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HEESWIJK-DINTHER – Bijna vijftien jaar geleden werd in Heeswijk-Dinther de band Hou’t Simpel opgericht. Een
jubileum dat zij niet in besloten kring vieren, maar met zoveel mogelijk mensen en uiteraard op geheel eigen wijze
tijdens een pubnight op zaterdag 20 januari vanaf 21.00 tot 2.30 uur in café In d’n Ollie aan de Hoofdstraat 28 in
Heeswijk-Dinther. Naast de jubilarissen is er een aantal gastoptredens en is er de befaamde ‘percussieboom in the
house’ die iedereen uitnodigt een actieve bijdrage te leveren. Voor wie dat niet gek genoeg is, is er ruimte óp het
podium en staat de microfoon klaar. Kort samengevat: het wordt feest! De toegang is gratis.
In mei is het vijftien jaar geleden
dat de broers Ed en Ad Heesakkers besloten om de band Hou’t
Simpel op te richten. ”Om te beginnen speelden we semi-akoestisch en vooral folkmuziek. Klein
en simpel. Vandaar ook onze
naam. In verloop van tijd verlegden we onze grenzen meer naar
rock en uiteindelijk hebben we
dat gecombineerd met feest”,
vat Ed het als woordvoerder
samen. De band bestaat naast
genoemde uit bassist Toon Konings, gitaristen Frank en Marcel
Hulsman, toetsenist Martijn de
Visser en vaste geluidsman Frans
Heesakkers.
De heren hebben nooit gedroomd
van een carrière in de muziek,

maar vinden het vooral leuk om
met elkaar muziek te maken en
dat aansluitend op interactieve
wijze te delen met publiek. De
al genoemde ‘percussieboom’
getooid met wasbordjes, tamboerijnen, koebellen, trommelstokjes en sambaballen, is er om
mee aan de slag te gaan. Verder
is er de ‘kazoo’, een kleinood dat
door de band uitgedeeld wordt
waarna iedereen mee kan hummen. ”Elk optreden is een feest”,
laat Ed weten en dat hoeft na
voorgaande eigenlijk geen nadere uitleg.

Ze vinden
het vooral
leuk om met
elkaar muziek
te maken

Ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan is er tijdens de
pubnight op zaterdag 20 januari een aantal extra feestelijkhe-

Boomrooierij

den. “We zijn doende met een
aantal gastoptredens. Het enige
wat ik erover kwijt wil is dat ook
oud-bandleden uitgenodigd zijn
om een riedeltje mee te spelen. Zij
zijn echter niet de enigen die een
optreden verzorgen. Dat is verder
echter een verrassing”, zegt Ed.
Wie zich feestelijk wil uitdossen
kan dat ter plekke, want er zijn
jubileumshirtjes. Maar wat er
vooral zal zijn is volop sfeer. Ed:
“We zijn ontzettend goed op
elkaar ingespeeld. We hebben
altijd een setlist, maar spelen die
zelden omdat we echt ingaan op
wat het publiek wil.” Lachend:
“Het hoeft geen groot verhaal
te worden, hoor. Hou’t Simpel.
Zaterdag 20 januari is het feest.
Klaar!”
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krant niet op
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info@DemooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170

Sinds 1937 een begrip in Nederland!

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

Kijk en vergelijk

• Bomen rooien
• Bomen snoeien
• Stobben frezen
Zie pagina 10

• Klepelen takhout-begroeiing
• Ophalen groenafval
• Biomassa - Rondhout

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

Zie pagina 17

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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We hebben weer wat tips
voor jou!
Schilderen op gevoel
Leef je lekker uit tĳdens deze workshop schilderen op
zaterdagochtend 3 februari. Schilderervaring is niet vereist.
De enthousiaste docent, Corrie van Esch, weet precies te
vertellen hoe je het gaat aanpakken en zorgt voor alle
materialen. Zeker is dat je met een zeer persoonlĳk
kunstwerk en een tevreden gevoel naar huis gaat.

Lekker creatief bezig met
schilderen, eten en wijn
Minipannetjes
Je kent ze vast wel, die
ﬂeurige minipannetjes
die je zo op tafel zet met
overheerlĳke gerechtjes.
Een originele manier om
gasten te verwennen.
Dorien Langenhuizen
staat te popelen om jou
te verrassen met recepten
die je nog vaak zult
gebruiken.
Schuif aan op
woensdagavond
7 februari.

WIJ HET JAAR BEGONNEN ZIJN MET NIEUWE
PRODUCTEN IN ONS ASSORTIMENT?

O

nze vlékandel is inmiddels een heel bekend product,
maar deze heeft een ‘zusje’ gekregen, het vlékandel
broodje. Heerlijk bladerdeegbroodje gevuld met onze
eigen vlékandel! Even tien minuten in de oven op 200
graden en smullen maar.
Naast het vlékandelbroodje
hebben we nog meer
nieuws. Ons eigen
krokettenassortiment!
Een kroket gemaakt van ons
eigen vlees, smaakvol,
(h)eerlijk en zonder geur-,
kleur- en smaakstoffen en
E-nummers. De basis van de
kroketten is France Limousin
rundvlees en Tante Door kip.

kom Zaterdag
20 Januari proeven
We gaan dit samen doen met oud Chefkok Dennis van Scheijndel. Dennis werkt
uitsluitend met ‘goede’ streekproducten
en kruiden uit zijn ‘eigen kruidentuin’.
Dennis maakt de kroketten op authentieke
wijze. Hij heeft zich sinds twee jaar volledig
gericht op het maken van kroketten in vele
soorten. Alles komt van boerderijwinkels en
heeft een verhaal. Dat is wat wij belangrijk
vinden!

