar, deze zijn te 
koop bij Boekhandel Ceelen aan ’t Dorp in Heesch. 
De donderdagavond kenmerkt zich als een rustige avond, de deuren zijn vanaf 18.30 uur 
geopend, dan verzorgt ’t Tunneke een natje en een droogje indien gewenst. De voorstel-
ling start om 19.45 uur. 
Bezoekers hoeven geen ‘echte Hisse’ te zijn. De humor is zeer divers en zeker ook voor 
‘buitenstaanders’ goed te volgen.
De kosten bedragen € 12,50 per persoon. 
Kijk voor meer info op www.rooietesneuzik.nl. Daar zijn onder andere ook de foto’s van 
voorgaande jaren te vinden. 

Aanmelden Vorstenbosch 
carnavalsoptocht

VORSTeNBOSCH - Hoofdwagens van vereni-
gingen/buurten en vriendengroepen, ook van 
buiten Vorstenbosch, die deel willen nemen 
aan de optocht in Vorstenbosch op maandag 
8 februari, dienen dit vóór 10 januari door te 
geven aan de optochtcommissie, 
tel. 06-51059073 of mail naar: 
ankeenroel@home.nl.

De hoofdwagens binnen Vorstenbosch dienen 
tevens te zorgen voor een hoofdjurylid en een 
assistent. 
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Voorzitter Dirk Timmers wenste 
de nieuwe prins namens Stichting 
Carnaval en alle Piereslikkers veel 
succes toe en deed hem de cape 
om, met daarop gespeld de onder-
scheiding als heerser van Broek-
kant tot Bedaf. eerder op de avond 
werd er afscheid genomen van 
prins gijs 1ste en deze is daarmee 
toegetreden tot het college van 
oud-prinsen.

Prins Freddy is in het dagelijks le-
ven een ZZP’er en zijn bedrijf heet 
Flexx Bouw. Als timmerman werkt 
hij veel in de kappen en daken, 
zowel nieuwbouw als renovatie. 
Verder werkt hij als acteur bij ’t 
Tunneke in Schijndel. Zijn hobby’s 
zijn de fanfare, de kindervakantie-
week, met de metaaldetector zoe-
ken en tonpraten. Sinds de tijd dat 
zijn vader prins was in 1978, heeft 
Freddy altijd als droom gehad ook 
een keer prins te mogen worden 
van de Piereslikkers. Nu is het aan 
Prins Freddy d’n 1e de eer om er 
een ‘skônne’ carnaval van te ma-
ken.

Het motto van Prins Freddy is ‘wij 
bouwen ‘n fistje!’

Met deze activiteiten is weer een 
goede start gemaakt van het ko-
mende carnavalsseizoen van Stich-
ting Carnaval De Piereslikkers in 
Vorstenbosch.

Foto: Wim Roefs

prins freddy d’n 1ste, 
heerser over De piereslikkers
VORSTeNBOSCH - in een gezellig en vol gemeenschapshuis De Stuik in vorstenbosch is zaterdag 2 januari 
de 49e prins carnaval van de Piereslikkers, Prins Freddy d’n 1ste, onthuld door de leden van het koor Time-
less. Prins Freddy d’n 1ste, in het dagelijks leven Freddy van den Elzen, is 48 jaar oud en een zoon van Harrie 
en jo van den Elzen. Hij woont op de Rietdijk, samen met zijn vriendin Helga Senders en hun twee zonen 
brett en Enzo.

Onder andere Jorlan Manders en 
Kitty goverde gaan de bezoekers 
met hun verrassende teksten ver-
maken. Jorlan Manders; Carna-
valsvierder in hart en nieren doet 
al 44 jaar mee met de Mortelse 
optocht. Zit al zes jaar in de krul-
commissie (organisatie jaarlijkse 
krulavonden van de krulstarte in 
de Mortel), stond in 1999 - toen 
mijn neef Henk prins werd - voor 
het eerst op het podium en is er 
sindsdien niet meer af geweest. 

Al enkele jaren mochten de be-
zoekers bij ‘t Maxend genieten 
van Kitty goverde; intussen tot de 
absolute top van Brabantse ton-
praters horend. Als een van de 
weinige vrouwen in deze mannen-
wereld bleef haar aansluiting niet 
onopgemerkt. 

Met haar directe, ongecompli-
ceerde humor en haar geweldige 
mimiek, veroverde zij in snel tem-
po de zalen en diverse kampioen-

schappen, waar zij regelmatig als 
enigste vrouwelijke tonprater, haar 
mannelijke collega’s versloeg.

In DeMooiBernhezeKrant zag u 
andere namen, een rectificatie is 
dan ook op z’n plaats. Het is dit 
jaar natuurlijk op donderdag 14 
januari; waarop de zaal opengaat 
vanaf 19.00 uur, om even lekker 
te ontspannen voor een avond vol 
lach. Om 20.00 uur begint het pro-
gramma, waarvoor de kaartjes aan 
de entree te koop zijn: € 12,50. 

www.partycentrummaxend.nl 
Maxend 22a, Nistelrode
0412-611251
Facebook.com/t-maxend-
partycentrum.

NISTeLRODe - in Partycentrum ’t Maxend wordt donderdag 14 januari 
voor de negentiende keer de Nisseroise kletsavond gehouden. Optre-
dens zijn er van jORLAN MANDERS, kiTTY GOvERDE, ANDY MARcE-
LiSSEN, HANS vERbAARScHOT, bOY jANSEN, jASPER vAN GERwEN 
en DE NiSSEROiSE HOFkAPEL. Een spetterend programma met veel 
grote namen, zoals de bezoekers gewend zijn van het evenement.

extra voorverkoopavond 
Weverszittingen

NISTeLRODe - 16 en 23 januari vinden er in sporthal ‘De Overbeek’, 
die voor deze gelegenheid wordt omgebouwd tot een waar carnavals-
tempel, de jaarlijkse weverszittingen plaats. 

er is voor dit geweldige evenement vol met Nisseroise artiesten en een 
geweldige afterbal al een voorverkoopavond geweest, maar we kunnen 
ons voorstellen dat jij op dat moment nog niet met de gedachte bij dit 
carnavalsfeest was.
Daarom is er op donderdagavond 7 januari tussen 19.00 en 20.00 uur 
bij het Rainbow Center de mogelijkheid om toegangskaarten te kopen 
voor deze mooie zittingen.

Mocht je niet in de gelegenheid zijn om op deze avond aanwezig te zijn: 
kaarten zijn tevens verkrijgbaar bij Slijterij Nelissen, Delst 5 Nistelrode.
www.de-wevers.com.
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AAn HeT weRK

 

 

Jacqueline Gerrits - Loopbaanbegeleiding - Coaching
Vleutloop 44 - 5384 WZ HEESCH - 06-23669373
info@in� usso.nl - www.in� usso.nl

Jacqueline Gerrits  ǀ Loopbaanbegeleiding – Coaching 
Vleutloop 44 ǀ 5384 WZ  HEESCH ǀ 06-23669373 ǀ info@influsso.nl 

www.influsso.nl 
 

 

Op weg naar…. 
 Een andere baan? 
 Een boost in je loopbaan? 
 Een check van je CV & LinkedIn-profiel? 
 Een betere combinatie tussen werk en privé?  
 Een nieuwe richting in je loopbaan? 

Influsso helpt je op weg door  loopbaanbegeleiding, coaching of 
workshops. 
 
Zet je eerste stap op 26 september en check je loopbaan 

op de Dag van de Loopbaan. Kijk op www.influsso.nl. 

Heb jij in 2015 het optimale uit 
jezelf en je loopbaan gehaald?

In� usso helpt je op weg om het in 2016 anders te doen 
door loopbaanbegeleiding, coaching of workshops.

2016: worden jouw dromen 
werkelijkheid?

STOP! ga jij het dit jaar anders 
doen? ga jij je dromen waarma-
ken? Blijft het voor jou niet bij 
dromen, maar ga jij actie onder-
nemen? Start meteen, nu ben je 
enthousiast, nu zijn je dromen het 
meest helder, nu is de tijd om actie 
te ondernemen.

wat heb jij nodig om je droom te 
realiseren? Heb jij zelf de kennis en 
kunde of kun je hulp gebruiken. 
ga op zoek naar alles wat jou kan 
helpen. Maak kleine stapjes. Ben 

blij met elke stap die je maakt en 
vier je successen. Zo kom je steeds 
dichter bij je droom. en, misschien 
nog wel belangrijker, je brengt 
flow in je leven, een interne ener-
giestroom die een positieve uitstra-
ling heeft op je omgeving.

en voor je het weet, zit je weer aan 
de oliebollen en kun je met je naas-
ten met tevredenheid terugkijken 
op 2016!

Ik wens je heel veel succesmomen-

ten en werk graag met je samen 
om flow in je leven te brengen. 

jacqueline Gerrits
Influsso (Loopbaan)coaching
info@influsso.nl
www.influsso.nl
06-23669373.

HeeSCH - De oliebollen hebben we achter de kiezen, onze naasten hebben we ‘het beste gewenst’, het 
nieuwe jaar is gestart! bij de jaarwisseling hebben we tijd genomen om terug te blikken en vooruit te kij-
ken naar een jaar dat ‘blanco’ voor ons ligt. Als we niet opletten, zitten we in de sleur van alledag en is het 
blanco jaar ingekleurd. De goede voornemens die we gemaakt hebben en de dromen over 2016 krijgen dan 
geen vervolg.

www.hanex.nl

Hanex Carwash Heesch
Cereslaan 22
5384 VT Heesch

Wij zijn per direct op zoek naar

PARTTIME 
MEDEWERKERS (m/v)
voor Hanex Carwash Heesch

Check snel onze website 
en solliciteer meteen! 

       www.hanex.nl

• Zaterdag & zondag inzetbaar (eventueel vrijdag)

• Leeftijd: vanaf 18 jaar
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communie
DE NIEUWE COLLECTIES ZIJN BINNEN, OOK ONLINE!DE NIEUWE COLLECTIES ZIJN BINNEN, OOK ONLINE!

DE grootste modewinkel VAN NEDERLAND!

RUIM 600 
MODEMERKEN 
ONDER ÉÉN DAK600 +

GRATIS VERS 
GEMALEN KOFFIE IN 
ONZE LUNCHROOM

24/7 ONLINE 
WINKELEN 
OF RESERVEREN

VELE VOORDELEN 
VOOR VASTE 
KLANTEN

MODE SCHOENEN 
EN SPORT VOOR JONG 
EN OUD 

UNIEKE 
EN GRATIS 
VERMAAKSERVICE

RUIM 350 GRATIS 
PARKEERPLAATSEN 
VOOR DE DEUR

N I S T E L R O D E  1 0 . 0 0 0 M 2  M O D E   S C H O E N E N   S P O R T   |   A L T I J D  O N L I N E  V A N T I L B U R G O N L I N E . N L

COMMUNIE MODESHOW 16 JANUARI 
14.00 UUR

nieuwjaarsduik in 1001 nacht sfeer
Traditionele duik familie van de Braak-Schuurmans

Danielle van de Braak, het derde 
oudste kleinkind van gretha en 
Jas van de Braak-Schuurmans uit 
Heesch, vertelt. “Na het overlijden 
van oma in 2010 wilden we wat 
leuks en speciaals doen om met de 

hele familie het nieuwe jaar in te 
luiden. en, omdat we allemaal van 
lekker eten en drinken houden, 
leek het ons een leuk idee om een 
nieuwjaarsreceptie te organiseren 
voor de familie. 

Mijn oom en tante hebben een 
zwembad en een bar aan huis, dus 
waar zouden we nu beter een re-
ceptie kunnen houden dan aan die 
bar en met een duik in dat zwem-
bad?” 

Thema
De afgelopen jaren 

heeft de familie kou 
geleden, is er ijs gebikt 

om te kunnen zwemmen en 
is er veel gedronken om zichzelf 
vooraf én na de plons warm te 
houden. Maar de nadruk heeft al-
tijd gelegen op het goed inluiden 

van het nieuwe jaar. Ieder jaar is er 
een thema en dit jaar was dit de 
1001 nacht, waarbij zelfs een be-
ker te winnen was voor diegene 
met de mooiste outfit. 

wie de mooiste outfit aanheeft 
wordt bepaald door een jury, die 
gevormd wordt door dezelfde 
mensen die of zelf niet mee kun-

nen springen of bang zijn voor het 
ijskoude water. 

Familietradities
Danielle: “Iedere familie heeft na-
tuurlijk tradities en wij hebben een 
gezamenlijk drankje, dat je op een 
speciale manier moet nuttigen en 
een heuse familiedans én dus op 

de eerste zaterdag van het nieuwe 
jaar ook de duik! Na de Nieuw-
jaarsduik worden snel de warme 
badjassen opgezocht en staan de 
‘niet-springers’ klaar met drankjes 
om de springers weer helemaal op 
te warmen.

HeeSCH – Zo’n jaar of zes geleden is in de familie van de braak-Schuurmans een nieuwe, ijskoude, traditie 
geboren; de Nieuwjaarsduik. En nee, deze familie gaat niet op 1 januari naar Scheveningen om daar de zee 
in te plonsen; ze doen dit in het zwembad van een oom en tante.

Thema
De afgelopen jaren 

heeft de familie kou 
geleden, is er ijs gebikt 

De 1001 nacht van de familie Van de Braak-Schuurmans

‘Wie de mooiste outfit 
aanheeft wordt bepaald 
door een jury’

Foto’s: Marcel van der Steen
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in BeDRiJF

 
 

 
 

Arbeidsrecht 
Incasso 

 
 
  Voor juridische bijstand: 
   adviseren en procederen 
   bedrijven en particulieren 
   arbeidszaken en incassozaken 

 
 
 

 

   De Sikkel 10 
   5384 HS Heesch 
 
   T  0412-484256 
   E  info@kasdiran.com 
   I   www.kasdiran.com 
 

www.humstijl.nl

wilbert van de ven
elzenseloop 51 • 5384 wl Heesch • telefoon 06 - 53 11 03 55

info@maatwerkinsierhekwerk.nl •  www.maatwerkinsierhekwerk.nl

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

Nieuwe 
mogelijkheden met 
de familiehypotheek
De meeste mensen lenen voor de aankoop van hun woning bij 
een bank. Maar wist u dat lenen bij ouders, zus of oom een heel 
goed alternatief kan zijn? Steeds meer mensen ontdekken de 
aantrekkelijke mogelijkheden hiervan.  we laten u graag zien wat 
de voordelen voor u kunnen zijn en hoe dit werkt.
Een familiehypotheek is hetzelfde als een gewone hypotheek. Het 
verschil is dat u (een deel van) het geld niet leent bij een bank, 
maar bij een familielid. Het onderpand van de lening is daarbij 
de woning. Onderling kunt u zelf (binnen bepaalde kaders) de 
voorwaarden van de lening vaststellen. Denkt u hierbij aan zaken 
zoals de hoogte van het bedrag dat wordt geleend, de rente, de 
looptijd en de manier van aflossen. De familiehypotheek kan 
gebruikt worden voor de aankoop van een woning, maar ook voor 
het (gedeeltelijk) aflossen van een hypotheek bij een bank of voor 
het financieren van een verbouwing.
Ons advies is om een familiehypotheek altijd goed vast te 
laten leggen bij een notaris. Het afsluiten en beheren van een 
familiehypotheek vraagt om specialistische kennis. wij kunnen u 
dit geven, vraag ons gerust naar de mogelijkheden voor een goed 
advies rondom de familiehypotheek.

Met vriendelijke groet,
Rob van Heugten

CoLUMN
hYpothekeN

 ROb vAN HEUGTEN ROb vAN HEUGTEN

‘t Dorp 124 Heesch
0412 652535
rob@hetgelehuishypotheken.nl
www.hetgelehuishypotheken.nl

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-18:00 / Za: 8:00-15:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode 
Telefoonnummer: +31 (0)413 490524  
E-mailadres: info@gebruiktebouwmaterialen.com

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

NIEUW in Uden, 

Veghel en Bernheze in Uden, 

Veghel en Bernheze

DE THUISSLAGER

 D
E

 A
M

B
A

CH
TELIJ

KE VAKMAN         KWALITEIT IS O
N

ZE R
EC

LA
M

E

WIJ LEVEREN EEN GOED STUK VLEES VOOR EEN 
BETAALBARE PRIJS. RUND, VARKEN, SCHAAP OF KIP

Meer informatie: 06-42968565

Wij maken het voor u klaar zoals u dat wenst 
per 2, 4 of 6 personen.

Wat u wilt: zoals gehakt, verse worst, saucijzen, hamburgers, 
slavinken, blinde vinken, etc.

Ook leveren wij voor de horeca vanaf 10 kg.
Oa. runderhaas, rosbief, biefstuk, entrecôte, schnitzel, tartaar

Ook op voorraad, ijsklontjes € 1,80 per zak.
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‘Wij wensen alle ondernemers een zakelijk succesvol jaar’

Maaskade 32 Oss   www.kringloopbedrijfoss.nl  •  Voorste Groes 1a Heesch   www.kringloopbernheze.nl

ZONNIGE 
ZATERDAG
ZATERDAG 9 JANUARI DE HELE DAG 50% KORTING 
OP ALLE KLEDING, BOEKEN, KASTEN, BANKEN, 
STOELEN, LAMPEN, CD’S, ELECTRA, CURIOSA, 
FIETSEN, SPEELGOED EN NOG VEEL MEER! ZORG 
DAT JE ER BIJ BENT!