Wĳncursus: proeven
en beschrĳven
In vier avonden gaan we wĳn proeven en leren analyseren,
en wel de betere soorten wĳn. Enige kennis van wĳn,
druiven en wĳnregio’s is aanbevolen. Vinoloog André de
Buck begroet je graag op donderdagavond 8 februari.

Naast de kroketten mag
de bitterbal natuurlijk niet
ontbreken. Ook krijgen
we boerenstoofvlees
en runderragout in ons
assortiment. Nieuwsgierig
geworden?

Healthy Snacken
Goede voornemens voor 2018? Deze workshop kan je
helpen. We gaan snacks maken die gezond én lekker zĳn.
Je kunt denken aan Raw balls, bananenbrood of worteltaart.
Op maandagavond 19 februari gaat Lizanne Reefman je
ﬂink aan het werk zetten.

Kom zaterdag 20 januari
bij ons in de
winkel proeven!

LEKKER (0412) 45 45 45 | info@eijnderic.nl | www.eijnderic.nl
LEERZAAM open: ma t/m do: 09:00-17:00u | vr: 09:00-12:00u
BEZIG De Eijnderic is gevestigd in Heesch, Nistelrode en Heeswijk

Als u onze slagerij-/poelierszaak bezoekt, zijn
mijn team en ik u graag van dienst.
Riny van Esch - ’t Dorp 67 Heesch

LEZERSACTIE

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

de orde. Aanvang 20.00 uur, kosten €7,50, contant te betalen bij
binnenkomst in de zaal. Aanmelden via:
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl
Vrijdag 19 januari: Dag met Familieopstellingen door Juno Welter. Bij familieopstellingen wordt
ervan uitgegaan dat ieder mens
deel uitmaakt van een groter geheel, een systeem, zoals je huidige gezin, je familie of je werkomgeving. Tijdens een opstelling
maken we gebruik van represen-

tanten. Een representant is een
persoon, die voor de tijd dat de
opstelling duurt, in de schoenen
gaat staan van bijvoorbeeld een
moeder of grootvader van de
persoon, die de opstelling heeft
aangevraagd. Representant zijn
is een prachtige manier om de
kracht van een opstelling te ervaren. Van 10.00 tot 17.00 uur,
kosten € 25,- voor een representant, € 90,- voor het inbrengen
van een probleem.
Info en aanmelden bij Margareth
Bloemen, tel 06-82350099.

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

Wil jij vier gratis toegangsbewijzen
winnen van Klompenrock?
Beantwoord dan onderstaande vraag:

Welke Achterhoekse band komt op
Klompenrock spelen voor de echte høkers?
Stuur je antwoord vóór 21 januari naar info@demooibernhezekrant.nl
en wie weet word jij de winnaar en kun je samen met drie vrienden
gratis naar Klompenrock.
Maandagochtend 22 januari wordt de winnaar bekend gemaakt.
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vov bernheze: op zoek
naar de power in de vrouw

Column D’n Blieker

BERNHEZE - ‘Powervrouwen’ is tegenwoordig een veel gebruikte omschrijving voor de vrouw die als
zelfverzekerde, zelfstandige en succesvolle verschijning positief en evenwichtig in het leven staat. Voor
museum Jan Cunen in oss is een powervrouw iemand die in zichzelf blijft investeren en die vanuit haar
eigen kracht haar werk- en thuisomgeving positief weet te vormen.

Perfectie

Een vrouw in wie andere vrouwen zich kunnen herkennen. Een
vrouw die uitstraalt in zichzelf te
geloven. Jij bent van harte uitgenodigd om samen met VOV
Bernheze op vrijdag 26 januari
een kijkje te nemen in Museum
Jan Cunen om op zoek te gaan
naar de power in de vrouw. Laat
je inspireren!
Museum Jan Cunen heeft vier
tentoonstellingen in huis waarin
de vrouw centraal staat.
In Vrouwen van oranje - Portretten van vijf koninginnen,
staan de Nederlandse vorstinnen Emma, Wilhelmina, Juliana, Beatrix en Máxima centraal.
Vijf sterke persoonlijkheden die
inspireren en verbinden. In de
tentoonstelling ‘Naakte emotie’ verbeeldt fotograaf micky
Hoogendijk haar eigen kwets-

baarheid in foto’s van andere
vrouwen. Beeldhouwer margot
Homan toont in de expositie
‘Iconisch’ in de sculpturen van
vrouwen een balans tussen het
verhevene en het menselijke. En
‘De Pil van oss’ geeft een historische schets van de uitvinding
van de anticonceptiepil en de
impact hiervan op de ontwikkeling van de vrouw.

Deze bijeenkomst is laagdrempelig, informeel van karakter
en voor alle vrouwen die interessante andere vrouwen willen
ontmoeten. Meld je snel aan via
www.vovbernheze.nl en graag
tot ziens op vrijdag 26 januari!

ProGrAmmA
13.30-14.00 uur: Ontvangst
met koffie/thee en een lekkernij.
14.00-15.30 uur: Rondleiding
tentoonstelling ‘Powervrouwen’.
15.30-16.30 uur: Netwerkborrel.
16.30 uur: Einde bijeenkomst.
Museum Jan Cunen, Molenstraat 65 in Oss. De kosten zijn
€ 15,-. Pinnen is niet mogelijk,
dus graag contant betalen bij
binnenkomst.

is popkoor noiz het beste
koor van noord-brabant?

Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk
op dagelijkse herkenbare belevenissen.

Ik snap het ook wel. Het is best confronterend om met de hele
wereld te delen dat er een megagrote puist op je neus aan het
groeien is. Daar is geen insta-filterkruid tegen gewassen. Dat
gaan al je volgers gewoon zien. Dan kun je beter een paar dagen
wachten tot je huid wat hersteld is, voordat je je weer laat zien in
de sociale media. Het moet natuurlijk wel een goed-nieuws-show
blijven. Met jou in het middelpunt van je perfecte leven.

‘ik zit te wachten op een
fanatieke social media gebruiker
die er genoeg van heeft
Ik zit al een tijdje te wachten op een tegengeluid. Ik zit te wachten
op een fanatieke social media gebruiker die er genoeg van heeft.
Eentje die beseft dat het leven dat hij wil delen met de rest
van de wereld ook best eens niet zo perfect hoeft te zijn. Ik zie
bijvoorbeeld nooit een foto van iemand die op vrijdagavond om
22.00 uur in slaap is gevallen op de bank, omdat The Voice echt te
slaapverwekkend is of de werkweek te zwaar is geweest, terwijl
ik weet dat dat vaker gebeurt dan je Instagrampagina lief is. Ik
zie bijvoorbeeld veel foto’s voorbijkomen van mensen die net tien
kilometer hebben hardgelopen, maar nooit foto’s van mensen die
het niet hebben op kunnen brengen zich van de bank te hijsen.
Strakke lijven zie je daarom voldoende, maar nooit de kwabbetjes
die tachtig procent van de bevolking toch echt wel met zich
meedraagt.
Ik snap dat vooral jonge mensen daarom
soms moeite hebben om te voldoen
aan de hoge standaarden van
hun Instagramidolen met hun
ogenschijnlijk perfecte leven. Dat
is ook lastig met de boodschap
die door hen wordt uitgezonden.
Trots is een emotie die je wel wilt
delen met de rest van de wereld.
Schaamte moet je vooral lekker
voor jezelf houden.

blieker@bernhezemedia.com

maasland
openingstijden
Maandagavond: van 19.00 tot 20.00 uur.
Dinsdagavond: van 19.00 tot 20.00 uur.
Eerste woensdag van de maand: van 11.00 tot 12.00 uur.
Feestdagen & vakantiedagen zijn we gesloten.
www.lokaalfnv.nl/maasland - maaslandlokaalfnv@gmail.com
’t Dorp 142 - 5384 ME Heesch - 0412-763700

TILBURG/HEESCH - In Factorium in Tilburg strijden zaterdag
20 januari maar liefst twaalf
Brabantse koren om de titel
‘Beste Koor van Noord-Brabant
2018’.
Twaalf Brabantse koren strijden
om de eretitel. Daarmee belooft
het korenfestival in Tilburg een
gevarieerd feest voor koorliefhebbers te worden. Van popkoor
tot klassiek, de variatie in stijlen
is groot. Ieder koor wordt door
een professionele jury onder leiding van voorzitter John Damsma op tien objectieve criteria
beoordeeld. Het koor dat het
hoogste aantal punten behaalt
mag zich twee jaar lang ‘Beste
Koor van Noord-Brabant’ noemen en wint een directe plaat-

sing aan de Nationale NKF Finale
2018 op 2 juni in Hengelo.
Ook popkoor NOIZ uit Heesch
doet mee met dit fantastische
evenement. NOIZ is een enthousiast en ambitieus popkoor

tussen de leden. Ze streeft naar
kwaliteit met een verrassend
pop- en rockrepertoire. Op vrijdagavond luiden de leden muzikaal het weekend in tijdens hun
repetitie in Heesch. Noiz zingt
vaak op korenfestivals en bra-

noiz streeft naar kwaliteit met een
verrassend pop- en rockrepertoire
met ruim 30 leden. Met leeftijden van 25 tot ongeveer 45 jaar
is NOIZ een verfrissende groep
jonge zangers en zangeressen
met één gezamenlijke passie: de
passie voor muziek! NOIZ onderscheidt zich door haar jeugdige leeftijd en de onderlinge band

deriën in de regio en heeft daarnaast al drie eigen theatershows
georganiseerd, in 2011, 2013 en
2016.
Het NKF is voor NOIZ een mooie
manier om zich te presenteren
en te leren van andere popkoren
in Brabant.
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gezonDheiD in baLans

ZorG EN HulP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BErNHEZE
ons Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THuISZorG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHEr
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur
gesloten. Buiten openingstijden
voor spoedeisende recepten
kunt u naar de Regioapotheek in
Bernhoven, naast de hoofdingang
van het Ziekenhuis Bernhoven
Uden. 0413-408780.
laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTElroDE / VorSTENBoSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
looSBroEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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ontspannen
stiltewandelingen

COLUMN
Bernadette
WAT KOSTEN
KINDEREN
EIGENLIJK?

BERNHEZE - Waarom stiltewandelingen? om even te ontsnappen
aan het hectische dagelijkse leven en tot ontspanning te komen.
Samen stil lopen biedt meerwaarde, het geeft verbinding en als je
in een groep loopt geeft je dat het gevoel ergens bij te horen. Je
hoeft geen gesprek te voeren om dat gevoel te ervaren. Het is juist
de stilte die iets doet met de lopers. Je hoeft even niet te praten en
nergens aan te denken. Je kunt je volledig op het nu, op het moment
van het leven richten en genieten van de natuur.
Sinds september 2013 wordt er
in stilte gewandeld op maandagmorgen van 9.30 tot 10.30 uur.
De stiltewandelgroep is opgericht door Petra Roos. De organisatie van deze wandelingen is
overgenomen door Mientje van
de Graaf uit Nistelrode vanwege
verhuizing van Petra.
De wandelingen zijn in de even
weken bij het Land van Tosse
in Oss (22 januari) en in de oneven weken bij het Bomenpark
in Heesch (29 januari). Het adres
waar gestart wordt bij het land
van Tosse is Huis Cumberland.
Dat is te bereiken vanuit Heesch
via de Amelsestraat, dan de eerste weg rechts de Koningsweg,
daar ga je bij het bordje Landerij
van Tosse links het zandpad in en
aan het eind links ligt huis Cumberland. Het Bomenpark Heesch
is wat makkerlijker te vinden;
Vorsselweg 3.
De stiltewandelingen zijn kosteloos. Honden zijn niet toege-