GRATIS

OPHAALSERVICE 

IN OSS EN BERNHEZE. 

BEL 0412 626 111 

VOOR EEN AFSPRAAK 

OF KIJK OP DE 

SITE.

50%
KORTING
ZATERDAG 9 JAN.

intratuin Veghel is klaar voor een groene start 

Dat planten al een belangrijke 
plek in het huishouden 

hebben verworven 
moge duidelijk zijn. 

Uit onderzoek van 
Intratuin blijkt 
namelijk dat 
maar liefst 92% 
van de Neder-
landers weleens 

planten in huis 
heeft. gemiddeld 

heeft men negen 
planten in huis. Intra-

tuin Veghel geeft graag ad-
vies hoe de kamerplanten volgens 
de laatste trends te stylen en orga-
niseert daarom verschillende acti-
viteiten voor jong en oud.
 
Bij Intratuin Veghel wordt op vrij-
dag 8 en zaterdag 9 januari een 
kleindiertentoonstelling gehouden 
in samenwerking met Kleindier-

sportvereniging Veghel, Uden en 
omgeving. Topfokkers uit de re-
gio Veghel en Uden presenteren 
eeuwenoude, excentrieke en vaak 
zeldzaam geworden dieren. Onder 
andere hoenders, konijnen, water-
vogels en sierduiven worden dan 
tentoongesteld. Deze dieren wor-
den deze dag gekeurd door keur-
meesters.
 
Speciaal voor de kinderen wordt 
een knuffelhoek ingericht, waar 
kinderen onder toezicht kunnen 
knuffelen met diverse tamme ko-
nijnen. 
Intratuin Veghel heeft in de maan-
den januari en februari geen koop-
avond op vrijdag, maar is wel ge-
opend op zondag 10 januari van 
12.00 tot 17.00 uur.
Intratuin Veghel trakteert iedere 
klant op appeltaart bij aanschaf 
van koffie of thee.

VegHeL - De feestdagen zijn achter de rug. Het nieuwe jaar 
is begonnen. De kerstboom is weg en laat een ongezellige 
leegte achter in huis. Het begin van het jaar is hét moment 
om het interieur weer eens verrassend en sfeervol aan te kle-
den. Uiteraard mag groen daarin niet ontbreken. 

8 en 9 
januari 

is er een 
kleindier-
tentoon-
stelling
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Winnaars 1-minuut-gratis 
winkelen bij jumbo! 
BeRNHeZe - De vijf gezinnen die een minuut winkelen gewonnen hebben, waren allemaal 
bijzonder verrast. Zij hingen de poster op, maar hadden niet verwacht door ons, de redac-
tie van DeMooiBernhezekrant, verrast te worden. “Mijn zoon zei al een paar keer dat we 
die poster weg moesten halen”, vertelde mevrouw van eldijk. Toch liet ze de poster nog 
even hangen. Ook in het buitengebied werd gekeken naar een poster voor het raam, maar 
helaas. Alle winnaars van harte gefeliciteerd. 

vorstenbosch 
Fien, Dorus en Wilbert 
van Lankveld

Heeswijk-Dinther 
Edwin, Wesley en 
Jolanda  Hendriks

Loosbroek
Diecke, Jurre en Björn 
van Helvoort

Heesch
Anita van Eldijk

Nistelrode
Rieky van Bakel

Hoog-Beugt 11 te Heeswijk-Dinther
www.koekenbakkers.nl

Deelnemende supermarkten: 
Jumbo Heeswijk Dinther 
Jumbo Veghel De Boekt 
Jumbo Veghel De Bunders 
Jumbo Nistelrode 

                                                                   De Koekenbakkers hebben een nieuwe speelz
old

er!

2e pannenkoek

GRATIS

Spaar nu voor een 
heerlijke gratis pannenkoek!

rattlesnake shake in De Zwaan

HeeSwIJK-DINTHeR - Al meer dan twintig jaar houdt Rattlesnake Shake een ongekende 
live reputatie hoog. De balans tussen heftig en hitgevoelig is al jaren een schot in de roos 
en de in Oss gerijpte mannen weten telkens van elk optreden een spektakel te maken. 
Ze zijn op zaterdag 9 januari vanaf 21.00 uur te zien in De Zwaan in Heeswijk-Dinther. 

De stijl laat zich het beste omschrijven als ‘Cock Rock’, rock met ballen dus! De set is opge-
bouwd rond een mix van pop-/rockklassiekers, alleen met de lekkere jus overgoten en ge-
manipuleerd, zodat ze het label ‘Rattlesnake Shake’ mogen dragen. In dit leven zijn twee 
dingen zeker, belasting betalen is er één van, uit je dak gaan bij Rattlesnake Shake een 
tweede. Zaal open om 21.00 uur, vrij entree, info 0413-291575 of www.dezwaanlive.nl.

     

          
 

  

 

 
 

 

 
 

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther

BĲ zonder LIVe SpektakeL Met VrĲ  entree 
voor eeN avoNd rock met BalleN, duS...
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Het HELE JAAR in de aanbieding

Bij Jumbo hebben we nu bovenop de laagsteprijsgarantie ook Jaaraanbiedingen. 
Dat zijn heel veel producten die je als gezin vaak gebruikt. En ze zijn niet een week, 
maar het hele jaar in de aanbieding. Dat is nog eens rustig boodschappen doen.

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 30 december 2015 t/m 31 december 2016.
Kijk op Jumbo.com voor het aanbod en de spelregels.   Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8
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Wij wensen u een smaakvol  
en gelukkig nieuwjaar!
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GemeenteBeriCHten

prAKtisCHe infOrmAtie

De Misse 6, Postbus 19
5384 Zg Heesch
Tel.: 14 0412 
(voor storingen in openbare ruimte 
buiten openingstijden: 06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur 
woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraaak

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

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

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

Groene Lopers Maashorst
De huiskamerbijeenkomsten zijn 
onderdeel van het project De 
groene Loper van IVN in samen-
werking met De Maashorst en de 
Maashorstgemeenten, waaron-
der Bernheze. Met het project De 
groene Loper willen wij de om-
liggende kernen meer verbinden 
met natuurgebied de Maashorst. 
Dat doen we door inwoners die 

ideeën hebben om De Maashorst 
mooier te maken te stimuleren en 
te ondersteunen. In de wijk of in 
het buitengebied, in de eigen tuin 
of in de openbare ruimte, alleen of 
samen met buurtbewoners.
 
Ieder dorp heeft een De groene 
Loper-‘aanjager’ die u verder kan 
helpen met uw idee. Aanjager 
De groene Loper Nistelrode en 

Heesch: wim van grinsven 
(06-13 33 33 52; 
wimvangrinsven@hetnet.nl).
Contactpersoon gemeente 
Bernheze: Jeroen Hendriks 
(14 0412;
j.hendriks@bernheze.org).

Meer informatie: 
www.demaashorst.nl/projecten/
de-groene-loper/

AGenDA

13 januari 2016
Huiskamerbijeenkomst 
groene Loper Nistelrode
19.30 tot 21.30 uur 
(open inloop)
eetcafé ’t Pumpke, 
Raadhuisplein 7

21 januari 2016
Huiskamerbijeenkomst 
groene Loper Heesch
19.30 tot 21.30 uur 
(open inloop)
’t Oude Raadhuis, 
’t Dorp 61

26 januari 2016
Ondernemerssessie Bernheze
Bernheze slaap- of 
werkgemeente?

uw Afvalkalender 2016 Kerstboomverbrandingen

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

Download de 
Afvalstoffendienst app
U vindt de app in de AppStore, 
store voor windows iPhone en 
google playstore. Zoek daarbij op 
Afvalstoffendienst. De app down-
loaden kan ook via 
www.bernheze.org.

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

vraag de Afvalkalender 
telefonisch op
Lukt het installeren van de app of 
het zelf printen van de Afvalkalen-
der niet? Bel ons en wij sturen hem 
op. 

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

vorstenbosch, 8 januari
De kerstboomverbranding be-
gint om 18.30 uur op de kruising 
Hondstraat-Broekkant. U kunt uw 
kerstbomen inleveren op 8 januari 
tussen 15.00 en 17.00 uur bij de 
kruising Hondstraat-Broekstraat. 

Heeswijk-Dinther en Loosbroek, 
9 januari
De kerstboomverbranding begint 
om 18.30 uur op de kruising Beu-
kendreef-Rodenburgseweg. 
U kunt uw kerstbomen inleveren 
op 9 januari tussen 13.00 en 16.30 
uur bij de kruising Beukendreef-
Rodenburgseweg. 

Nistelrode, 9 januari
De kerstboomverbranding begint 
om 18.00 uur op het terrein van 

de Broeksesteeg. U kunt uw kerst-
bomen inleveren op 9 januari 2016 
tussen 13.00 en 17.00 uur op het 
terrein van de Broeksesteeg. 

Heesch 9 januari 
De kerstboomverbranding begint 
om 19.00 uur aan het einde van 
de Schoonstraat (voorbij de hoc-
keyvelden). U kunt uw kerstbo-
men inleveren op 9 januari 2016 
tussen 13.00 en 16.30 uur bij het 
grasveldje tussen Antenburgt en 
scoutinggebouw De elleboog. 

U moet de kerstboom zelf naar de 
inzamellocaties brengen.

Meer informatie vindt u op 
www.bernheze.org.

wanneer komt de vuilniswagen? wanneer mag u het plastic verpak-
kingsafval aan de straat zetten? Het antwoord hierop vindt u in de 
Afvalkalender. 

Hieronder vindt u de data waarop in de verschillende kernen de kerst-
bomen verbrand worden.

uitnodiging 
Huiskamerbijeenkomsten De Groene Loper Nistelrode en Heesch

Heeft u een droom, idee of een concreet plan om uw omgeving nog 
mooier, groener of leuker te maken? Of zoekt u ondersteuning voor 
een initiatief? kom dan naar de Huis kamerbijeenkomsten De Groene 
Loper op 13 januari 2016 in Nistelrode of 21 januari 2016 in Heesch. 
in een ongedwongen en inspirerende sfeer kunt u inspiratie opdoen, 
advies inwinnen of aanhaken bij de ideeën van andere bewoners. 
Ook kijken we naar geschikte locaties en krijgt u informatie over 
stimuleringsbijdragen van € 750,- voor de ondersteuning van goede 
ideeën.

Huiskamerbijeenkomst 
Groene Loper Nistelrode
woensdag 13 januari 2016, 
19.30 tot 21.30 uur 
(open inloop)
eetcafé ’t Pumpke, 
Raadhuisplein 7, Nistelrode

Huiskamerbijeenkomst 
Groene Loper Heesch
Donderdag 21 januari 2016, 
19.30 tot 21.30 uur 
(open inloop)
’t Oude Raadhuis, 
’t Dorp 61, Heesch

naar de gemeente? 
Maak altijd een afspraak!

U maakt een afspraak:
- via www.bernheze.org
- telefonisch 14 0412
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GemeenteBeriCHten

prOCeDures
Openingstijden zie colofon

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

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

inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na publica-
tiedatum met een schriftelijke inspraakre-
actie aan het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze reageren op de 

stukken. Neem voor het indienen van een 
mondelinge inspraakreactie contact op met 
de betreffende afdeling.

Zienswijze
Procedure 3a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum schriftelijk een 
zienswijze indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders van Bernheze. 
Neem voor het indienen van een monde-
linge zienswijze contact op met de betref-
fende afdeling. 

Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na publi-
catiedatum een schriftelijke zienswijze in-
dien bij het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze. Neem voor het 
indienen van een mondelinge zienswijze 
contact op met de betreffende afdeling.

bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na verzenddatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Bernheze. Het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Bernheze. Het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.

beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
roep indienen bij de sector bestuursrecht 
van de rechtbank, Postbus 90125, 2500 

MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft 
geen schorsende werking. er zijn griffie-
rechten verschuldigd.

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit besluit 
beroep indienen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 eA ’s-gravenhage. Het 
beroep heeft geen schorsende werking. er 
zijn griffierechten verschuldigd.

bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkhe-
den.

voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met 

een ingediend bezwaar- of beroepschrift, 
de voorzieningenrechter van de rechtbank 
verzoeken om een voorlopige voorziening 
te treffen. er zijn griffierechten verschul-
digd.

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-
te, de voorzitter van de afdeling verzoeken 
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 on-
derwerp, de reden waarom u bezwaar/
zienswijze/bedenking indient en uw hand-
tekening.

OffiCiËLe BeKenDmAKinGen

voornemen tot uitschrijving
Het college van burgemeester en 
wethouders is voornemens de per-
soonsgegevens van de volgende 
persoon niet meer bij te houden, 
omdat uit onderzoek geen uitsluit-
sel is verkregen over de verblijf-
plaats.
- g. Dogan, geboren 01-09-1975

Dit voorgenomen besluit kan gro-
te persoonlijke en/of fi nanciële 
gevolgen hebben voor betrok-
kene. Bent u op de hoogte van 
het huidige adres van genoemde 
persoon, neem dan contact op met 
de gemeente Bernheze, telefoon 
14 0412.

commissie bezwaarschriften 
bernheze
Op woensdag 13 januari 2016 
komt de Commissie Bezwaarschrif-
ten Bernheze bij elkaar in het ge-
meentehuis, De Misse 6 in Heesch. 
De commissie behandelt dan de 
volgende bezwaarschriften.
19.00 uur
Behandeling van het bezwaar-

schrift dat is ingediend namens 
de heer Van den Brand uit Uden, 
gericht tegen het besluit van het 
college van burgemeester en wet-
houders van 10 november 2015. 
Het betreft het besluit waarbij een 
last onder dwangsom is opgelegd 
in verband met overtredingen van 
de woningwet en het Bouwbesluit 
2012, ten aanzien van de schuur 
aan de Derptweg 5b in Vorsten-
bosch. 
19.45 uur
Behandeling van het bezwaar-
schrift dat namens de heer Van 
de Pas uit Heeswijk-Dinther is in-
gediend tegen het besluit van het 
college van burgemeester en wet-
houders van 26 oktober 2015. Het 
betreft het besluit waarbij de heer 
Van de Pas is gelast om een ver-
beurde dwangsom van € 2.500,- te 
betalen. 
20.30 uur
Behandeling van het bezwaar-
schrift dat namens de heer Van de 
Rakt uit Nistelrode is ingediend te-
gen het besluit van het college van 
burgemeester en wethouders van 
15 september 2015. Het betreft 
het besluit waarbij aan de heer Van 
de Rakt een last onder dwangsom 
is opgelegd in verband met een 
niet goed werkende luchtwasser.  

Algemene Plaatselijke ver-
ordening (APv)

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergunning/
ontheffi ng verleend aan:
-   Stichting Jeugdcarnaval HDL voor 

het organiseren van het Jeugd-

carnaval van 5 tot en met 9 fe-
bruari 2016 in sporthal De Zaert, 
Heilige Stokstraat 1, 5473 gK 
Heeswijk-Dinther. De beschikkin-
gen zijn verzonden op 29 decem-
ber 2015.

-  Carnavalsvereniging De eiken-
hoek voor het organiseren van 
een paasmarkt op 28 maart 2016 
op locatie Raadhuisstraat, 5473 
gJ Heeswijk-Dinther. Tijdens de 
paasmarkt is Raadhuisstraat in 
Heeswijk-Dinther geheel afge-
sloten voor alle verkeer, behalve 
voor voetgangers. De beschikkin-
gen zijn verzonden op 29 decem-
ber 2015.