Kinderalimentatie is soms een lastige
hobbel in de scheidingsbemiddeling. Het
gaat immers om de portemonnee. Degene
die alimentatie moet betalen, meestal de
vader, betwijfelt vaak of de kinderen écht
zoveel kosten en … of het geld wel aan
hen wordt besteed.
Daar ligt meteen al de gevoeligheid van het onderwerp.
Subtiel verpakt ligt toch de vraag op tafel of moeder de
alimentatie wel aan de kinderen uitgeeft en niet aan zichzelf.
Een kwestie van vertrouwen. En dat is in een scheiding
weleens moeilijk.

staan en na afloop is er de gelegenheid voor koffie/thee en
een praatje (geheel vrijblijvend).
De kosten van thee of koffie zijn
voor eigen rekening.
Kom eens vrijblijvend mee wandelen, je bent van harte welkom.
De eerste keer graag aanmelden bij Mientje van de Graaf via
mientjeenrien@gmail.com.

Een collega scheidingsbemiddelaar zei in dit verband eens:
“Als moeder van de alimentatie leuke slippers voor zichzelf
koopt dan zijn de kinderen ook blij, want dan hebben ze een
blije moeder.” Dat gaat te ver, vind ik, maar scheiden betekent
wel dat je de ander moet loslaten. En tegelijk is het belangrijk
om goed in het oog te houden wat je samen nog bindt: de
kinderen.
Het komt erop neer dat ouders het hoge bedrag van
kinderalimentatie vaak niet goed begrijpen. “Dat geven wij
per maand helemaal niet uit aan de kinderen”, zeggen ze. Dat
beeld probeer ik dan te nuanceren.
Het CBS en het Nibud hebben namelijk berekend dat bij twee
kinderen 26% van het netto gezinsinkomen wordt uitgegeven
aan kosten voor de kinderen. Bij een hoger inkomen is er
ook voor de kinderen meer geld; ze krijgen duurdere kleding
en schoenen dan wanneer het gezin van minder geld moet
rondkomen.
Verder moet je niet alleen denken aan uitgaven als kleding
en schoenen. Veel uitgaven zitten ‘verstopt’ in andere
huishoudelijke kosten: de verwarming die aan staat als ze
op hun kamer huiswerk maken, douchen, eten en drinken,
vervoer van en naar sportclubs.
Zolang je samen een gezin vormt, gaan deze kosten ‘van de
grote hoop’. Maar bij een scheiding worden ze daar ineens uit
getild en komen ze volop in het licht.
Gelukkig hebben de meeste ouders in mijn praktijk het beste
met hun kinderen voor. Daar ligt een mooi gezamenlijk doel.
Met de juiste uitleg over de kosten van kinderen komen ze
wel over de hobbel van de alimentatie heen.
Bernadette Dijk
06 39563131
bdijk@mrbd.nl

Praktijk
voor
KINDERFYSIOTHERAPIE

H. Stokstraat 4 - 5473 GL Heeswijk-Dinther
0413-228509 - info@mtc-bernheze.nl – www.mtc-bernheze.nl
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De familie Lamers stippelt zorgvuldig een
goede fundering voor de toekomst uit
Dennie en Melvin: ‘We werkten altijd al alsof het voor onszelf is’
kinderen en Dennie kent de familie Lamers al vanaf zijn vierde
en kwam op zijn zestiende jaar
solliciteren bij Harm Lamers: “De
jonge garde komt ons versterken”, vertelt Harm over de nieuwe aanwinst in de directie.

Boven v.l.n.r.: Dennie, Harm, onder v.l.n.r.: Melvin, Lizzy, Ilse, Bart en Albertine

Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH/OSS - Zoals de Bakkers Lamers met een secuur recept en heel doordacht
het brood de tijd geeft om een prachtproduct te worden, zo heeft zij ook over de
toekomst nagedacht. Met een grote nieuwbouw in het vooruitzicht is de directie
uitgebreid naar zes personen; Melvin Snellen en Dennie Verhagen staan voortaan mee
aan het roer.

Altijd kwaliteit
voorop
en geen
concessies
hieraan doen

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

www.debakkerslamers.nl
in Haren (bij Oss)
Maren-Kessel
Uden
en onze winkels
in Oss en Heesch

“De twee namen kwamen meteen naar boven: Melvin en Dennie. De capaciteit en de passie
voor kwaliteit is bij beiden aanwezig”, legt Harm de keuze uit.
“Het traject ging niet over één
nacht ijs. Onze kinderen geven
ons niet de indruk dat er interesse
is om in de zaak te komen werken
en dan ga je toch nadenken.“
Droom
Melvin en Dennie werkten altijd
al alsof ze voor zichzelf werken.
Melvin werkt al vijftien jaar als

banketbakker bij de familie en
ziet zijn grote droom uitkomen.
Melvin: “Ik ben getrouwd en heb
twee kinderen, maar mijn vrouw
staat er helemaal achter, dus
daarom greep ik deze kans met
beide handen aan.”
Dennie werkt al ruim twintig
jaar bij de Bakkers Lamers als
broodbakker. Dennie leerde er
zijn vrouw Albertine kennen, zij
werkt ook nog steeds in de winkel in Heesch waar Dennie ook
werkt. Zij hebben inmiddels drie

VOL koren
noten
VOL

Onze notengaard bakken we op basis van volkoren
en maken we nog lekkerder met verschillende noten
zoals hazelnoten, walnoten en cashewnoten.
Op de korst strooien we zonnebloem- en pompoenpitten
en ’n vleugje grof zeezout. Om op te vreten... zo lekker.
Onze tip: ongesneden meenemen
i
van 18 t/m 24 januar
en thuis even in de oven.

Notengaard
normaal 3,95

3,25

Lizzy vult dit aan: “Mijn broers,
Ilse en ik zijn zeker niet van plan
te stoppen. We willen de toekomst waarborgen voor ons bedrijf, de medewerkers, kwaliteit
en service.”
Opgericht in 1974 is het familiebedrijf al ruim 20 jaar overgenomen door de twee broers, Bart en
Harm, schoonzus Ilse en zus Lizzy. “De afgelopen jaren zijn we
gegroeid en de huidige beschikbare ruimte volstaat niet. Daarom hebben we de keus gemaakt
om een plek te zoeken voor een
nieuwe moderne bakkerij, waarin
alle ergonomische eisen, logistiek
en organisatie ondergebracht
kunnen worden; dit zal weer bijdragen aan kwaliteit. Door een
goede indeling te maken, kunnen
we met ons vaste team van 45
medewerkers weer in capaciteit
gaan groeien. De bakkerij aan

‘t Dorp in Heesch wordt alleen
banketbakkerij, dus ook daar
ontstaat veel ruimte en kunnen
wij bijvoorbeeld onze chocolaterieafdeling uit gaan breiden.” De
twee verkooplocaties in Heesch
en aan de Schaepmanlaan in Oss
blijven.
De bouwplannen zullen, als alles
volgens plan verloopt, in maart
van start gaan. De wens is om
volgend jaar na de kerstdrukte
en jaarwisseling de nieuwe werkplek in gebruik te gaan nemen.
De bakkerij van 1.200 vierkante
meter zal lucht geven, meer capaciteit door meer ovens en ook
een aanvulling van apparatuur
die het zware fysieke werk verlichten. Wellicht komt er ook een
pickup-point. Daarnaast zijn er
meer ideeën die eerst verder onderzocht worden.
Met de veranderingen zal het
gedachtegoed van de familie
Lamers nog altijd voorop staan:
‘altijd kwaliteit voorop en geen
concessies hieraan doen’. “Dat is
ook het enige dat telt”, sluiten ze
allen eensgezind af.
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BernhezeFAMiLieBeriChten
Woord van dank

Wij danken iedereen voor de hartverwarmende belangstelling,
vele kaarten en bloemen die wij mochten ontvangen na het
overlijden van mijn man, ons pap en onze opa

Harrie van Helvoort
Met trots kijken wij als familie terug op de mooie en waardige
afscheidsdienst in de St. Antoniuskerk en bij natuurbegraafplaats
De Maashorst. Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren dat
hij bij zo velen geliefd was.

PAroCHIENIEUWS
Diamanten kloosterjubileum
zuster Marianne
HEESCH - op 17 januari is het 60 jaar geleden dat Annie Slaats in het klooster trad bij de Zusters van
het Heilig Hart. Annie Slaats, nu Zr. marianne, is geboren in Heesch op 2 januari 1936. Na haar schoolperiode in Heesch is ze werkzaam geweest bij de zusters Franciscanessen in Heesch en bij de zusters in
Nieuwkuijk. Twee jaar werkte ze bij het kruideniersbedrijf P. de Gruyter in Den Bosch.
dus niet uitblijven, Annie had de
roeping ontvangen om religieuze
te worden. In januari 1958 ging
zij als 22-jarige het klooster in,
via Koningshof in Veldhoven.

Maria van Helvoort-Vogels
Kinderen en kleinkinderen
Heeswijk-Dinther

Na enkele jaren apostulante en
novice te zijn geweest, legde zij
in 1961 de eeuwige kloostergeloften af.

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen heel hartelijk danken
voor de overweldigende belangstelling bij het overlijden
van mijn man, onze vader

in Januari 1958 ging ZiJ als
22-Jarige het klooster in

Mauri Smits
De mooie woorden bij de avondwake en de uitvaart,
de ontelbare kaarten en brieven, de prachtige bloemen
die wij mochten ontvangen, zijn voor ons een grote troost.
Het is fijn te ervaren dat Mauri bij velen zo geliefd was.
Dorien Smits-de Werd en kinderen
Nistelrode

Dankbetuiging

Graag willen we iedereen bedanken voor de vele kaarten,
bloemen, berichten en bezoeken rondom het overlijden
van onze stoere papa en mijn man

Maurice van Rooij
Zoveel medeleven is een enorme steun voor ons geweest.
Helmi, Nine en Stan.
Familie van Rooij
Familie Hanegraaf
Heeswijk-Dinther

Foto: Janette Slaats

Als lid van de VKAJ (Vereniging
van Kristelijke Arbeiders Jongeren) in Heesch ging zij in 1954
op bedevaart naar Lourdes en als
hoogtepunt bezocht zij in 1957
in Rome met enkele kajotsters
uit Heesch Paus Pius XII. Het kon

Met persoonlijke begeleiding
en advies zorgdragen voor
een memorabel afscheid

Tom van den Berg Uitvaartzorg
Steun en toeverlaat

Eikenhoek 45, 5473 GW Heeswijk-Dinther, www.tomvandenberguitvaartzorg.nl
In samenwerking met Yarden

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

In de loop der jaren is zij werkzaam geweest in kloosters in
Rosmalen, Sluiskil, Vlijmen en
Eindhoven. Na haar studie theologie in Tilburg afgerond te hebben heeft zij vijftien jaar gewerkt
als pastoraal medewerkster in
het Diaconessenziekenhuis in
Eindhoven. Vanaf haar pensioengerechtigde leeftijd in 2001
was zij actief als vrijwilligster bij