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

wet ruimtelijke ordening 

vaststelling wijzigingsplan 
Laarhof ong., Nistelrode
Burgemeester en wethouders heb-
ben het wijzigingsplan Laarhof 
ong. in Nistelrode ongewijzigd 
vastgesteld (artikel 3.9a wet ruim-
telijke ordening).
inhoud: Het plan betreft het om-
zetten van de bestemming ‘de-
tailhandel’ naar ‘wonen’ en het 
oprichten van een nieuwe woning 
aan Laarhof ong. in Nistelrode.
inzage: Het wijzigingsplan ligt met 
ingang van 7 januari 2016 gedu-
rende zes weken op afspraak ter 
inzage in het gemeentehuis, De 
Misse 6 in Heesch. Het plan is digi-
taal raadpleegbaar en te downloa-
den via www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.1721.wPLaarhofong-
vg01) en www.bernheze.org. 

beroepsmogelijkheid: Binnen de 
termijn van inzage kunnen uitslui-
tend belanghebbenden beroep 
instellen die tijdig hun zienswijzen 
op het ontwerp hebben kenbaar 
gemaakt, of niet kunnen worden 
verweten dat zij niet tijdig hun 
zienswijze naar voren hebben ge-
bracht. een beroepschrift kan wor-
den ingediend bij de afdeling Be-
stuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 eA 
’s-gravenhage. Degene die beroep 
heeft ingesteld kan tevens een ver-
zoek om voorlopige voorziening 
indienen bij de voorzitter van ge-
noemde afdeling.
inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het wijzi-
gingsplan treedt de dag na afl oop 
van de beroepstermijn in werking, 
tenzij binnen de beroepstermijn 
een verzoek om voorlopige voor-
ziening wordt ingediend. In dat 
geval treedt het bestemmingsplan 
niet in werking voordat op dit ver-
zoek is beslist. 

wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heesch
-  Vinkelsestraat 48, 

Verbouw schuur
Datum ontvangst: 01-01-2016 

Procedure 6 is van toepassing.

besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze beslui-

ten treden daags na verzending 
van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
-  Kerkstraat 9, 

Bouwen overkapping
Verzenddatum: 28-12-2015

-  Torenstraat 15a,  
Verbouwen en uitbreiden 
woonhuis
Verzenddatum: 29-12-2015

-  De Morgenstond 16, 
Bouwen bedrijfspand met hal en 
kantoorruimte
Verzenddatum: 04-01-2016

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

Uitgebreide procedure 

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die worden 
voorbereid met de uitgebreide pro-
cedure, niet worden gepubliceerd. 
De bekendmaking van deze aan-
vragen vindt plaats via publicatie 
van een ontwerpbesluit.

besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn via de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure verleend. 
Deze besluiten treden in werking 
na afl oop van de beroepstermijn.
Heeswijk-Dinther
- Stoppelveldseweg 4 en 6. 

Beperkte milieutoets en uitvoeren 
van handelingen met gevolgen 
voor beschermde natuurgebie-
den (wijzigen/uitbreiden rund-
veehouderij).
Verzenddatum: 28-12-2015

Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.

wilt u op de hoogte blijven van 
de bekendmakingen uit uw 
buurt? Meld u op www.over-
heid.nl aan voor de e-mailser-
vice. U ontvangt dan per e-mail 
de bekendmakingen uit uw 
buurt van de gemeente, provin-
cie en waterschappen. U maakt 
hiervoor een profiel aan, be-
staande uit uw e-mailadres en 
postcode en het gebied rondom 
uw woning waarover u de be-
kendmakingen wilt ontvangen.

inzameling snoeihout 

De Milieustraat is vanaf 1 januari 
2016 op zaterdag geopend van 8.30 
tot 14.00 uur. De openingstijden op 
woensdag en vrijdag zijn niet veran-
derd.

nieuwe 
openingstijden
milieustraat 
Vanaf 1 januari 2016

Alleen pinnen bij milieustraat 
en groendepots
Vanaf 1 januari 2016 kunt u bij de 
Milieustraat en de groendepots al-
leen pinnen. U kunt dan niet meer 
met contant geld afrekenen. 

Contactloos betalen kan ook voor 
bedragen onder € 25,- en als uw 
bankpas daar geschikt voor is. 

Op 13 januari 2016 haalt de ge-
meente Bernheze binnen de be-
bouwde kom snoeihout op. Als u 
daar gebruik van wilt maken, kunt 
u zich tot 11 januari 2016, 12.00 
uur aanmelden bij de gemeente, 
telefoon 14 0412 of via 
www.bernheze.org. De kosten 
zijn € 22,20. 

Bundel het snoeihout in pakketten 
van 100 x 50 x 50 cm en leg het 
’s morgens voor 7.30 uur aan de 
voorkant van de woning. U mag 
maximaal 3 m3 per keer aanbie-
den. we halen het snoeihout voor 
19.00 uur op. 
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D66: Antoon Verhaak
Antoon Verhaak is lid van Actief Burgerschap en als zodanig betrokken 
bij het dorpsakkoord van het college van B&w van Bernheze met zijn 
woonplaats Heeswijk-Dinther. Voor het thema ‘Zorg’ is ook Loosbroek 
erbij betrokken.

waar ging het over?
Dat dorpsakkoord is in mijn ogen politiek zoals politiek bedoeld is. Niet 
vanaf grote hoogte bedenken wat goed is voor de burger, maar praten, 
onderhandelen en samenwerken met die burger. Ons dorpsakkoord 
ging over vier onderwerpen waarover in Heeswijk-Dinther (en niet 
alleen daar…) de mensen zich de meeste zorgen maken: De zorg, 
het centrum, verkeer en (betaalbaar) bouwen & wonen.

wat is de stand van zaken?
Op elk thema zijn we flink verder gekomen. 
Donderdagavond 7 januari is er meer nieuws daarover 
op de nieuwjaarsbijeenkomst in Heeswijk-Dinther! Het 
dorpsakkoord is zeker niet van één (politieke) partij. 
Juist niet! Maar voor mij past het wél in de ambitie van 
D66: Sterker maken van de burger, meer regie bij het 
individu en vernieuwende vormen van samenwerken. 
Daar maak ik me sterk voor.’

ik ben

Zorgen voor 
Zorgen voor de kwetsbare mensen 
blijft een SP speerpunt. Veel, vooral 
oudere, zorgbehoevenden komen 
niet voldoende op voor zichzelf. Ze 
zijn bescheiden, hebben schroom 
of schaamte. Dat mag niet leiden 
tot zorg mijden of onvoldoende 
zorg op maat. Iedereen dient vol-
waardig aan de samenleving deel 
te kunnen nemen in Bernheze. Dat 

blijft voor de SP Bernheze op num-
mer 1 staan. Ook in 2016. graag 
horen wij als SP Bernheze dan ook 
wanneer de zorg niet op maat is. 
Laat het de SP Bernheze a.u.b. 
weten. Dan kan er naar ieders per-
soonlijke situatie gekeken worden. 
Maatwerk leveren heet dat. Dat is 
de afspraak in Bernheze. en aan 
die afspraak houden we ons in 
Bernheze. Op die manier kunnen 

mensen langer zelfstandig wonen 
en zorgkosten blijven beheersbaar! 
In de eigen vertrouwde omgeving 
willen mensen allemaal graag blij-
ven wonen. Dat moet echter wel 
kunnen. Als de zorg niet op maat 
is, dan worden de problemen uit-
eindelijk alleen maar groter. De 
kosten kunnen niet meer beheerst 
worden. Laten we daarvoor waken 
in 2016.

SP: Zorg voor de zorg in 2016

BeRNHeZe - Het nieuwe jaar is begonnen. De SP bernheze blijft zich inzetten 
voor de zorg. vanaf 2014 is er veel veranderd. En niet ten goede! vanuit Den 
Haag wordt de zorg steeds verder uitgekleed. we hebben gezien dat meer dan 
30.000 zorgmedewerkers hun baan verloren. De uren hulp aan ouderen, ge-
handicapten, zieken en andere zorgbehoevenden zijn gekort. Zeker niet altijd 
volgens de regels. Dat is duidelijk aangetoond.

Cor van Erp, Fractievoorzitter SP
De avond is een ideale gelegen-
heid om elkaar te ontmoeten, in 
combinatie met een afwisselend 
programma met korte bijdragen 
over allerlei zaken die in Heeswijk 
Dinther spelen. Op deze avond 
wordt teruggeblikt op 2015, maar 
er wordt ook naar de toekomst 
van HaDee gekeken. De prijs van 
de jongerenwedstrijd ‘Bouwen in 
HaDee’ wordt uitgereikt. Verder 

worden weer de ‘Actieve HaDee-
jer’ en de ‘Jonge Actieve HaDeejer’ 
bekendgemaakt. For Mineur zorgt 
voor een cabaretesk tintje.

Kortom, een gevarieerd program-
ma, waarbij entertainment, infor-
matie en een gezellig samenzijn 
hand in hand gaan. De presenta-
tie is in handen van gert Jan Arts. 
Aanvang 19.30 uur. 

nieuwjaarsbijeenkomst 
in CC servaes

HeeSwIJK-DINTHeR - Het begint een traditie te worden, de nieuw-
jaarsbijeenkomst die georganiseerd wordt door Stichting Dorpsnieuws 
en Stichting Actief burgerschap. Deze bijeenkomst wordt dit jaar voor 
de vierde keer gehouden en vindt plaats op donderdag 7 januari om 
20.00 uur in cc Servaes in Dinther. 

Dat tikkeltje lef is nodig om ervoor 
te zorgen dat we aan mensen den-
ken, in plaats van vervallen in de-
batten over regels en euro’s. Het 
tikkeltje lef moet ervoor zorgen dat 
onze gemeente niet langer bang is 
voor de ideeën van de Bernheze-
naar, maar juist met open armen 
klaarstaat om mee te denken. Het 
moet ervoor zorgen dat we ver-
der kijken dan onze neus lang is, 
want daardoor kunnen projecten 

ontstaan waarmee we werken aan 
werk of waarmee we woningen 
bouwen voor mensen met een wat 
kleinere portemonnee. 

Het tikkeltje lef is nodig om men-
sen met klachten in de ogen te 
durven kijken en samen op zoek 
te gaan naar hoe het beter kan. en 
een laatste tikkeltje lef kunnen we 
als gemeente goed gebruiken, om 
ervoor te blijven zorgen dat onze 

mensen voor elkaar en anderen 
klaar blijven staan. Ook als die an-
der van verder komt en hier een 
nieuw thuis zoekt.

Voelt u zich thuis bij ‘ons’ Bern-
heze? word lid en bouw mee!  
progressiefbernheze.nl/lidmaatschap.

Reageren? Het kan! 
j.jansen@progressiefbernheze.nl.

Progressief Bernheze: ’n bietje lef

BeRNHeZe - De week van de dorpskwissen zit erop, de oliebollenkramen wor-
den opgeruimd en de kerstversiering zal uit steeds meer huiskamers gaan ver-
dwijnen. 2016 is begonnen. Progressief bernheze heeft in 2015 knetterhard ge-
werkt voor een duurzamere en socialere gemeente, daar gaan we in 2016 volop 
mee verder. 2016 moet het jaar worden van een tikkeltje meer lef. Het tikkeltje 
lef dat onze gemeente nodig heeft om echt vooruit te komen en dat door veel 
politici nog gevonden moet worden.

Jesse Jansen, commissielid Progressief Bernheze
Ik mag mooie mensen met bijzon-
dere verhalen interviewen. Schrij-
ven over mensen die het hoofd 
wanhopig boven water proberen 
te houden, omdat hun financiële 
situatie door b.v. ziekte of ontslag, 
compleet op z’n kop is gezet. Over 
mensen die in sociale werktrajec-
ten terecht zijn gekomen. 

Ik heb er grote waardering voor 
dat zij hun verhaal dúrven laten 
publiceren. Zij willen dit delen, in 
de hoop dat de samenleving hen 
beter begrijpt, in plaats van hen 
vaak te veroordelen. De Zelfkrant 
biedt hen graag dat podium, maar 
geeft ook graag het woord aan 
instanties en initiatieven die deze 
doelgroep ondersteunen. 

Door te luisteren naar al deze ‘an-

dere’ levensverhalen, besef ik hoe 
rijk wij eigenlijk zijn. Rijk in het ge-
voel geaccepteerd te worden om 
wie we zijn. Rijk met een dak bo-
ven ons hoofd. Rijk met de veilige 
buurt waarin wij wonen. Die rijk-
dom voelt vaak vanzelfsprekend, 
maar alles kan - door onverwachte 
situaties - zomaar anders worden. 

Ik ben blij dat Lokaal en onze be-
stuurders de mensen die dat écht 
nodig hebben, financieel willen 
blijven ondersteunen en dat er óók 
Bernhezenaren zijn die deze men-
sen helpen. Ik draag mijn steentje 
bij door over hen te blijven schrij-
ven, omdat ik het belangrijk vind 
dat hun verhalen ook gehoord 
worden. en dat ze u, door de Zelf-
krant te lezen, misschien tot anders 
denken aanzetten.

Lokaal: Wat zijn wij toch rijk!

BeRNHeZe - Sinds een half jaar ben ik redac-
tielid voor de Zelfkrant (de Straatkrant). Met 
een professioneel team proberen we elke 
maand de lezer te boeien met verhalen uit 
onze kleurrijke samenleving.

Hieke Stek
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Een goei begin
Voor de één is het een goed jaar 
wanneer er veel tijd is voor familie. 
Voor de ander wanneer het werk 
voldoening geeft. weer een ander 
zet de gezondheid voorop. 

een goed jaar kunnen we uiter-
aard op verschillende manieren 
interpreteren. Deze vrijheid moet 
er ook zijn, in de politiek is dit niet 
anders. er komen weer verschillen-

de onderwerpen op de agenda te 
staan, waar we het beste uit willen 
halen voor onze inwoners. waarbij 
meningen nogal eens kunnen ver-
schillen en wat voor de één goed 
is, hoeft dat voor de ander nog niet 
te zijn. Belangrijk daarbij is wel, dat 
we met elkaar in dialoog blijven en 
geen monoloog voeren. 

CDA Bernheze gaat met frisse blik 
verder werken aan een goed Bern-

heze. Uw hulp kunnen we daarbij 
goed gebruiken. Neem contact 
met ons op als u wat kwijt wilt. 
Ook als u lid wilt worden of mis-
schien politiek een meer actieve rol 
wilt vervullen in Bernheze. er zijn 
verschillende mogelijkheden. wij 
horen het graag van u!

CDA Bernheze, 
herkenbaar, actief en betrokken.
www.cda.nl/bernheze

CDA: een goed 2016!
CDA Bernheze wenst u een gelukkig Nieuwjaar en alle goeds voor 2016!

BeRNHeZe - we staan aan het begin van een nieuw jaar. waarbij we vooruitblik-
ken en bedenken hoe we van 2016 daadwerkelijk een goed jaar kunnen maken. 
Daarbij hebben we niet alles zelf in de hand, maar dat wat we wel zelf kunnen stu-
ren, willen we ook doen. Dus, wanneer vinden we 2016 een goed jaar? waarmee 
zijn we tevreden? waarvan worden we gelukkig?

Lidy van der Valk,CDA Bernheze, Burgerlid Maatschappelijke Zaken

www.ondernemersverenigingheesch.nl

wenst alle inwoners en ondernemers
veel geluk en zakelijk succes in 2016 

53-84
Abodee
A.I.S. beveiliging
Akker Makelaardij
Van den Akker Zonwering en Kunststof kozijnen
Albert Heijn
Alferink Opticien
Apotheek Heesch
Arcobel Embedded Solutions
Automaterialen Heesch
Auto- & Truckschade Maasland
Autoservice Heesch
Avanze Human Development
Avazo Administratie & Advies
Café Babbels
Bouwbedrijf van Bakel
Van Bakel Elektro
Glas & Schilderwerken van Ballegooij
Vloerenbedrijf F.H.L. van Berkel
Bernheze Media
Bloemsierkunst Ari-Jenne
Boetiek24.nl
Bomenpark eten & drinken aan het water
Van Bon Installaties - Technisch Beheer
Bon Fromage Kaasspeciaalzaak
Bouwman Advocaten
BouwOort Betoncentrale
Buitenkado.nl
BvR Advocaten
BvS Vloeren
La Con� ante
OOvB adviseurs en accountants
Corné
DA+MOOI Heesch
Dierenartsenpraktijk Bernheze
DressUp InStyle

Dtv Oss | MFM Brabant
Easy Letters
Eclipse Nederland
Slagerij-Poelier Riny van Esch
ESTEPE Special Truck Products
FHB Advertising Reclame-/marketingadviesbureau
Fides Bedrijfsadvies
FIETSplezier Michel van de Wetering
Stef Freriks
Fysiocentrum Heesch
Fysiotherapie Hoogstraat
Gastronomia Italiana di Gaetano & Yulita Mercurio
Geerts & van Spijk
Van Gruijthuijsen
Van Haaren Riooltechniek
Hanegraaf Advies
Hanex Carwash Heesch
Van Heck Assurantiën & Financieel Advies
De Heesche Verleiding
Van der Heijden Dakkapellen
Houthandel van der Heijden
Hema Heesch
Bouwbedrijf Gebr. Van Herpen
Haarmode-Byoux van Herpen
Van Heugten Verzekerd
Van den Heuvel Aannemingsbedrijf
Heywood vloeren
Antoon van den Hurk
Verkeersschool Kees van Iersel
In� usso
i Willems Design
Jansen & Van Tuijl makelaars og
JP Allround-ICT
Jumbo Heesch Schoonstraat
Karwei Heesch
Kasdiran Rechtspraktijk

Administratiekantoor Kleijngeld
Architectenbureau Koppens
Autobedrijf Gebr. De Laat
De Bakkers Lamers
Langenhuizen Glasservice
Le Village
Life & Garden Heesch
Van Lokven Grond-, Weg- en Waterbouw
Maas Coating
Marvy’s Speelwereld
McDonalds Heesch
Sport & Healthclub Meer Sports
J. Meulendijk
Mostako Staalbouw
Van Munster Recyclers
Autobedrijf Neelen
Neelen Hardhouthandel
Van Nistelrooy Projectplafonds
OAMKB Bernheze Landerd Uden
Opdidakt
OrcaGroup
Slagerij H. van Orsouw
Den Otter Makelaardij Recreatiebedrijven
Brasserie ‘t oude Raadhuis
Pannenkoekenhuis Heesch
Stichting De Pas
Pennings PVC Handel
Pennings Sloopwerken
Peters aanhangwagens
Cafetaria ‘t Pleintje
Rabobank Oss Bernheze
Bloemsierkunst De Rank
Rogeco dakbedekkingen
Roos Support
Rosco Bouw
RS Display & Sign

Wim Ruijs
Van Schaijk Transport
Smits Truck Company
SNS Bank Heesch
Van Soest en Partners accountants en adviseurs
Spanjers voor Dier en Tuin
Spierings Motorservice
Spoor P
Plaza ‘t Supertje
Telefoonmaken.nl
Tip & Top projectenbureau
Top Communicatie
‘Traject
Café Zalen ‘t Tunneke
V.A.K. Assist 
Van Venrooij Transport
Verhoeven Montage
Verstegen Houthandel-Bouwmaterialen
Loonbedrijf Verstegen
VM Fijnmetaal
Voila Projectondersteuning
Restaurant De Waard
Weerdenburg Web Works
Autobedrijf Weijenberg
Wellness Test en Training Heesch
Van de Wetering Cultuurtechniek
Drukkerij Wihabo
Heren Haarmode Jos Wingens
Restaurant Wolters
WomenWorks
Vakantiepark Zevenbergen
Z.V.I.
Zwanenberg Advies

nieuw jeugdbestuurslid bij 
Waterschap De Dommel
BeRNHeZe/BOXTeL - Nine van 
Hemert uit Boxtel is, uit de 16 ge-
interesseerde jongeren, gekozen 
als nieuw jeugdbestuurslid van 
waterschap De Dommel. Op 4 
januari werd zij door watergraaf 
Peter glas geïnstalleerd. Nine volgt 

Joeri Renes uit Best op die sinds 
september 2012 jeugdbestuurslid 
was. Nine gaat zich zowel lande-
lijk als voor De Dommel inzetten 
om jongeren meer te betrekken bij 
water, waterbeheer en het water-
schap.

www.mooibernheze.nl
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Easy

7 2 9 6

9 1 3 7

2 6 8 5

6 4 7

9 5 2 8 3 6

5 9 2

4 1 3 2

8 5 3 1

1 7 6 5

Puzzle #237921

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

GeVrAAGD

BiDprentjes
H. Leeijen
John F. Kennedystraat 90
5384 gg Heesch. 0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl
Ik wil ze ook graag ophalen bij u.

OuDe/KApOtte mOBieLtjes 
VOOr stG. OpKiKKer
In te leveren bij Bunderstraat 1, 
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 28 
Nistelrode.

VersLAGGeVer
voor www.mooibernheze.nl.
Heb jij interesse om de 
evenementen en de mooie 
verhalen uit Nistelrode te 
beschrijven? Mail dan naar: 
info@mooibernheze.nl.

KLAssieKe AutO’s gezocht. 
Heeft u een oldtimer staan die 
u wilt verkopen, dan kunt u mij 
bellen op 06-10315896 of mail 
oldtimerinkoop@hotmail.com.

te KOOp

nieuWe DessO-
tApijtteGeLs in allerlei 
kleuren/soorten. Grote voorraad, 
scherpe meeneemprijs. Vanaf  
€ 0,50 p. tegel. Duinweg 17, 
Schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

DAGeLijKs Verse tuLpen
€ 2,- per bos
Verschillende kleuren. 
Richard van Doorn
Vorstenbosseweg 1, Dinther.

OpruiminG - OpruiminG
HeesAKKers LiCHtVisie
Diverse hanglampen, vloerlampen, 

tafellampen, wandlampen en 
plafonnieres met kortingen tot wel 
50%. Kom snel, want op=op!  
Heesakkers Elektroshop, 
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther.     
 
OpruiminG - OpruiminG
HeesAKKers KADOsHOp
In onze kadoshop vind u diverse 
handtassen met 20% korting. Alle 
woonaccessoires met korting tot 
wel 30% en bovendien ruimen 
wij onze sieraden op met 20% 
korting. Oozoo-en collectie.
Heesakkers Kadoshop, 
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther. 

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

te KOOp/te Huur

Centrum HeesWijK, 
WinKeL/KAntOOrruimte
(voorheen juwelier). Huur € 650,- 
per maand, excl. btw. 0413-293584.

AAnGeBODen

een AVOnDje uit bij de 
schietvereniging in Nistelrode. 
Activiteit luchtbuksschieten 
voor verenigingen, buurten en 
bedrijven. Meer informatie: 
Piet van Hintum 0412-611168.

peDiCure HeesWijK-DintHer
Jacqueline Verhagen, Oranjestraat 
11, Heeswijk-Dinther. Ook bij 
diabetische en reumatische voet 
met vergoeding. Alle jaargetijden 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
Ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!

Meer info of afspraak: 
0413-293260.

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

KApteijns pArtYVerHuur 
voor al uw feesten & 
evenementen. Zie onze website 
www.kapteijnspartyverhuur.nl of 
bel 0413-764747. 
Ook voor al uw dranken! 

T/m zondag 10 januari staan wij 
weer met onze
OLieBOLLenKrAAm 
op Plein 1969 Heeswijk-Dinther 
Mario & Christa Bok. 

WiLt u iemAnD VerrAssen 
met een eCHt OriGineeL 
KADO!
Geef dan een kadobon van 
Colorenta voor een kleur-
analyse met make-up advies.
Vanaf nu ook stijl- en 
kledingadvies voor een bij u 
passende garderobe.
Meer informatie: 
Hannie Heesakkers, 06-51110053.
Colorenta, Abdijstraat 12, 
Heeswijk-Dinther.

feestje Of iets te Vieren
Fust bier 50 liter vanaf € 55,-.
IJsklontjes € 1,80 per zak.
06-42968565.

persOneeL

Voor ons callcenter zijn wij 
op zoek naar nieuWe 
COLLeGA’s.
Wij bieden flexibele werktijden.
Voor meer informatie Logic-Call 
Rosmalen 073-5286700.

mooiBernhezertjes

Wilt u een zoekertje plaatsen? 
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOgCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

oogcontact

Nu ook pasfoto’s

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

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

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

Oplossing
vorige week:
Cor van Uden 

uit Heesch

winnaar:
Joland van der 

Heijden
kan de staatsloten 

ophalen bij Paperpoint

Tekst?

WeLKOm... nieuWjAAr... Zie oplossing pagina 30

NISTeLRODe - De zaterdag scouts van scoutinggroep Mira Ceti uit 
Nistelrode houden op zaterdag 9 januari hun jaarlijkse flessenactie. Van 
de opbrengsten van deze actie wordt een gedeelte van het zomerkamp 
bekostigd. Deze dag komen de scouts in de ochtend en middag langs 
de deur om lege statiegeldflessen op te halen. een vrije gift is eventueel 
ook mogelijk.

flessenactie mira Ceti 
zaterdag scouts
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Harmonie Sint Servaes zal een in 
de tijd van het jaar passend pro-
gramma presenteren. Het zal voor 
het harmonieorkest een bijzonder 
concert worden. Het orkest staat 
tijdens dit concert namelijk voor de 
laatste maal onder de bezielende 
leiding van dirigent eric Swiggers. 
Afgelopen november heeft de 
Deurnese dirigent aangegeven zijn 
loopbaan als dirigent van het har-
monieorkest te willen beëindigen. 
Na 27 jaar onafgebroken actief te 
zijn geweest als dirigent bij een 
groot aantal orkesten – waarvan 
7,5 jaar bij de Dintherse harmonie 
– kiest hij ervoor helemaal te stop-
pen met dirigeren. Harmonie Sint 
Servaes laat weten groot respect te 
hebben voor alles wat eric Swig-
gers de afgelopen jaren binnen de 
vereniging heeft gedaan. “Zijn in-
zet en betrokkenheid bij onze ver-
eniging, waarin hij als een écht ver-
enigingsmens heeft geacteerd, zijn 
zeer waardevol gebleken en heb-
ben het imago van onze vereniging 
als geheel, de betrokkenheid van 
muzikanten in het bijzonder en de 

uitstraling op de gemeenschap van 
Dinther en haar regio belangrijk in 
een positieve richting geholpen. 
wij kijken met dankbaarheid terug 
op een plezierige samenwerking. 
Natuurlijk zullen we tijdens het 
Nieuwjaarsconcert nader stilstaan 
bij dit afscheid.” 
Naast het harmonieorkest zullen 
ook de slagwerkers van de A- en 
B-selectie onder leiding van Tonn 
van de Veerdonk het publiek weer 
weten te boeien met hun ritmische 
klanken. Met een veelvoud van in-
strumenten wordt een breed scala 
aan muziek ten gehore gebracht, 
speciaal gecomponeerd en gear-
rangeerd voor moderne slagwerk-
groepen. 
Het ruim 80-koppige Popkoor en-
joy uit Vorstenbosch - o.a. bekend 
van Viking Dinther Proms - zal zor-
gen voor de vocale invulling van 
het programma. Het koor staat on-
der leiding van songcoach Henny 
van Houtum. 
Het Nieuwjaarsconcert op zondag 
10 januari begint om 11.00 uur. De 
toegang is gratis.

nieuwjaarsconcert
Harmonie sint servaes
HeeSwIJK-DINTHeR - Harmonie Sint Servaes houdt op zondag 10 ja-
nuari een Nieuwjaarsconcert in haar eigen verenigingsgebouw De Mu-
ziekfabriek aan de Abdijstraat 53 in Heeswijk-Dinther. Het concert zal 
een gevarieerd en uiterst muzikaal programma hebben. Diverse gele-
dingen van de vereniging zullen hun klanken laten horen en ook het 
koor Enjoy uit vorstenbosch zal acte de présence geven.

popkoor nOiZ luidt het nieuwe jaar in
BBSO is Nederlands grootste po-
dium-showorkest met een vaste 
basis bestaande uit zo’n 38 musici 
en vijf vaste vocals. Dit orkest is 
in staat om van ieder evenement 

een groots spektakel te maken. In 
2016 viert dit orkest haar 15-jarig 
jubileum.
BBSO en NOIZ passen perfect bij 
elkaar. Ook NOIZ bestaat uit jonge 
musici met passie, energie en een 

streven naar kwalitatief goede 
pop- en rockmuziek. Met bijna 
veertig leden van 25 tot 45 jaar is 
NOIZ een verfrissend popkoor in 
de regio; met leden uit Berghem, 
Oss, wychen, Heesch en andere 
dorpen uit de buurt. De middag 
vindt plaats bij het thuishonk van 
BBSO: Partycentrum de Remise 
in Drunen. De toegang is gratis. 
De middag start om 14.00 uur en 
duurt tot 17.00 uur. NOIZ zal om 
15.15 uur optreden. Uiteraard met 
de vaste begeleidingsband. 
Meer info over NOIZ of dit optre-
den via www.popkoornoiz.nl.

DRUNeN/HeeSCH - Popkoor NOiZ begint het nieuwe jaar goed en muzikaal. Op zondag 10 januari treedt 
het koor op bij het nieuwjaarsevent van benny’s big Show Orchestra (bbSO) in Drunen.

goede pop- eN 
rockMUzIek

muzikale aftrap jubileumjaar 
fanfare st. Lambertus

Lambertus is een vereniging die 
met zijn tijd meegaat en daardoor 
ook heel veel jonge spelers heeft. 
Ook wat kleding betreft, gaat de 
fanfare met zijn tijd mee. In de-
cember is de nieuwe outfit, mooie 
blauwe jacks, tijdens de intocht 
van Sinterklaas getoond.
Maar 2016 wordt ook een bij-

zonder jaar, omdat dan weer een 
Night of the Music op het pro-
gramma staat. Twee avonden die 
bol zullen staan van muziek en en-
tertainment: 28 en 29 oktober. 
Om het jaar 2016 jaar muzikaal te 
openen, wordt op 10 januari in het 
CC Nesterlé een nieuwjaarsconcert 
gegeven. Tijdens dit concert spe-

len zowel de fanfare, de slagwerk-
groep en de jeugdgroepen Happy 
Fiep en The Rockers een gevari-
eerd muziekprogramma. Met mu-
ziek voor elk wat wils. Na het con-
cert nodigt de fanfare bezoekers 
van harte uit om samen het glas te 
heffen op het nieuwe jaar. 

Datum: zondag 10 januari 2016
Locatie: Cultureel Centrum 
Nesterlé
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
entree: gratis.

NISTeLRODe - 2016 wordt voor fanfare St. Lambertus uit Nistelrode een bijzonder jaar. Het is dan namelijk 
zeventig jaar geleden dat een groep muzikanten heeft besloten een muziekvereniging in Nistelrode op te 
richten. Dat dit ook na zeventig jaar nog een goed draaiende vereniging zou zijn, hadden zij toen niet kun-
nen bedenken. 

Yucca met 3 stammen. Hoogte 130 cm, 
volle zon, potmaat 27 cm. Sterke, 

vaste plant, excl. pot.  Per stuk

Aanbieding is geldig van maandag 4 t/m zondag 10 januari 2016

YUCCA
37.95

24.95

zondag
10 januari

OPEN
van 12.00 
tot 17.00 uur

Intratuin Veghel 
Heuvel 11, 0413-350816  
www.intratuin.nl

Op de juiste plek

> TAXATIES > WONINGEN > BEDRIJFSHUISVESTING > 
AGRARISCH ONROEREND GOED > ONTEIGENING EN PLANSCHADE

Bernheze makelaars & adviseurs, Bitswijk 10, Uden,  
[T] 0413-24 38 18, www.bernheze.nl

TE KOOP PER INSCHRIJVING
Een perceel cultuurgrond gelegen aan Jonkerstraat te Heesch.

Perceel oppervlak: circa 3,5 hectare.
Redelijk goede kwaliteit zandgrond, 

voorzien van een goede ontsluiting en ontwatering.
HET PERCEEL IS OP EIGEN GELEGENHEID TE BEZICHTIGEN. 

Sluiting inschrijving: 15 februari – 15.00 uur.
Inschrij� ormulier en –voorwaarden met brochure 

via ons kantoor te verkrijgen.

Zaterdag 9 januari 
nicky’s pride in 
CC De pas Heesch

HeeSCH - Nicky’s Pride krijgt ie-
dereen aan het feesten omdat ze 
zelf zo ontzettend veel plezier be-
leven aan de muziek en het enter-
tainen van hun publiek. 

Het lukt hen steeds weer om hun 
enthousiasme en  energie over te 
dragen op de gasten. Door we-
kelijks bij elkaar te komen zorgt 
de band er bovendien voor dat 
het repertoire, dat o.a. bestaat uit 
nummers van Adele, Robbie wil-
liams, Tina Turner en U2, altijd 
breed en actueel is. Nicky’s Pride 
staat garant voor een optreden dat 
bol staat van de energie, waarbij 
het ene na het andere nummer op 
hoog niveau de zaal in knalt. Stil 
staan tijdens hun optredens is geen 
optie! Let’s get the party started!
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Ziedutwel van for mineur met een nieuwe sound

De excessen in de wereld in 
2015 verkenden het leven buiten 
Heesch, maar al snel werd terug-
gegrepen op Heesch met de in-
troductie van Joost Verdiessen, die 
Bert engelbart opvolgt in de gele-
deren van For. 

De verplichting een afspraak te ma-
ken voor een bezoek aan het ge-
meentehuis en de onzichtbaarheid 
van de raad volgden. Van raadsle-
den was een puzzel gemaakt van 
het gezicht en wie het wist, mocht 
het zeggen. Burgemeester Marieke 
Moorman nam de uitdaging aan 
en stapte op het toneel. Acht van 
de tien antwoorden correct, was 

goed voor… een gratis toegangs-
kaart voor de raadsvergadering. 

Plus en mis
De Hisse plusser werd dit jaar toe-
gekend aan Sterrenwacht Halley, 

die de sterrenkunde dichter bij de 
mensen brengt o.a. met haar toe-
lichting in DeMooiBernhezeKrant 
en die Heesch op de kaart zet. De 
Hisse misser ging niet naar de hoog 
in de ranglijst geplaatste parochie 
Petrus emmaus, waar de Hoogmis 

op tweede kerstdag noodgedwon-
gen werd voorgegaan door de or-
ganist en waar op kerstavond pas-
toor Van Dijk zo’n haast had om 
in Vinkel te komen dat hij ‘voor ’t 
zingen de kerk uitging’. 

Nee, de misser ging naar wethou-
der Rien wijdeven, die blijkbaar 
schoenen koopt zonder ze te pas-
sen, want het dak van CC De Pas 
bleek te zwak om de aangeschafte 
zonnepanelen te dragen. 

De herinrichting van ’t Dorp kreeg 
ieders goedkeuring, hoewel de 
oude bomen gemist worden en 
een sushi bar - compleet met ki-
mono’s - in Heesch in de fontein 
niet gek zou staan of anders in de 
eijnderic, als dat pand toch leeg 
komt te staan. Het zebrapad bij 
de Rabobank maakte, volgens For 
Mineur, de overstap van Rabo naar 
SNS bank wel heel gemakkelijk. 
en de bewegingsmelders in het 
gemeentehuis voor de verlichting 
zorgen straks voor extra bezui-
niging, aan gaan de lampen toch 
nooit zonder beweging! 