Marianne sinds enkele maanden in Zorgcentrum Huize Rosa
in Nijmegen, waar intussen ook
haar collegazusters wonen.
In Nijmegen kan Marianne in vrij
redelijke gezondheid met de zusters haar diamanten kloosterfeest
vieren en met haar familie doet
zij dit op 20 januari in Heesch
bij restaurant Bomenpark.

start gebedsweek met themaviering
BERNHEZE - oecumene is een woord dat zijn wortels vindt in het kerstevangelie van lucas 2: “Er ging
een bevel uit van keizer Augustus dat de oecumene, Grieks woord voor de gehele bewoonde wereld,
moest worden ingeschreven.” Voor keizer Augustus was het om de eenheid van zijn keizerrijk in kaart
te brengen. In de kerk heeft het woord oecumene de betekenis gekregen van eenheid tussen alle christenen. Elk jaar is er een speciale week van gebed voor deze eenheid. Dit jaar wordt die gehouden van
21 tot en met 28 januari.
De tijd dat christenen van katholieke- en protestantse huize
hier in Nederland elkaar scheef
bekeken, is al lang voorbij. In
zijn kerstboodschap van afgelopen jaar schrijft monseigneur De
Korte: “Met schaamte kijken wij
terug op eeuwen van haat en
geweld; eeuwen van wederzijdse afkeer en langs elkaar heen
leven.”
Gelukkig is dat binnen de christelijke gemeenschap grotendeels
voltooid verleden tijd. Herstel
van de eenheid tussen protestant en katholiek is de reformatie
vandaag. De overtuiging is gegroeid dat er meer is dat ons met
elkaar verbindt dan verdeelt.
Toch zit onze tijd nog steeds vol
van controverses: tussen landen,
bevolkingsgroepen en religies.
We zien op de televisie beelden
van oorlog en moord op mensen

Kracht geven...

de stichting Zorg voor Ouderen
in het verpleeghuis Brunswijck in
Eindhoven, waar zij in de kapel
vaak de woord- en communiediensten verzorgde. De laatste
vijf jaar verbleef Zr. Marianne in
het Bernadetteklooster in Maliskamp (Rosmalen).
Omdat dit klooster eind 2017
opgeheven werd woont Zr.

die anders denken en anders geloven.
Wat stellen christenen centraal
in plaats van wapens tegenover
wapens? In de Petrus’ Banden
kerk van de parochie De Goede
Herder (Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch) wordt daar in de viering

van de derde zondag van het
jaar bij stil gestaan. Jij bent van
harte welkom op zaterdag 20 januari om 19.00 uur aan de Kerkstraat 2 in Heesch.
Voor meer informatie,
0412-451215 of
a.bergsma@parochiedgh.nl.

film ‘De onschuldigen’
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - De Parochie Heilige Augustinus (Berlicum/middelrode, Dinther,
Heeswijk, loosbroek) organiseert een filmavond met de film ‘De onschuldigen‘ op dinsdag 23 januari
in Berlicum.
Het is een Frans-Poolse speelfilm van Anne Fontaine en gebaseerd op een waar gebeurd
verhaal. In de nadagen van de
Tweede Wereldoorlog hebben in
een benedictinessenklooster in

Polen Russische soldaten zusters
verkracht en zeven van hen zijn
zwanger geraakt. Intense dialogen, schuld en schaamte. En het
bidden? Blijft je geloof levend
wanneer alles waar je voor ge-

staan hebt, ‘verkracht’ is?
Geloof is erg kwetsbaar. Deze
film stelt dan ook vragen.
Parochiehuis De Rots
20.00 uur, de toegang is gratis.
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ut klène bruurke
wint zevende editie Nisseroise Kwis
Aanbiedingen geldig van
18 t/m 24 januari
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Brownies
3+1
GRATIS
Ut klène bruurke wint editie 2017

Foto’s: Yvonne Rosenhart

Van Mook

De
Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277

NISTELRODE - Nisseroise inwoners zijn tijdens de Kwis 2017 weer uitgedaagd om verschillende opdrachten te voltooien. Deze bestonden onder andere uit het maken van een overheerlijk baksel, een foto
bij de elektriciteitsmast nr. 25 en een origineel filmpje opnemen van ‘Te land, ter zee en in de lucht’. De
geheime opdracht was het maken van een topografietoets, in klederdracht, bij basisschool ‘t maxend.
Zaterdag 13 januari kregen de
deelnemers antwoord op alle vragen, ook de belangrijkste vraag:
Wie wint de kwis?! Met een ruime voorsprong van 44,5 punten
nam ‘Ut klène bruurke’ de trofee
mee naar huis. De tweede plaats
was voor ‘Kwiz ut wel of nie’ en
de derde plaats voor ‘Bij elkoar
geroapt’.
Leuk om te vermelden is dat ‘Ut
klène bruurke’ de eerste editie
gewonnen heeft en nu, na een
paar jaartjes wachten, opnieuw
welverdiend de trofee mee naar
kon huis nemen!
De volledige uitslag kun je lezen
op www.nisseroisekwis.nl.
Supergezellig team
Komend jaar zal een aantal Kwismasters voor de laatste keer de
Kwis organiseren. Men is daarom naarstig op zoek naar nieuwe
enthousiaste Kwismasters, want

Worstenbroodjes
8+2
GRATIS

Molenweg 3 - 5388 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Gebraden gehakt

naturel of met chilisaus
100 gr.

Sucade

Team Zeker (Z)weten

100 gr.

ren met een supergezellig team?
Stuur een mailtje naar info@nisseroisekwis.nl of een persoonlijk
bericht op onze Facebookpagina!
In maart starten we met onze
eerste vergadering.