Natuurlijk kwam ook de herinrich-
ting ter sprake, maar, na het af-
scheid van For-lid Tonnie van Ven-
rooy, was het toch echt tijd voor 
‘Heesch o Heesch’.

Op zoek naar de sushi bar                                                                                       Een puzzel van raadsleden Tekst: Martha Daams Foto’s: Ad Ploegmakers

HeeSCH – Leuke tradities moet je koesteren. For Mineur roept telkens op 1 januari menigeen naar cc De Pas voor gratis vermaak en een ontmoe-
ting in het theatercafé. Onder de titel Ziedutwel werd het wel en wee uit Heesch belicht. De onzichtbare man nam de aftrap. begeleid door de 
muziek van ‘The invisible man’ voerden witte schoenen, handschoenen en hoed in ‘t donker, belicht met Uv, een ‘dans’ uit. 

Kijk voor meer info op www.ketelaarsvanzutphen.nl 

Hoofdstraat 42 - 5473 AR HEESWIJK-DINTHER
(0413) 29 15 23 - info@ketelaarsvanzutphen.nl

U HEEFT MAAR ÉÉN KOPER NODIG
VOOR UW WONING!

Korenstraat 14, Nistelrode
Kapelstraat 6, Vorstenbosch
Dr. Heijmanstraat 8, Heeswijk-Dinther
De Jonghstraat 15, Veghel
Brugstraat 69, Vinkel
Kastanjedreef 16, Heeswijk-Dinther
Veldstraat 2, Heeswijk-Dinther
Schuurakker 15, Heeswijk-Dinther
Grinsel, Den Dungen
Hoofdstraat 116, Heeswijk-Dinther
Emmastraat 12, Heeswijk-Dinther
Lange Kruisdelstraat 1, Heeswijk-Dinther
Dorpsstraat 88, Loosbroek
Kastanjedreef 1, Heeswijk-Dinther
Eikenhoek 41, Heeswijk-Dinther
Achterstraat 15, Heesch
Molenhoeven 7e, Loosbroek

Molenhoeven 5d, Loosbroek
Mariëngaard 13, Heeswijk-Dinther
Het Geleer 31, Heeswijk-Dinther
Heiblomsedijk 7, Berlicum
Het Schoor 6, Heeswijk-Dinther
Koffiestraat 1a, Heeswijk-Dinther
Eikenhoek 10, Heeswijk-Dinther
Graaf Wernerstraat 11, Heeswijk-Dinther
Heide 2, Heeswijk-Dinther
Meerstraat 18, Heeswijk-Dinther
Nijverheidsstraat 2 , Nuland
Cuijkschesteeg 1, Escharen
Lariestraat 8, Heeswijk-Dinther
Pastoor Maasstraat 38, Heeswijk-Dinther
Gastenhuis 5, Heeswijk-Dinther
Kerkstraat 40, Heeswijk-Dinther
Torenstraat 15a, Heeswijk-Dinther

Abt v.d. Venstraat 53, Heeswijk-Dinther
Clemens v.d. Bergstraat 31, Heeswijk-Dinther
Heide 3b, Heeswijk-Dinther
Hoog-Beugt 1a, Heeswijk-Dinther
Eikenhoek 25, Heeswijk-Dinther
Jan Habrakenstraat 5, Heeswijk-Dinther
Hoofdstraat 114a, Heeswijk-Dinther
Julianastraat 26, Heeswijk-Dinther
Wilhelminastraat 219, Uden
Veldstraat 11, Heeswijk-Dinther
Nobisweg 22, Heeswijk-Dinther
Veldstraat 31b, Heeswijk-Dinther
De Passie 14, Heeswijk-Dinther
Korenbloemstraat 5, Vught
Hoofdstraat 18, Heeswijk-Dinther
Wilhelminastraat 1, Heeswijk-Dinther
Antoon Coolenstraat 1, Heeswijk-Dinther

Eikenhoek 51, Heeswijk-Dinther
Edm. Van Dintherstraat 25, Heeswijk-Dinther
Kastanjedreef 3, Heeswijk-Dinther
Abt v.d. Venstraat 24, Heeswijk-Dinther
Cederlaar 61, Veghel
Morschehoef 18, Erp
Julianastraat 41, Boekel
Koffiestraat 17, Heeswijk-Dinther
Heelwijkstraat 67, Heesch
Antoniusstraat 24, Erp
Van Heemskerckstraat 6, Schijndel
Bovenmeester 15, Heeswijk-Dinther
Abt v.d. Venstraat 31, Heeswijk-Dinther
Pastoor vd Boomstraat 45, Berlicum
Baron vd Bogaerdelaan 7, Heeswijk-Dinther
Veldstraat 31a, Heeswijk-Dinther
Pastoor v.d. Kampstraat 25, Geffen

Wij zorgen ervoor dat die ene koper voor uw huis gevonden wordt.
Hoe? Door ze te kennen! Dàt is een deel van ons succes. 

Afgelopen jaar hebben wij onder andere onderstaande woningen 
voor onze opdrachtgevers verkocht:

Wij zijn u ook 
graag van 
dienst in 2016.

‘Schoenen kopen zonder te paSSen’
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in het hart van Bernheze vieren 
De Dierenvriendjes hun eenjarig bestaan

gestart met vijf kinderen groeiden 
zij al snel door naar een tweede 
groep. een derde groep op een 
aantal dagen, is rond het voorjaar 
al in aantocht. “Ons team bestaat 
nu uit zes pedagogisch medewer-
kers, inclusief wijzelf, die vooral 
letten op gezond eten en drinken 
en veel buiten bewegen, in de na-
tuur, met ruimte voor de kinderen 
en het beleven van de boerderij 
van heel dichtbij.”, vertellen Judith 
en Nancy enthousiast “Alle seizoe-
nen worden beleefd met en rond 
de boerderij, waarbij niet alleen de 

kinderen dit erg leuk vinden, ook 
de ouders zijn enthousiast. Niet op 
de laatste plaats omdat de kinde-
ren met veel plezier naar De Die-
renvriendjes komen.” 
Bij De Dierenvriendjes volgen wij 
een dagritme voor de kinderen 
met afwisselende activiteiten ge-
richt op de ontwikkeling van het 
kind. Buiten het kleuren, knippen, 
plakken, bouwen, puzzelen, hier 
een kleine greep uit onze speciale 
boerderij activiteiten: helpen de 
koeien voeren, spelen met hon-
den, onze pony Sweety verzorgen 
en buitenzetten, verstoppertje spe-
len in de struiken, kippen voeren, 
het konijn en de duiven verzorgen, 
mini varkens aaien, in de zandbak, 
het stro of binnen in het mais-bad 
spelen. Daarnaast besteden wij 
aandacht aan de seizoensgebon-
den activiteiten zoals: knuffelen 
met jonge poesjes, in de bladeren 
spelen, paddenstoelen zoeken, 
inkuilen (mais/gras van het land 
halen), aardappels en prei rooien, 
bramen plukken. 

kijkmiddag
Zaterdag 9 januari tussen 14.00 – 
16.00 uur is er een kijkmiddag. 
Ben je nieuwsgierig geworden en/
of op zoek naar opvang voor uw 
kind(eren), kom geheel vrijblijvend 

een kijkje nemen. Nancy en Judith 
geven een rondleiding en beant-
woorden vragen over hun unieke 
manier van kinderopvang.

Voor meer informatie: 
www.dedierenvriendjes.nl
facebook.
’t Broek 8a 5388 XJ Nistelrode. 
Nancy 06-20181408
Judith 06-33865804.

NISTeLRODe - Het idee om voor kinderen een kinderopvang te openen waar gezondheid en natuur centraal 
staan, kreeg op 5 januari 2015 vorm met de opening van agrarische kinderopvang De Dierenvriendjes. Een 
jaar later kijken judith van den broek en Nancy Theunisz tevreden terug op een vliegende start, alvorens ze 
alweer vooruit kijken. 

Prijswinnaar 
kerstboomfoto

BeRNHeZe – Vanaf 9 december 
kwamen de foto’s van de kerst-
bomen onze mailbox binnen. 
Hele mooie, groot, klein, van 
hout met en zonder kinderen. 
Familie Vos heeft gewonnen en 
wint hiermee een pakketje van ’t 
Bomenpark eten en Drinken en 
Bon Fromage.

kinderopvang op de boerderij

de dierenvriendjes
kinderopvang op de boerderij

de dierenvriendjes

 Foto’s: Lianne Gabriëls

Nancy en Judith

knu� elen met 
jonge poesjes, in de 
bladeren spelen, 
padden� oelen 
zoeken, inkuilen

www.mooibernheze.nl

infOrmeert, BOeit 
en interesseert

bezoek
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ACTIVITEITENAGENDA
MEISJES EN JONGENS KOM 
NAAR DEZE KNOTSGEKKE
VOORSTELLING!
‘DE MEIDEN VAN RAAK!’
AANVANG: 15.00 UUR
ENTREE: € 10,-
De meiden van Raak! ken je misschien van 
Nickelodeon en RTL Telekids en als je ze 
niet kent dan wordt het de hoogste tijd om 
deze leuke meiden te leren kennen. Een 
swingende show vol fantasie, magie en 
knotsgekke avonturen.

NICK’S PRIDE 
‘NEW YEARS PARTY’! 
AANVANG: 21.00 UUR
ENTREE: GRATIS

De Brabantse zesmansformatie Nicky’s Pride speelt top-100 
covers van Anouk tot Rowwen Hèze en van Sister Sledge tot 
Van Halen en écht alles wat daartussen zit. Op zaterdag 9 
januari luidt de band het jaar in met een knallende New Year’s 
Party in het café van de Pas in Heesch.

ZONDAGOCHTENDCONCERT 
FREDERIQUE V.D. BOOMEN 
EN ROLF VAN MEURS
AANVANG: 11.30 UUR
ENTREE: € 10,-

Frédérique begeleidt zichzelf op piano en weet met haar 
prachtig stemgeluid het publiek te ontroeren. Klassiek gitarist 
Rolf van Meurs speelt nummers van zijn in 2015 verschenen 
en goed ontvangen CD.

FILM: FAR FROM THE 
MADDING CROWD
AANVANG: 20.00 UUR
ENTREE: € 5,-

Het verhaal vertelt de constante afweging van Bathsheba 
tussen verschillende mannelijke aanbidders en haar onafhan-
kelijkheid. Ze geniet van haar vrije bestaan op de bescheiden 
boerderij van haar familie en wil dit niet zomaar opgeven voor 
een man.

PUBQUIZ
AANVANG: 21.00 UUR
ENTREE: GRATIS

Een quiz met acht wisselende categorieën, met open– en 
meerkeuzevragen, een � naleronde en uiteindelijk een win-
naar. Teams bestaan maximaal uit vijf personen en mee doen 
blijft belangrijker dan winnen. Schrijf je in via info@de-pas.nl.

ACTIVITEITENAGENDA

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

ZO. 10 
JANUARI

MA. 18 EN DI. 
19 JANUARI

ZO. 17 
JANUARI

VR. 22
JANUARI

ZA. 9 
JANUARI

NISTeLRODe/HeeSCH - jan wij-
nen uit Nistelrode geeft op don-
derdag 21 januari in bibliotheek 
Heesch een fotopresentatie over 
zijn ruim 2000 kilometer lange 
voettocht naar Santiago de com-
postela.

Jan wijnen is een gepensioneerde 
metselaar uit Nistelrode. Zoals hij 
zelf zegt, begon de liefde voor het 
lopen toen hij als zestigjarige met 
vroegpensioen ging. eerst korte 
wandelingen in de omgeving, later 
langere wandelingen en routes zo-
als het Pieterpad. 

Santiago lokte, “Maar ja”, zegt hij 
“dat is een heel eind en je zit met 
de taal. Frans wordt er op de stei-
ger niet veel gesproken.” Jan zet 
door in zijn voorbereidingen en be-
gint aan de tocht.

Presentatie 
Met een fotopresentatie neemt Jan 
wijnen de bezoekers in de Heesche 
bibliotheek mee in het verhaal over 
zijn voorbereidingen en de uitein-
delijke tocht naar Santiago de Com-
postela. Hij ontmoet onderweg 
vele mensen, met evenveel mooie 
en bijzondere verhalen. Jan vertelt 
over de gastvrijheid en hartelijkheid 
die hij ontmoet bij de vele slaap-
plekken onderweg en ook over de 
mooie en moeilijke momenten die 
hij heeft ervaren. een bijzonder ver-
haal van een bijzonder mens. 

kennisMakers
De lezing is onderdeel van het Ken-
nisMakers project van de Noord 
Oost Brabantse Bibliotheken. De 
bibliotheek wil mensen met elkaar 
verbinden, door het uitwisselen 
van kennis te stimuleren. 

De avond begint om 20.00 uur en 
de toegang is gratis. Vooraf aan-
melden via 
www.bibliotheekbernheze.nl of 
www.nobb.nl. Aanmelden kan 
ook bij de bibliotheek in Heesch en 
Nistelrode. 
Meer informatie: www.nobb.nl
janlooptvoetjevoorvoetje.
blogspot.nl.

De voettocht van jan Wijnen naar santiago
Presentatie Bibliotheek Heesch

Win gratis entreekaarten voor 
Vorstival

                      OSS - Toch een beetje het gevoel van een wintersportvakantie beleven, ook al ga je niet 
naar Oostenrijk én ondanks de wegblijvende sneeuw en vorst in Nederland? Ga dan op 23 januari naar 
vorstival; het koelste winterfestival! 

Met diverse podia, gevarieerde optredens en verschillende winterse activiteiten biedt het wintersportevene-
ment in ‘skigebied’ Vorstengrafdonk in Oss voor ieder wat wils. Zo is er een grote verwarmde skihal en staat 
onderaan de piste een ronde schirmbar. De line-up bestaat dit jaar onder andere uit Mr. Polska, Dré Hazes, 
Band Baby Blue en DJ Jean.
Vorstival wordt dit jaar voor de tweede keer georganiseerd na de succesvolle uitverkochte eerste editie in 
2015. De organisatie is in handen van Partycrew; een gevestigde naam in evenementenland, met een breed 
portfolio met indoor- en outdoorsportevenementen.

LeZersACtie

Hoe heet de nieuwe activiteit dit jaar op vorstival?
Vorstival vindt plaats op zaterdag 23 januari op bedrijvenpark Vorstengrafdonk te Oss/Heesch.
Kijk op www.vorstival.nl voor meer informatie, tickets bestellen en voorverkoopadressen.
Mail je antwoord voor 11 januari 12.00 uur naar: info@demooibernhezekrant.nl.

LeZersACtie

Win 5 X 2 GrAtis KAArtjes 
door de volgende vraag te beantwoorden: 
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0.65
v   van 0.69

0.39
v   van 0.44

2.59
v   van 2.69

1.69
v   van 1.75

2.79
v   van 2.99

2.29
v   van 2.49

0.99
  WEEKEND

0.89
  WEEKEND

1.99
  WEEKEND

0.99
  WEEKEND

1.29
  WEEKEND

2.49
  WEEKEND

0.99
  WEEKEND

1 KG

1 KG

1 KG

180 G

120 G

400-500 G 3X 300 G

4X 100 G

100 G

1 L

550 G

PER STUK

10 STUKS

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

8 T/M 10 JANUARI8 T/M 10 JANUARI8 T/M 10 JANUARI
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.         *Uit de koeling **Uit de diepvries 

KIJK VOOR MEER PRIJSVERLAGINGEN 
OP WWW.ALDI.NL

Mandarijnen

Conference peren Luxe midi bolletjes

Rode kool Zoete aardappelen

Runderhamburgers* Casselerrib*

Aardbeien 
yoghurtdrink

Walnoten

Notenmelange

Pizza margherita**

Smeerkaas 48+

Gyros of Kebab**

Hans Manders presenteert zondag 17 januari vanaf 
14.00 uur in het bezoekerscentrum van De Kilsdonkse 
Molen in Heeswijk-Dinther zijn roman ‘Vroeger komt 
nooit meer terug’. Het boek is die middag (al dan niet 
gesigneerd) te koop voor € 17,50. Het is ook te bestellen 
bij bol.com (€ 19,90). 

1977 - 1981 
Zeven jongens uit Brabant en Limburg. Ze studeren aan 
de universiteit van Nijmegen. De tijd is op drift, maar ze 
bewonen kamers op een studentengang in een klooster, 
waar ze in de refter te midden van de kloosterlingen, 
groene soep, blote kindertjes in het gras en andere sma-
keloze gerechten nuttigen. Meisjes op hun kamer uit-
nodigen is toegestaan, maar ze daar laten slapen is ten 
strengste verboden, evenals Jezusbeelden weghalen op 
de kloosterzolder. 
Een half mensenleven later vliegen vijf van de zeven jon-

gens van toen met hun echtgenotes naar Rome. Een van de voormalige ganggenoten blijft 
vanwege vliegangst in Nederland achter. Nummer zeven hebben ze al meer dan dertig jaar 
niet gezien. Maar dat hij, de kunsthistoricus, bij een van de monumenten klaar staat om 
hen rond te leiden, is niet geheel denkbeeldig. ‘Vroeger komt nooit meer terug’ gaat over 
de wisseling der seizoenen, een onbereikbare geliefde, fases in een mensenleven, haar dat 
verdwijnt of steeds grijzer wordt, de schijnbare tijdloosheid van de eeuwige stad. Over de 
tijd die onherroepelijk voorbij gaat en de poging daar weerstand aan te bieden door er een 
boek over te schrijven.

Over Hans Manders
Geboren in 1959 in Uden. Studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan KU in Nijmegen. 
Sinds 1984 werkzaam als leraar Nederlands. Sinds 2005 conrector op Gymnasium Bern-
rode in Heeswijk-Dinther. Getrouwd en vader van drie kinderen. Debuteerde als schrijver 
met jeugdroman ‘Bestemming onbekend’ - Ploegsma, 1997. Schreef sindsdien meerdere 
kinderboeken en jeugdromans. Eerste gedichtenbundel, ‘De kou verdrijven’, verscheen in 
2003. Publiceerde sindsdien in eigen beheer meerdere bundels. Schreef daarnaast ook lied-
teksten, columns en verhalen. Sinds 2013 gemeentedichter van Bernheze. ‘Vroeger komt 
nooit meer terug’ is zijn eerste roman voor volwassenen.

jeagmanders@gmail.com. www.bravenewbooks.nl/hansmanders.

‘Vroeger komt nooit meer terug’
HEESWIJK-DINTHER - ‘Vroeger komt nooit meer terug’ is een roman over de studen-
tentijd in Nijmegen, op een studentengang in een klooster, in de jaren zeventig van de 
twintigste eeuw. En over een reis naar Rome, meer dan dertig jaar later. Vinden ze daar 
de zevende ganggenoot? 

Winnaar puzzels
Winnaar Kerstkruiswoordpuzzel
Antwoord: Meer Maashorst
Mariëlle van Gogh

Winnaar Oudejaarskruiswoordpuzzel
Antwoord: Dorpskwis
Toos Schuurmans 

Zij winnen een pakketje van 
’t Bomenpark Eten en Drinken 
en Bon Fromage.

TIP VOOR DEFEEST-DAGEN!

OP ZOEK NAAR EEN 
CULINAIR CADEAU?

De feestdagen staan weer voor de deur! 
Bij Bon Fromage kunt u nu terecht voor prachtige, 

op maat gemaakte cadeaupakketten, dankzij een mooie 
samenwerking met Verbruggen Megastore en het Bomenpark. 

Voor meer informatie mail naar bonfromage.ton@live.nl. 
Minimale levering/bestelling vanaf 5 pakketten.

adv.indd   1 23-11-15   16:52

gefeliciteerd

WOENSDAG 06 JANUARI 2016

Good Dinosaur 3D: 
13:30 16:00

Dummie de mummie: 
14:00 16:00

Mega Mindy VS Rox: 
13:45 

Snoopy 3D: 
13:45 

Star Wars The Force Awakens: 15:45 19:45

Fashion Chicks: 
15:45

Point Break 3D: 
19:45

Bon Bini Holland: 
20:00

Mannenharten 2: 
20:00

DONDERDAG 07 JANUARI 2016

Star Wars The Force Awakens: 19:45

Hateful Eight: 
19:45

Mannenharten 2: 
20:00

Point Break 3D: 
20:00

VRIJDAG 08 JANUARI 2016

Good Dinosaur 3D: 
16:00

Dummie de mummie: 
16:00

Snoopy 3D: 
16:00 

Star Wars The Force Awakens: 18:45

Fashion Chicks: 
16:00 19:00

Point Break 3D: 
21:45

Bon Bini Holland: 
19:00

Mannenharten 2: 
21:30

Spectre: 
21:45

Hateful Eight: 
21:15

THG: Mockingjay - Part 2: 18:45 

ZATERDAG 09 JANUARI 2016

Good Dinosaur 3D: 
13:00 15:45

Dummie de mummie: 
13:45 15:45

Mega Mindy VS Rox: 
13:30

Snoopy 3D: 
13:45 

Star Wars The Force Awakens: 18:45

Fashion Chicks: 
15:30 19:00

Point Break 3D: 
15:30 18:45

Bon Bini Holland: 
19:00

Mannenharten 2: 
21:30

Spectre: 
21:45

Hateful Eight: 
21:15

THG: Mockingjay - Part 2: 21:30  

ZONDAG 10 JANUARI 2016

Good Dinosaur 3D: 
13:00

Dummie de mummie: 
13:45 15:45

Mega Mindy VS Rox: 
13:30

Snoopy 3D: 
13:45 

Star Wars The Force Awakens: 15:30 19:30

Fashion Chicks: 
15:45

Point Break 3D: 
19:45

Bon Bini Holland: 
19:00

Mannenharten 2: 
21:15

Spectre: 
15:30

Hateful Eight: 
19:30 

MAANDAG 11 JANUARI 2016

Star Wars The Force Awakens: 19:45

Hateful Eight: 
19:45

Mannenharten 2: 
20:00

Point Break 3D: 
20:00

 
DINSDAG 12 JANUARI 2016

Star Wars The Force Awakens: 19:45

Hateful Eight: 
19:45

Bon Bini Holland: 
20:00

Point Break 3D: 
20:00

WOENSDAG 13 JANUARI 2016

Good Dinosaur 3D: 
13:30 16:00

Dummie de mummie: 
14:00 16:00

Mega Mindy VS Rox: 
13:45

Snoopy 3D: 
13:45 15:45 

Star Wars The Force Awakens: 19:45

Fashion Chicks: 
15:45

Point Break 3D: 
20:00

Mannenharten 2: 
20:00

Hateful Eight: 
19:45 

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

Volg ons op Facebook en blijf op 

de hoogte van al onze acties, 

premières en specials!
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auto & motor nieuws

M.i.v. 1 januari 2016
óók geopend op
DONDERDAG !!!

Retselseweg 5    Heeswijk-Dinther    06-50453935
ma - di - vr 9.00-20.30 uur    do 9.00-17.00 uur    za 9.00-16.00 uur

Citroën 2cv6 Charleston  1981 € 9800,-

Citroën 2cv6 special rood 1989 € 9500,-

Citroën C2 1.4i Zwart 2005 € 3499,-

Citroën C3 1.1 Secudction 2005 € 3499,-

Citroën C3 1.4 Exclusive 2003 € 2450,-

Citroën Xsara Picasso 1.8-16v 2003 € 1999,-

Citroën Xsara Picasso 1.8-16v 2004 € 2499.-

Ford Ka 1.3 briels  2004 € 2450,-

Hyundai Atos 1.0i Automaat 2000 € 2250,-

Nissan Micra 1.2 Airco 3 drs 2006 € 4499,-

Peugeot 307 SW 1.6 HDIF 80KW 2006 € 4450,-

Renault Koleos 2.0 DCI 110KW 2008 € 7999,-

Suzuki wagon R+ 2002 € 1999,-

Volvo C70 2.3T 300PK Automaat 1998 € 2999,-

Volkswagen Beetle 2.0 2000 € 2950,-

Inruilers tot € 1500,-

Daihatsu Charade 1999 € 1249,-

Hyundai XG 2.5 V6 2000 € 1499,-

Peugeot 106 1.0 Sketch 1996 € 799,-

Renault Megane Scenic 1.6-16V 1999 € 1499,-

Saab 900 1995 € 1499,-

 

Bedrijfswagens: EX-BTW

Renault Kangoo 1.5 DCI 2006 € 2750,-

Citroen Berlingo 2.0 HDI 2005 €  3500,-

Réparateur agréé

S O L U T I O N  É C O N O M I Q U E  -  Q U A L I T É  E T  S É C U R I T É

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

Sticker réparateur.indd   1 23/09/09   10:12

Een greep uit voorraad 

Brouwersstraat 19
5473 HB Heeswijk Dinther
T. (0413) 29 41 24
www.autobedrijfminnaar.nl

•  APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
•  In- en Verkoop van auto’s en lichte bedrijfsauto’s
•  Wielen en banden 

      

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart  2003  €  4.950,-
Audi A4 blauw Metalic div. opties  2001  €  4.750,- 
Citroën C5 br.1.8 grijs met.  2004  €  3.950,-
Citroen Xsara picasso blauw met.  2003  €  3.900,-
2 CV 6 blauw (belastingvrij)  1971  €  4.950,-
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.  2004  €  4.950,-
Citroen Xara Coupé  1999  €  1.500,-
Daihatsu Yong yrv zwart  2002  €  2.750,-
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met.  2001  €  1.999,-
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw  1997  €  1.999,-
Ford Focus stationcar, 16 16v  2002  €  3.499,-
Ford Focus stationcar, zwart  2002  €  2.750,-
Ford Ka         meeneemprijs    1998 €  650,-
Ford Transit connect, ex btw  2004  €  3.250,-
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars  2005  €  7.750,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje  1987  €  8.250,-
Mazda 2 automaat, 28dkm  2005  €  6.450,-
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties  2002  €  3.800,-
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat  1991  €  2.950,-
Mercedes 250 TD autom.youngtimer  1996  €  5.950,-
Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-
Peugeot 206 CC cabrio  2006  €  6.950,-
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk  1994  €  750,-
Renault Laguna break 1.6 16v  2000  €  1.450,-
Renault Megane Scenic lgp, g3  1999  € 1.499,-
Renault Twingo grijs metalic   2003  € 2.750,-
Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf Cabrio lmv  1995  €  2.500,-

Réparateur agréé

S O L U T I O N  É C O N O M I Q U E  -  Q U A L I T É  E T  S É C U R I T É
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l’entretien de votre véhicule

Sticker réparateur.indd   1 23/09/09   10:12

Een greep uit voorraad 

Brouwersstraat 19
5473 HB Heeswijk Dinther
T. (0413) 29 41 24
www.autobedrijfminnaar.nl

•  APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
•  In- en Verkoop van auto’s en lichte bedrijfsauto’s
•  Wielen en banden 

      

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart  2003  €  4.950,-
Audi A4 blauw Metalic div. opties  2001  €  4.750,- 
Citroën C5 br.1.8 grijs met.  2004  €  3.950,-
Citroen Xsara picasso blauw met.  2003  €  3.900,-
2 CV 6 blauw (belastingvrij)  1971  €  4.950,-
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.  2004  €  4.950,-
Citroen Xara Coupé  1999  €  1.500,-
Daihatsu Yong yrv zwart  2002  €  2.750,-
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met.  2001  €  1.999,-
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw  1997  €  1.999,-
Ford Focus stationcar, 16 16v  2002  €  3.499,-
Ford Focus stationcar, zwart  2002  €  2.750,-
Ford Ka         meeneemprijs    1998 €  650,-
Ford Transit connect, ex btw  2004  €  3.250,-
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars  2005  €  7.750,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje  1987  €  8.250,-
Mazda 2 automaat, 28dkm  2005  €  6.450,-
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties  2002  €  3.800,-
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat  1991  €  2.950,-
Mercedes 250 TD autom.youngtimer  1996  €  5.950,-
Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-
Peugeot 206 CC cabrio  2006  €  6.950,-
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk  1994  €  750,-
Renault Laguna break 1.6 16v  2000  €  1.450,-
Renault Megane Scenic lgp, g3  1999  € 1.499,-
Renault Twingo grijs metalic   2003  € 2.750,-
Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf Cabrio lmv  1995  €  2.500,-

Een greep uit onze voorraad!

Wij wensen u een gezond en goedrijdend 2016

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

Bosschebaan  80   -   heesch   -   telefoon: (0412) 451066   -   www.petersaanhangwagens.nl

het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!
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Verkoop
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Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

Bosschebaan  80   -   heesch   -   telefoon: (0412) 451066   -   www.petersaanhangwagens.nl

het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!

AANHANGWAGENS

goedkope winterbanden?
Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

ook
VERHUUR

Abdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk - Tel. 0413-291777 - Fax 0413-291941
www.pasbanden.nl - info@pasbanden.nl

goedkope winterbanden?
Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

ook
VERHUUR

Winterbanden
Bel voor meer informatie!

Like onze facebookpagina 
en bekijk de actuele aanbiedingen

  aCtie!

Nieuwe Erven 1 - 5384 TA Heesch - 0412-857858
info@tomcars.nl - www.tomcars.nl

Twee Heeschenaren strijden met passie 
en vertrouwen in Dakar Rally 2016

Voor Aart begon het Dakar avon-
tuur al in 2007. In de twee daarop 
volgende jaren verleende hij as-
sistentie aan Frits van Eerd en in 
2010 nam hij voor het eerst echt 
deel aan de wedstrijd. Het daarop 
volgende jaar reed hij met Van 
Lankveld mee, maar was toen al 
bezig met het bouwen van een ei-
gen rallytruck. In 2012 zat hij voor 
het eerst zelf achter het stuur van 
zijn zelfgebouwde truck, met naast 
hem zijn broer Gert-Jan. Deze Da-
kar zitten ze alweer voor de vijfde 

keer samen in de cabine, met maar 
één doel: Zo snel mogelijk finishen! 
Tussen Aart en Gert-Jan Schoones 
zit al voor de vierde keer Enrico 
van der Donk uit Vinkel. Een flinke 
brok ervaring bij elkaar dus.

Rookie
Hoe anders is dat voor de mannen 
van het TopTrucks Dakar team. 
Vick Versteijnen uit Hilvarenbeek 
reed de Dakar vorig jaar voor het 
eerst, maar voor navigator Frank 
van Weerdenburg is het hele-

maal nieuw. “Nou ja… Ik was er 
al twee keer bij als chauffeur van 
de assistentietruck en ik heb zelf 
vijf keer de Breslau Rally gereden. 
Maar echt ‘in de wedstrijd’ in de 
Dakar Rally is toch wel een jon-
gensdroom.” Sinds 2012 is Frank 
al nauw betrokken bij het team 
van Schoones. “Hij houdt zich 
vanaf het begin, samen met mijn 
vrouw Hellen, bezig met het team-
management, PR en sponsoring. 
Ik ben kei trots dat hij nu, eigen-
lijk door zijn inzet bij ons, met Vick 
mee kan”, aldus Aart Schoones. 

Doelen en uitdagingen
Voor Aart is het doel nog altijd fi-
nishen. “Zeker dit jaar is het toch 
weer spannend. We hebben niet 
alleen een nieuwe truck gebouwd, 
maar we hebben ook gekozen voor 
een nieuw motorconcept dat we 
met het team zelf hebben ontwik-
keld. Vorig jaar zijn we twintigste 
geworden. Het zou mooi zijn als 
we die positie kunnen vasthouden 
of misschien wel iets verbeteren.”

Voor Van Weerdenburg ligt dat 
anders. “Ik vind het erg spannend. 
Als navigator ligt er een grote ver-
antwoordelijkheid op mijn schou-
ders. Tussen start en finish ben ik 
de baas in de truck. Ik moet niet 
alleen bepalen of we links of rechts 
gaan, ook gevaarlijke punten en 
het tempo worden door mij aan-
gegeven.” Vertrouwen heeft de 
Heeschenaar er wel in. Dat moet 
ook wel, anders moet je er niet aan 
beginnen. “Uitrijden en die me-
daille mee naar huis nemen. Dat is 
mijn doel. Natuurlijk hoop ik stie-
kem dat we iets beter eindigen dan 
de 36e plaats van vorig jaar…”

Volgen kan via
Aart Schoones (startnr. 522)   
www.schoonesdakar.nl 
Frank van Weerdenburg 
(startnr. 543)
www.toptrucksdakar.nl

Aart en Frank

HEESCH - Voor de één begint het routine te worden, voor de ander is 
het een nieuwe uitdaging; Aart Schoones en Frank van Weerdenburg 
uit Heesch doen mee aan de zwaarste rally ter wereld, de Dakar Rally. 
Allebei in een truck, maar niet in dezelfde...
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‘Wij wensen iedereen een veilig 2016 in het verkeer’

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

www.taxivangrunsven.nl
Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490 

Bosschebaan 92 - 5384 VZ Heesch
0412-452244 of 06-51088982

info@autobedrijf-wilbervangogh.nl www.autobedrijf-wilbervangogh.nl

Hyundai IX35 2.0 benzine nav trekhaak camera  wit 78.000 km 2011

Renault Clio TCE  rood  expression  navi  airco 36.000 km 2013

Toyota Corolla verso benzine 7 pers ecc automaat 85.000 km 2008

Voor meer informatie
De Morgenstond 6 - 5473 HG  Heeswijk-Dinther

0413-292933  /  06 - 21187670
ketelaarstrainingcenter@kpnmail.nl

www.ketelaars-opleidingen.nl

Training en/of opleiding
• Containerwagenchauffeur

• Heftruckchauffeur
• Bovenloopkraan

• Reachtruckchauffeur

TRAININGS-
CENTRUM
KETELAARS

Dortmans, voor uw mobiliteit!