€ 1,50

€ 1,10

Blinde- of
slavinken
100 gr.

Groente en fruit
da’s de klok
rond genieten

Nieuwe kwismasters gezocht
voor het behouden van de Kwis!
zonder organisatie geen Kwis.
Lijkt het je leuk de uitdaging aan
te gaan om de kwis te organise-

Het is nog vroeg, maar op 28 december vindt alweer de achtste
editie plaats. Komend jaar zal de

kwis op een vrijdag zijn! Inschrijven kan weer vanaf 1 november
0.00 uur. Tot dan!

succesvol keeztoernooi
NISTELRODE - op vrijdag 12 januari hielden we ons zesde Keeztoernooi. Deze avond was druk bezocht,
met 25 speeltafels. Er werd fanatiek, gezellig en sportief gespeeld en we kunnen terugkijken op een zeer
geslaagde avond.
Het volgende keezoernooi is op vrijdag 2 maart, we hopen weer op
een goede opkomst. Er zijn al weer teams ingeschreven voor deze
datum. Zoals we gewend zijn gaat het inschrijfgeld naar een goed
doel. Van de vorige en de volgende keer gaat het naar de Nistelrodese Zonnebloem.
De winaars waren; Michael & Daniëlle, Leonne & René, Antoinette
& Kevin.
Informatie of opgave via mail: keezetoernooi@gmail.com.
Groetjes, Dorien Romme & Sandra Elschot

€ 0,90

EkoPlaza webshop
afhaalpunt

gesneden rode kool 500 gram € 0.98
geschrapte krielaardappeltjes

1 kilo € 1.00

Verse scharreleieren 10 stuks € 1.50
Biologische groente/fruit pakket op bestelling
(Inclusief recepten)

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

Volop parkeergelegenheid
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kbo dinther

KBO Bernheze

Op zoek naar nieuwe ouderenadviseurs
en zijn companen bezorgden de
KBO-leden een mooie avond.

KBO Heesch
overlegt met
haar kartrekkers
Foto: Ton Lunenburg

KBO-Dinther
genoot van
André Rieu
HEESWIJK-DINTHER - Tijdens
de laatste ledenvergadering
kwam naar voren dat leden van
KBO-Dinther wel iets voelden
voor een cultureel uitstapje. Zo
kon het gebeuren dat men op
zaterdagmiddag 6 januari met
een volle bus vertrok om een
voorstelling van André Rieu met
zijn Johann Strauß Orchestra in
Ziggo Dome Amsterdam bij te
wonen.
De chauffeur van Brabant Expres
Reizen hield eerst halt in Houten
bij Restaurant de Engel voor een
driegangenmenu met heerlijke
winterkost. Daarna was de eindbestemming de parkeerplaats
vlakbij Ziggo Dome. De aawezigen hadden ruim de tijd het thea-

ter te verkennen en hun zitplaatsen met een goed uitzicht op het
podium en de zaal te vinden. Bij
aanvang van het nieuwjaarsconcert kwamen André Rieu en zijn
orkest al ‘high fivend’ tussen het
publiek door richting podium en
zij zetten daarmee meteen al de
sfeer van de avond neer. Een
serieuzer programma voor de
pauze en een feestprogramma
na de pauze. ‘Nessun Dorma’,
gezongen door the Platin Tenors,
bestaande uit Gary Bennett, Bela
Mavrak en Eric Reddet, vormde
een prachtig hoogtepunt. Er wervelden 70 dansparen al walsend
tussen het publiek. Vanuit de zaal
kwamen ook de doedelzakspelers naar voren. De bijzondere
klank van de sopranen Shao Lin
and Jing Li imponeerde. ‘Memory’ uit de musical Cats, ‘Aan de
Amsterdamse grachten’, een aria
uit La Traviata, ‘Geef mij maar
Amsterdam’ en ‘Can’t help falling in love’: deze nummers kwamen allemaal voorbij. André Rieu

HEESCH - Tijdens de laatste
maanden van 2017 zijn alle activiteiten geëvalueerd. De kartrekkers van een activiteit en
een tweetal bestuursleden overleggen dan met elkaar over het
afgelopen en het komende jaar.
Daar wordt dan een verslagje
van gemaakt dat de basis is voor
het jaarverslag 2017 en de nieuwe begroting 2018.
Het gemeentebestuur is al enkele
jaren plannen aan het maken om
het gebruik van CC De Pas meer
aan te passen aan de wensen
van de gebruikers. Die plannen
zijn voor de KBO Heesch erg belangrijk. CC De Pas is immers het
‘home’ van de KBO.
Het bestuur heeft voor de komende vijf jaar een conceptbeleidsplan op papier gezet dat
natuurlijk met de kartrekkers en
met de leden besproken zal worden. Om deze belangrijke zaken
binnen de vereniging te bediscussiëren zijn alle kartrekkers op
29 januari in CC De Pas uitgeno-

digd. De bedoeling is om samen
te onderzoeken of er draagvlak is
voor de ontwikkelde plannen.
KBO Heesch is een dynamische
vereniging die zoekt naar verandering zonder dat wat goed loopt
los te laten. De KBO wil er zijn
voor de jongere en de oudere
senior. Voor al het werk zijn vele
handen nodig. Spreekt de manier
van werken van de KBO Heesch
je aan en wil je er ook bij horen
en misschien een handje helpen?
Bel dan eens met Piet Ceelen,
voorzitter; 0412-454053.