Heidebloemstraat 15a
Postbus 245
5480 AE Schijndel
Telefoon (073) 549 68 23
Telefax (073) 611 05 86

E-mail info@garagebedrijfdortmans.nl
www.garagebedrijfdortmans.nl
Rabobank 16.11.70.439
IBAN: NL52 Rabo 016.11.70.439
BIC Rabo NL 2U

BTW-nr. NL8512.504.03.B.01     KvK Oost-Brabant nr. 543.04.717
Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Bovag

D rtmans
GARAGEBEDRIJF

Dortmans, voor uw mobiliteit!

Heidebloemstraat 15a
Postbus 245
5480 AE Schijndel
Telefoon (073) 549 68 23
Telefax (073) 611 05 86

E-mail info@garagebedrijfdortmans.nl
www.garagebedrijfdortmans.nl
Rabobank 16.11.70.439
IBAN: NL52 Rabo 016.11.70.439
BIC Rabo NL 2U

BTW-nr. NL8512.504.03.B.01     KvK Oost-Brabant nr. 543.04.717
Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Bovag

D rtmans
GARAGEBEDRIJF

APK actie
€ 20,-

Geldig in de maand januari 2016

073-5496823 
Heidebloemstraat 15a 

5482 ZA Schijndel  
info@garagebedrijfdortmans.nl

De auto winterklaar maken
1. Maak de rubbers van de deuren goed schoon en smeer ze in. Dit 

kan met een speciale stick of smeersel, maar talkpoeder kan ook al 
helpen.

2. Vul de ruitensproeiervloeistof bij met een antivriesvariant. 
 De zomervloeistof kan bevriezen in het reservoir.
3. Koop een speciale deken voor de voorruit, zodat je minder hoeft 

te krabben. gebruik geen kranten, die kunnen vastvriezen. 
 Ramen krijg je ook ijsvrij met ruitontdooier.
4. Stel een setje winterspullen samen. Denk naast ruitontdooier, 

slotontdooier (buiten de auto bewaren) en ijskrabbers ook aan 
een paar matten, een schep en een veger om wegrijden uit diepe 
sneeuw makkelijker te maken.

5. wissel je zomerbanden door winterbanden. Zo heb je veel meer 
grip bij winterse omstandigheden.

6. Leg een plaid in de auto en neem een flesje water mee, zo ben je 
altijd voorbereid op vertraging door weer of het verkeer.

Bron: Anwb

Middelste Groes 13a - Tel: 0412-453408 - Mob: 06-53148093
info@schadeherstelrooyendĳ k.nl - www.schadeherstelrooyendĳ k.nl

• wĳ  werken voor 
 alle verzekerings-
 maatschappĳ en

• bĳ  ons geen standaard 
eigen risico

• gratis leenauto

Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14

5473 RG HEESWIJK-DINTHER

Telefoon: 0413-291887

OOK VOOR REPARATIES
EN APK KEURINGEN
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Ford Ka 51 kW  ........................................2011
Ford Fiësta 1.6  .......................................2009
Ford Fiësta nw model 1.0  1.3 en 1.6  .2011-2013
Ford Fiësta 1.4  .......................................2005
Ford Fiësta 1.6  .......................................2009
Ford Focus 1.0 3 cil 74 kW ......................2012
Ford Focus 1.4i  ......................................2007
Ford Focus 1.6 D  ................. 2006-2007-2013
Ford Focus 1.6 77 kW  ............................2012
Fiat Punto 800 cc .................................... 2012
Opel Corsa 1.2  .......................................2012
Peugeot 107  ........................................... 2013 
Peugeot 206 ............................................ 2007
Peugeot 207  ........................................... 2008
Renault Clio 1.2 ....................................... 2010
VW Golf ...................................................2013
VW Polo TD BlueMotion 5 drs .................2011
StationwagonS:
Ford Focus 1.6D  .....................................2010
Ford Focus 1.6D 77 kW  ..........................2013
BeStelwagenS:
Ford Transit 85 kW  .................................2005

Al ruim 90 jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET 
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Vragen? Bel voor info 0413-291490 b.g.g. 06-51524069 of 06-53471854

Ook voor LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

Hoofdstraat 45 - Heeswijk - tel. 0413-291490 - www.taxivanlieshout.nl
Taxi van LieshoutTaxi van Lieshout
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€ 1,99

1,59

€ 3,49  € 3,89 

2,49

€ 4,99

3,49

Deurne Diepvriesspecialist - Milhezerweg 19 - 5752 BA Deurne - T 0493-320051
Helmond Diepvriesspecialist - De Hoefkens 1B - 5707 AZ Helmond - T 0492-544407
Veghel Diepvriesspecialist - Gasthuisstr. 36 - 5461  BB Veghel - T 0413-344004

www.diepvriesspecialist.nl
Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist zolang de 
voorraad strekt. Van woensdag 6 jan. t/m dinsdag 19 jan. 2016 Prijzen in euro’s. 
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

schaal à 400 gr.

Welten
Normaal 2.89

Pangasiusfilet
zak à 1 kg.

Epic

Broodje 
Hamburger of
Kroketburger

160/140 gr.- Diepvriesspecialist

2 Broodjes voor 
10 spaarpunten

Bami-, nasi goreng,
macaroni of spaghetti

Gratis
spaar-
kaart
artikel

1,29

1,49

Belgische friet
zak à 1 kg.

Lutosa

2,19
oriental 
Bami- of nasischijf
schaal à 4 stuks

Diepvriesspecialist

€ 1,99

1,49

Kipsaté of 
varkenssaté
met of zonder stokjes
zak à 160 gr.

Diepvriesspecialist

Hutspot 
of boerenkool
zak à 1 kg.

Diepvriesspecialist/Greens

€ 2,29 

1,79
€ 3,79

2,79

Maaltijd loempia 
schaal 2 stuks

Diepvriesspecialist € 1,12

0,79

gemengd
Smoothiefruit
zak à 150 gr.

FreshFruit Express

schaal à 4 stuks

Diepvriesspecialist

€ 3,49

2,89

ambachtelijk 
Erwtensoep
emmer à 1 ltr.

Diepvriesspecialist

2 voor

5,55

3 voor

9,99

met 
saus

luCHtpost Freek spits nisseroise Glorie in kenia
Een helpende hand bieden in het westen van kenia daar ben ik, Freek Spits 
geboren en getogen in Nistelrode, mee bezig geweest. ik woon in kisumu aan het 
victoriameer van waaruit ik de diverse activiteiten coördineer waar ik mee bezig ben. 

Tribute to Simon en Siaka, R.I.P.

Gezondheid en daarbij gezond eten is toch wel een van de belangrijkste aspecten in ons leven. Dat is waar we aan bijdragen hier in Kenya, om mensen 
te trainen gezond eten te produceren, maar tevens ook variatie in hun eetpatroon mee te geven. Ook het creëren van ‘Money in the Pocket’ via 
landbouwactiviteiten is een manier om mensen een beter bestaan en toegang tot gezondheidszorg te bieden.
Nog te vaak overlijden (jonge) mensen aan simpele kwaaltjes en door onvoldoende toegang tot de juiste medische zorg. Zo ook Siaka, 31 jaar, een jonge 
gast, die als percussionist in de band Uzima Vibe van mijn vrouw Thelma speelt. De ene vrijdag speelt hij nog, wel met enige ademhalingsklachten en de 
maandag erop horen we het trieste bericht. 

Waarom ik juist nu dit issue aankaart is, dat ik zojuist te horen heb gekregen dat de accountant van FreeKenya, Simon Kolaka, plotseling ook is overleden. 
Ook een jonge man, in de bloei van zijn leven, twee weken geleden nog zijn examens afgelegd voor een nieuwe graad in financiën.

We zijn met FreeKenya een spaar- en leensysteem aan het opzetten in de vorm van een coöperatie voor boeren om toegang tot financiën 
te bieden. Dit biedt voor velen de doorbraak om deel te nemen aan ons Money Garden Concept. Simon zou hier met zijn ervaring 
het management op zich nemen. Helaas vriend, deze uitdaging kunnen we samen niet meer beleven. We zullen hier als team sterker 
uitkomen en met jou in ere, in onze gedachten, met de input die je al hebt gegeven. 

Ik wil, naast de individuele donaties, graag de volgende organisaties bedanken voor hun steun en vertrouwen in ons om ons werk te 
kunnen voortzetten: Vrienden Van Onze Missionarissen Nistelrode; Uden WereldWijd; gemeente Bernheze en Charity Cup Nistelrode.
R.I.P. Simon en Siaka!

Freek Spits www.FreeKenya.org / Stichting FreeKenia Rabobank Nistelrode, NL90 RABO1093728434.

De komeet Catalina, voorzien van twee staarten (links), bij 
de heldere ster Arcturus van het sterrenbeeld Ossenhoeder, 1 
januari 2016 (foto: Chris Schur, Arizona)

extra aandacht voor 
komeet Catalina 
bij Halley

HeeSCH - Sterrenwacht Halley is op vrijdagavond 15 ja-
nuari voor publiek geopend. Het programma begint om 
20.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Het is voor alle 
leeftijden geschikt. 

Als het niet bewolkt is, worden de telescopen en verrekij-
kers gericht op de komeet C/2013 US10 (Catalina), die 
in deze periode aan de sterrenhemel staat. een komeet is 
een hemellichaam van ijs en stof, dat rond de zon draait 
en ons zonnestelsel doorkruist. 

Op 17 januari is de afstand van ons tot de komeet Catalina 
het kleinst: ongeveer 108 miljoen kilometer. De komeet 
komt betrekkelijk dichtbij de zon, waardoor een klein deel 
van zijn ijs sublimeert (‘verdampt’) en stofdeeltjes vrijko-
men. wat wij kunnen zien is, dat zich om de (onzichtbare) 
komeetkern tijdelijk een omvangrijke dampkring of coma 
heeft gevormd en dat de komeet een gasstaart en een 
stofstaart heeft gekregen, die altijd van de zon afwijzen.
een ander mooi hemelobject om met de telescoop te be-
kijken, is de maan. Zijn kraters, bergen, ‘zeeën’ en ‘ocea-
nen’ zijn prachtig te zien.

In het auditorium en het planetarium verzorgen Halley-
leden presentaties over de sterrenhemel, met extra aan-
dacht voor de genoemde komeet Catalina.
entree op de publieksavonden: € 5,-, kinderen t/m 12 
jaar: € 3,-.

Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch/Vinkel
0412 - 45 49 99. 
www.sterrenwachthalley.nl
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Verenigingsman 2015 en Lid van verdienste HVCH

Unaniem werd bepaald dat Tonnie 
de Jong deze bijzondere eer te beurt 
valt. Tonnie is een bekendheid bin-
nen HVCH, zeker wanneer je een 
beetje thuis bent in de jeugdafde-
ling. Naast dat hij zelf recreatief 
heeft gevoetbald, is Tonnie al lange 
tijd van onschatbare waarde bin-
nen de jeugdafdeling. Hij is specia-
list op het gebied van wedstrijdza-
ken, toernooien en evenementen. 

Tonnie kom je overal tegen. Lang 
maakte hij deel uit van het jeugdbe-
stuur. Daar is hij aan het begin van 
dit seizoen mee gestopt. gelukkig 
gaat hij nog wel door met andere 
taken. Hij bemant op de zaterdag 
het wedstrijdsecretariaat, is er bij al-
lerlei evenementen van de jeugdaf-
deling en bemant op zondag de 
kassa bij de thuiswedstrijden van 
het 1e elftal. Uit handen van de ver-

enigingsman 2014, wim Bongers, 
ontving Tonnie zijn aandenken.
 
Ans den brok Lid van verdienste 
kNvb 
Dit jaar viert Ans den Brok haar 
zilveren jubileum als secretaris van 
HVCH. Dat is de club niet ontgaan, 
maar ook de KNVB niet. Tijdens 
de drukbezochte nieuwjaarsrecep-
tie werd Ans benoemd tot Lid van 
Verdienste van de KNVB. Ze kreeg 
een gouden speld en oorkonde uit-
gereikt namens dhr. Jan Heijnen, 
vicevoorzitter district Zuid II van de 
KNVB.

HeeSCH - Traditiegetrouw wordt op de nieuwjaarsreceptie, gehouden 
op de eerste zondag van het nieuwe jaar, de nieuwe verenigingsman 
of -vrouw gehuldigd. Dit jaar had het Algemeen bestuur niet veel tijd 
nodig om tot de keuze van verenigingsman/-vrouw 2015 te komen. 

NISTeLRODe - Tijdens de nieuw-
jaarsreceptie van Prinses irene is 
korfbalsters Laura van de ven ge-
kozen tot sportvrouw van het jaar 
2015. 

eerder op de avond was zij al ge-
kozen tot korfbalster van het jaar. 
Laura ontving uit handen van 
Tawer en Daniëlle Ikanubun de 
‘Amandus Ikanubun Award’, ge-
noemd naar hun broer en eerste 
elftalspeler die in november 2012 
tragisch overleed.

Koen Pittens werd gekozen tot 
voetballer van het jaar en Jody van 
Kessel tot voetbalster van het jaar.

Laura van de Ven sportvrouw 
van het jaar prinses irene

Tom kreeg de pluim zondagmid-
dag uitgereikt door voorzitter Peer 
Verkuijlen. Die gaf aan dat deze 
waardering meer dan verdiend is. 
Tom is al vanaf 1978 lid van de 
vereniging. Na zijn actieve voet-
balperiode in de hoogste elftallen, 
is hij vooral actief geworden op 
bestuurlijk gebied. Veel zaken wor-
den door Tom uitstekend geregeld, 
zoals onlangs de nieuwe wasstraat 

voor het wassen van de tenues. Al 
meer dan 15 jaar is hij lid van het 
hoofdbestuur en ondermeer belast 
met sponsorzaken. ‘Het is vooral 
zijn verdienste dat alle teams voor-
zien zijn van een of meer spon-
soren en in mooie tenues kunnen 
spelen’ aldus de voorzitter. Tom 
werd totaal verrast met dit dank-
betoon en was er heel erg dank-
baar voor.

tom Vermeulen krijgt eretitel 
pluim van de club 2015

HeeSwIJK-DINTHeR - De Pluim van de club van voetbalvereniging 
Heeswijk is voor het jaar 2015 toegekend aan Tom vermeulen (45). 
Het is de jaarlijkse eretitel van de vereniging voor personen die zich 
bijzonder verdienstelijk maken. vanwege zijn grote inzet en verdienste 
voor de club is tijdens een druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst de 
oorkonde aan Tom uitgereikt. 

Laura van de Ven

Ans den BrokTonnie de Jong

Peer Verkuijlen en Tom Vermeulen
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Kanjer van de Hoef 2016

Voor 2016 werd Adriaan van der 
Doelen uitgeroepen tot de nieuwe 
kanjer. Voorzitter eli van Beekveld 
roemde zijn bescheidenheid, be-
trokkenheid bij de jeugd en posi-

tieve insteek. Mede door zijn rol 
verloopt de overgang van A- en B- 
junioren naar de senioren op een 
vlotte manier. Daarnaast is hij de 
enige speler die in het huidige sei-

zoen voor zowel het eerste, twee-
de, vierde en vijfde elftal heeft 
gespeeld. Kortom: waar Adriaan 
nodig is, daar zet hij zich in, al is 
het met kapotte enkels, aldus van 
Beekveld. 
Al meer dan 17 jaar is Adriaan 
jeugdleider en dat doet hij met een 
gezonde dosis humor en altijd zijn 
beroemde ‘shagbuil’ binnen hand-
bereik. Ook bij overige activiteiten, 
zoals het jubileumjaar, Summer-
Breeze of meerkampdag is Adriaan 
op alle mogelijke manieren van de 
partij. Met schilderwerk, barwerk-
zaamheden of het leiden van spel-
letjes, het maakt eigenlijk niet uit. 
Adriaan is altijd paraat!

De nieuwe Kanjer ontving onder 
groot applaus zijn oorkonde, bos 
bloemen en cadeaus.

LOOSBROeK - Zondag 3 januari vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats bij voetbalvereniging wHv 
Loosbroek. Traditiegetrouw wordt dan ook de kanjer van De Hoef uitgereikt aan een speler / vrijwilliger die 
een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de club.

Voorzitter Eli van Beekveld en Adriaan van der Doelen
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In nieuwe turnpakken, met wat 
zenuwen begonnen de turnsters 
op balk. Siena behaalde hier met 
een keurig nette oefening een 
12.10 punt. Lynn behaalde op balk 
zelfs een 12.55 punt. Daarna ging 
de wedstrijd verder op vloer. Hier 
behaalde gijsje een keurige 11.40 
punt. Hierna gingen de turnsters 
door naar sprong. Larissa haalde 
met haar handstandoverslag over 
kast en haar salto een keurige 

12.375 punt. gijsje behaalde met 
haar handstandoverslag over de 
kast en een zeer goede streksalto 
een 13.05 punt. Als laatste onder-
deel was brug aan de beurt. Bij veel 
turnsters het favoriete onderdeel. 
Lieke behaalde hier een 12.20 
punt, estee een 12.80 punt en Iris 
behaalde zelfs een 13.20 punt. 
Deze goede punten zorgden er-
voor dat het team won van Spor-
tief.

eerste winst 
van het seizoen voor sine-Cura

HeeSwIJK-DINTHeR - Het onderbouwteam van Sine-cura uit Hees-
wijk-Dinther turnde op zondag 3 januari de eerste competitiewedstrijd 
van het seizoen tegen Sportief Oss. Het team bestaat uit de volgende 
turnsters: Lieke van de ven, Siena Nooijen, iris van de broek, Estee van 
Driel, Larissa Deckers, Gijsje van de Akker en Lynn van Doorn. 

turnen Heesche Winterwandeling op 10 januari
HeeSCH – De elfde editie van de 
Heesche winterwandeling is op 
zondag 10 januari. vanaf 9.00 uur 
kan er gestart worden bij HvcH 
aan de binnenweg 1 in Heesch. 
Deze keer wordt het gebied aan de 
westzijde van Heesch aangedaan 
en zijn er weer vier routes uitgezet. 

Deelnemers kunnen kiezen uit 10, 
15, 20 of 25 kilometer. Voor de 
eerste twee afstanden kan gestart 
worden tot 12.00 uur en de in-
schrijving van de langste afstanden 
stopt om 11.00 uur. Dit jaar is er 
wederom een mooie pauzeplaats 
en daar is - naast koffie, thee en 
chocomel - ook erwtensoep te ver-
krijgen.

HOOge MIeRDe/NISTeLRODe - 
De Prinses irene korfbalsters ver-
loren zondagmiddag van directe 
concurrent DDw uit Hooge Mier-
de met 11-7.

Dit was vooral te wijten aan een 
zeer slechte eerste helft. Bij rust 
stond het 9-3. In de tweede helft 
liep het beter, maar de achterstand 
kon niet meer worden wegge-
werkt. 

Volgende week komt DDw naar 
Nistelrode, dan zal er revanche ge-

nomen kunnen worden. Dan moet 
er ook gewonnen worden, want 
Prinses Irene staat nu op de voor-
laatste plaats, samen met Rosolo. 
er liggen zeker mogelijkheden, 
maar het schotpercentage zal dan 
hoger moeten zijn dan deze zon-
dag en iedereen dient dan vanaf 
minuut één bij de les te zijn. 

geloof maar dat coach Marijke de 
Veer (foto), deze week hard aan 
het werk gaat om zondag anders 
voor de dag te komen.

Korfbalsters prinses irene te laat wakker
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

Modern, professioneel zwemonderwijs

Voor Aquasportief, Turbo A, 
zwem ABC en meer

Voor meer info: 06-81498174 - www.zwemschoolsandra.nl
Meerstraat 30b Heeswijk-Dinther

Kleine groepen, 
direct starten mogelijk.

Deze gaven ze voor rust niet meer 
weg: 5-9. Na rust kwam Altior be-
ter in het spel en naderde Spes op 
2 doelpunten, maar telkens wisten 
de gasten uit Milsbeek ook weer te 
scoren. 
Het verschil bleef 2 doelpunten, 
maar Altior heeft de tweede helft 

een goede partij neergezet. De 
ploeg uit Heeswijk-Dinther wist 
niet te voorkomen dat Spes er van-
door ging met de punten. Uitslag: 
16-18. 
Zondag 10 januari wacht de uit-
wedstrijd tegen Spes.
Altior 2 – Spes 2 Uitslag: 8-11.

Altior begint 2016 met puntverlies
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

HeeSwIJK-DINTHeR - De eerste wedstrijd van het nieuwe jaar verliep 
voor Altior bijna hetzelfde als de laatste wedstrijd van 2015. Het begin 
van de wedstrijd Altior 1 tegen Spes 1 ging nog wel iets gelijk op, maar 
pupil van de week Nina Schouten zag toch dat Altior het moeilijk had 
om te scoren en zag Spes met knappe schoten op voorsprong komen. 

De OpLOssinG

‘t Zusje schenkt outfit aan prinses irene 7

NISTeLRODe - Het zevende elftal van Prinses Irene is in het nieuw gestoken door restaurant ‘t Zusje uit Uden. 
Het elftal kreeg een compleet voetbaltenue, trainingspakken en tassen geschonken. Restaurant ’t Zusje uit 
Uden is een begrip in deze regio. eigenaar Sjors Nagel heeft een restaurant waar het heerlijk toeven is. Op de 
foto staat Sjors Nagel, een neef van 7e elftalspeler Joost Nagel, helemaal rechts op de foto.



woensdag 6 januari 2016 31
  

BernHeZe spOrtief

‘t Sfeerhuys Bloem & Styling
Van Grunsven & Haerkens assurantiën
Aagje psychologen
Ambachtelijke Slagerij van den Tillart
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool van Sleuwen
Badkamermarkt.nl B.V.
Balletstudio Hanneke van der Stappen
Bernheze Makelaars & Adviseurs
Bevers Installatietechniek BV
Bevers Steencentrum BV
Boetiek24.nl
Boslo Investment
Brasserie ‘t oude Raadhuis
Café ‘t Tramstation
Centrum Maia
Chris van Velzen Autoschade
Cor v. Schaijk Aann.- en Transportmij. B.V.
Cranen B.V.
Creatief & Lekker
Cultureel Centrum De Pas
D.I.O. The Readshop Sparkling
De Bakkers Lamers
De Schaapskooi
Dressup InStyle
Drukkerij Wihabo
DSP Licht, Geluid & Entertainment
DTG Kaarsen

Eetcafe ‘t Pumpke
Fa. van de Wetering
Feston Tapijten Heesch
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Finovion Accountancy Bernheze
Gaaf Grafisch
Galerie Bernheze
Gastronomia Italiana
Geurts Mengvoerders BV
Groente- en Fruitspeciaalzaak Ceelen
Hairzz & Bijoux
Hanegraaf Verhuur
Hanenberg Materieel
Heerkens Groente en Fruit B.V.
Het Gele Huis Hypotheken
Hoogstede Optiek en Horen
Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens BV
Installatiebedrijf T Loeffen
Installatiebedrijf van Dinther
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
John’s Woondesign
Jumbo Wiegmans Heesch
Just Be Beauty & Balance
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kapsalon van Dinther Nistelrode
Karwei Heesch
KDV Piekobello - BSO De Rebbels en BSO 

De Toversteen
Ketelaars Handel en Transport
Kindercoach Plus

Kinderopvang De Benjamin
Klasse RT
Kringloop Heesch
La Colline
Langenhuizen Agrarisch Loon- en 

Grondverzetbedrijf
Langens Hoveniers
Leon Kerkhof Tuinontwerp 
 Aanleg en Onderhoud
Life & Garden
LipsGroen Hoveniersbedrijf
Logopediepraktijk Heesch Nistelrode
Los door het Bos
Lunenburg Events & More
Maas & van Oss
Machinale Timmerwerkplaats Jan Loeffen
MandalArt mandalatekenen
Mario Supersize.nl
Marvy’s Speelwereld
Marya Schoenen en Tassen
MG Service
Oefentherapie Cesar
Ontmoetingscentrum De Nistel
OOvB adviseurs en accountants
Pantein Thuiszorg Nistelrode
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s
Plaza ‘t Supertje
Podotherapie van den Heuvel
Praktijk Gabriellic
Praktijk Marneffe

Puur Haar
Raamdecoratietotaalmarkt.nl B.V.
Rabobank Oss - Bernheze
Rijschool Chris van Vught
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio · Video · Lighting
Samarpana
Service Apotheek Nistelrode
Sport- & Healthclub Meer Sports
Stavast
Tekenburo Verkuylen
Travel Club Annemarie van Erp
V.A.K. Assist
Van Boxtel Groep
Van Den Akker horecaservice
van den Elzen Transport
Van Lieshout Dier & Tuin VOF
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schayk V.O.F.
Van Soest & Partners accountants en 

adviseurs
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
WomenWorks
Zalencentrum De Hoefslag
Zin in een Feestje

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

www.mooibernheze.nl

DE STEUN vAN ONDERSTAANDE bEDRijvEN GEvEN ONLiNE EEN GRATiS PODiUM vOOR ALLE vERENiGiNGEN EN STicHTiNGEN:

wat te denken van een vroege 
ochtend hardlooptraining, waarbij 
je de zon ziet opkomen? Dan kom 
je een beetje in de ‘Roparun-stem-
ming’ en kun je ervaren hoe het is 
om in het donker te lopen. Deze 
vroege ochtend hardlooptraining 
vindt plaats op zondag 21 februari, 

dus die kan meteen in de agenda.
Op 30 maart en 6 april hebben we 
een andere activiteit op de plan-
ning staan. Op deze dagen serve-
ren we bij restaurant Het Bomen-
park Heesch een heerlijk Roparun 
vier-gangendiner. Het team van 
het Bomenpark zorgt voor het lek-

kere eten. en ons team zorgt voor 
de ontvangst, staat in de bediening 
en - zorgt achter de schermen - 
voor de afwas. De opbrengst van 
het diner komt natuurlijk ten goe-
de aan de stichting Roparun Palli-
atieve Zorg. 
Volg Running Team Bernheze op 

Facebook en blijf op de hoogte 
van alle activiteiten. De komende 
tijd komt de informatie over data, 
tijden, locatie en kosten op de 
Facebook-pagina te staan. 
De Roparun-loten hebben we on-
dertussen verkocht. Dankzij vele 
familieleden, collega’s, buren, 
teamgenoten en enthousiaste on-
bekenden hebben we bijna 1.500 
loten verkocht. Dank jullie wel! 
Je kunt ons nog steeds blijven 
steunen! Dat kan door sponsoring, 
een donatie of door deelname aan 
de SMS-actie die 
Orcagroup voor 
ons team heeft 
opgezet. Dit kan 
heel gemakkelijk 
door het woord 
RTB naar het 
nummer 3553 

te sms’en. Hiermee steunt u team 
181 voor € 1,50. Doet u mee?

Ga jij ook actief aan de slag?
BERNHEZE - Bij een nieuw jaar horen goede voornemens. En vaak gaan deze 
over een gezondere levensstijl. Beter eten, meer bewegen, kortom actiever aan 
de slag in het nieuwe jaar. Nou, dat komt goed uit, want wij hebben diverse 
activiteiten op stapel staan die hier prima bij passen. Dus lees vooral even 
verder.

Volg Running Team Bernheze op Facebook 
en blijf op de hoogte van alle activiteiten

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

 

- Nieuwjaarsmenu € 25,- 
 

- 15+16 januari 8-gangen 
Wildproeverij € 55,-  

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

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

 

25,-
gangen 

www.mooibernheze.nl

infOrmeert, BOeit 
en interesseert

bezoek
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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 7 januari

Biljarttoernooi libre
CC De Pas Heesch

nieuwjaarsreceptie 
loosbroek
CC De Wis Loosbroek

nieuwjaarsbijeenkomst 
Heeswijk Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PaGINa 18

VrijDaG 8 januari

Biljarttoernooi libre
CC De Pas Heesch

BoBz
Dorpshuis Nistelrode

samarpana: Yoga
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

oud papier ophaaldag
Buurtschap De Koffiestraat
Kern en buitengebied 
Heeswijk-Dinther

pronkzitting de rooie 
tesneuzik
‘t Tunneke Heesch

kerstboomverbranding
Kruising Hondstraat- Broekkant 
Vorstenbosch

teenage party 12+
Lunenburg Loosbroek

kaartavond kBo Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

zaterDaG 9 januari

uitslag-/feestavond 
nisseroise kwis
Partycentrum ‘t Maxend 
Nistelrode
PaGINa 7

nieuwjaarsreceptie
Kilsdonkse Molen 
Heeswijk-Dinther

pronkzitting 
de rooie tesneuzik
‘t Tunneke Heesch

jeugdprinsenbal
De Stuik Vorstenbosch

Flessenactie 
zaterdag scouts Mira Ceti
Nistelrode
PaGINa 20

nieuwjaarsvuur nistelrode
Hoogbroeksesteeg Nistelrode

open Bernheze Bierpong 
toernooi Gorgostyle
Zaal van de Toren 
Heeswijk-Dinther

new Year’s party met 
nicky’s pride
CC De Pas Heesch

rattlesnake shake
De Zwaan Heeswijk-Dinther
PaGINa 14

expositie Diny kanters
Kloosterkapel Vorstenbosch
PaGINa 2

zonDaG 10 januari

Heesche Winterwandeling
HVCH, Binnenweg 1 Heesch
PaGINa 30

nieuwjaarsconcert 
Harmonie sint servaes 
De Muziekfabriek 
Heeswijk-Dinther
PaGINa 21

open dag Meer sports
‘t Vijfeiken 14, Heesch 
(achter de Lidl)

nieuwjaarsconcert fanfare 
st. lambertus
CC Nesterlé Nistelrode
PaGINa 21

expositie Diny Canters
Kloosterkapel Vorstenbosch
PaGINa 2

popkoor noiz luidt het 
nieuwe jaar in!
Partycentrum de Remise Drunen
PaGINa 21

raak! en de magische 
schoentjes
CC De Pas Heesch

MaanDaG 11 januari

alzheimer Café
St. Barbaraplein 6 Oss

Yoga
Kloosterkapel Vorstenbosch
PaGINa 2

DinsDaG 12 januari

samarpana: in eigen kracht
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

WoensDaG 13 januari

5a Helma van de rakt: 
Frisse neus wandeling
Maxend 75 Nistelrode

samarpana: Workshop 
bewustwording
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

kaartmiddag kBo-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

DonDerDaG 14 januari

samarpana: krachtwiel
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

pronkzitting de rooie 
tesneuzik
‘t Tunneke Heesch

nisseroise kletsavond
Partycentrum ‘t Maxend 
Nistelrode
PaGINa 9

VrijDaG 15 januari

sterrenwacht Halley 
publieksavond
Halleyweg 1 Heesch
PaGINa 28

inschrijfavond Mega trekker 
trekspektakel
Café Kerkzicht Loosbroek

Comedy Café
CC De Pas Heesch

zaterDaG 16 januari

pronkzitting de rooie 
tesneuzik
‘t Tunneke Heesch

pronkzitting piereslikkers
De Stuik Vorstenbosch

Communie modeshow
Van Tilburg Nistelrode

Weverszitting
Sporthal De Overbeek Nistelrode

zonDaG 17 januari

politiek café Brug
Zaal De Zwaan Heeswijk-Dinther

75 jaar avesteyn: 
Grandioze veiling
De Toren Heeswijk-Dinther

zondagochtend concert
CC De Pas Heesch

Boekpresentatie 
Hans Manders
Kilsdonkse Molen 
Heeswijk-Dinther
PaGINa 25

jeugdzitting
Sporthal De Overbeek Nistelrode

Film: ida
Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther

Bluesconcert Bluezy
Kloosterkapel Vorstenbosch
PaGINa 2

MaanDaG 18 januari
Film: Far from the madding 
crowd
Filmhuis De Pas Heesch

DinsDaG 19 januari

5a Helma van de rakt: 
Bijzondere aandacht avond
Gagelstraat 5 Schaijk

Film: Far from the madding 
crowd
Filmhuis De Pas Heesch

WoensDaG 20 januari

5a Helma van de rakt: 
Frisse neus wandeling
Parkeerplaats Bomenpark Heesch

influsso workshop: linkedin
Vleutloop Heesch

i-Meet: High tea
Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

Workshop Mandalatekenen
Palmenweg 5 Nistelrode

liederentafel
CC De Pas Heesch

DonDerDaG 21 januari

lezing: Wisenten in de 
Maashorst
Artillerieweg 3 Uden

presentatie: 
De voettocht van jan Wijnen 
naar santiago
Bibliotheek Heesch
PaGINa 25

VrijDaG 22 januari

75 jaar avesteyn: 
avesteyn late night
Bernrodegebouw 
Heeswijk-Dinther

pronkzitting piereslikkers
De Stuik Vorstenbosch

Herinner je wie jij bent...
Module 1 bij Centrum Maia
Centrum Maia Palmenweg 5 
Nistelrode

Voorverkoop pronkzitting 
van stichting Carnaval HDl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Film: amy Winehouse
Filmhuis De Pas Heesch

zonDaG 24 januari

Film: Human
Filmhuis De Pas Heesch

Centrum Maia: Volle maan, 
labyrintwandeling
Palmenweg 5 Nistelrode

DinsDaG 26 januari

samarpana: in eigen kracht
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

thema-avond: 
zonder papieren
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

WoensDaG 27 januari

5a Helma van de rakt: 
Frisse neus wandeling
Vanaf de Pastorie Zeeland

samarpana: Workshop 
bewustwording
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

DonDerDaG 28 januari

Filmavond
CC Nesterlé Nistelrode

koffieochtend Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Wat anders?! 
nu ook voor volwassenen!
Bibliotheek, de Misse 2 Heesch

Draadje los
CC De Pas Heesch
PaGINa 1

VrijDaG 29 januari

BoBz
Dorpshuis Nistelrode

VoV Meeting
CC Nesterlé Nistelrode

Centrum Maia: reiki 2
Palmenweg 5 Nistelrode

pronkzitting stichting 
Carnaval HDl
Sporthal De Zaert 
Heeswijk-Dinther

uitslag De Hisse kwis
CC De Pas Heesch
PaGINa 7