KBO Kluscafé
Loosbroek
LOOSBROEK - De vrijwilligers
van het kluscafé zijn zaterdag 20
januari weer aanwezig bij Harrie
en Rien van Zoggel in de Achterdonksestraat 7. Van 9.30 tot
11.30 uur staan deze vrijwilligers weer voor jou klaar om de
aangeboden spullen te repareren. Als er nieuwe onderdelen
nodig zijn helpen ze hierbij. Het
kluscafé is voor alle inwoners
van Bernheze.
Elke derde zaterdag van de
maand is er een kluscafé. Alle
data van het kluscafé voor dit
jaar staan vermeld op de evenementenkalender op de achterzij-

de van DeMooiBernhezeKrant en
op www.loosbroek.nu.
Voor meer informatie of vragen,
neem contact op met Henk de
Mol, 0413-229619, Jan van Eerd
0412-480658 of Betsie van Zutphen, 0413-229692.
Geef je apparaten een tweede
kans, weggooien kan altijd nog!

Ouderenadviseur,
iets voor jou?
HEESWIJK-DINTHER - De vrijwillige ouderenadviseur van de KBO
is een wegwijzer op gebied van
zorg, inkomen, wonen, welzijn en
dergelijke. Hij/zij kan hulp bieden aan ouderen die informatie,
advies of ondersteuning wensen.
Voor KBO-Dinther is dat momenteel Harry van de Ven.
KBO-Dinther is op zoek naar een
of twee mensen die Harry hiermee willen helpen en, op termijn,
willen opvolgen. Voor deze vrijwillige functie is een functieprofiel beschikbaar. Na een intakegesprek volgt een basisopleiding
van vier dagen. Heb je hiervoor
belangstelling en/of wil je meer
informatie? Neem dan contact
op met de voorzitter Willy van
der Steijn via 0413-29292478 of
met de secretaris Kees Kuijpers,
0413-296143.

9

Woensdag 17 januari 2018

Intense: genomineerd voor de Beauty Award
voor salon van het jaar in de categorie groot
Uitbreiding met twee nieuwe apparaten;
veiliger, goedkoper en sneller duurzaam ontharen en verwijderen van couperose
NISTELRODE – Intense feel good - look amazing gaat het nieuwe jaar in met maar liefst twee nieuwe apparaten. Geen last meer van vervelende ingroeiende haartjes, ontstekingen of ‘kan ik zo wel naar buiten’
momenten. Weg met storende pigmentvlekken of adertjes in het gelaat. Karin en haar team kunnen veel
cliënten blij maken met dé oplossing voor hun probleem, na een kennismaking met de Alma Soprano Ice
of Alma Beauty Rejuve. Afgelopen maandag werden ze ook nog eens verrast met de nominatie voor de
Beauty Award voor salon van het jaar in de categorie groot. Een goed begin is het halve werk.

massage’. Definitief ontharen kan
veilig, snel en comfortabel op nagenoeg elk lichaamsdeel, zoals
gezicht, oksels, benen, armen, bikinilijn, rug en buik. Alle informatie over de behandeling staat op
de website en u ontvangt nu, ter
introductie, € 50,- lasertegoed bij
een intake.”

‘De nominatie
voelt als een
bekroning van
ons werk!’

Karin Manders met haar team

Het duurt nog even voor het zomerse weer zorgt dat we hemdjes of badkleding kunnen dragen,
maar ontharen is van alle tijden.
Karin Manders, van Intense feel
good, look amazing, kent de resultaten en vertelt enthousiast:
“Het zijn twee nieuwe apparaten
die beide met licht werken. Het is
een laser voor duurzaam ontha-

ren en een IPL voor het verwijderen van pigmentvlekken en couperose.”
Duurzaam ontharen
Het klinkt ingewikkeld, maar de
SHR techniek is een procedure die
speciaal ontworpen is om ongewenst haar definitief te verwijderen, ongeacht je huidtype of het

seizoen. Het geheim van de nagenoeg pijnloze SHR techniek is
dat de haarfollikel wordt beschadigd. SHR warmt de haarfollikels
geleidelijk op via subtiele lichtstraaltjes. Karin legt uit: “Omdat
de lichtstraal continu in beweging
is worden de behandelingen met
de Soprano Ice door cliënten vaak
vergeleken met een ‘hot stone

Alma Beauty Rejuve
Veel mensen hebben last van storende pigmentvlekken of adertjes
in het gelaat, wat voor onzekerheid kan zorgen. Een interessant
apparaat kan nu een enorm verschil maken voor klanten. “Dit is
een proces waar heel eenvoudig
wat aan te doen is. Zowel voor
pigmentvlekken als aderafwijkingen (couperose, bloedblaartjes en
rode beenvaatjes) werkt dit apparaat snel en effectief. De techniek
hiervoor heet Dye-PL™ Technology. Dye, ofwel gepulseerd licht,
maakt gebruik van lichtenergie uit
een zeer nauwkeurig, smal bandspectrum. Effectief als een laserbehandeling, maar lager in kos-

FEESTELIJKE AVOND VOL
GLITTER EN GLAMOUR

MAAK
GRATIS KAN
S
OP EEN LUX
E
REIS NAAR
LAS VEGAS

VRIJDAG 26 JANUARI
VANAF 20.00 UUR

ten. Met minder behandelingen,
goede resultaten en veilig, met
een snelle hersteltijd. De natuurlijke schoonheid wordt hiermee
weer teruggebracht en dat is het
beste”, besluit Karin.
Nominatie Beauty Award
Voor Intense is deze nominatie de
kers op de taart, nadat de afgelopen jaren de salon groeide op
een nieuwe locatie in aanbod en
niveau. De vakjury heeft haar oordeel uitgesproken en de Mystery
Guest heeft een bezoek gebracht
om de kwaliteiten van de uitvoerende
schoonheidsspecialisten
te ervaren. Bij de gala-uitreiking
op zondag 22 april worden de
winnaars van het jaar en ook de
‘Schoonheidssalon van het jaar,
groot (meer dan 3 medewerkers/
fte), bekend gemaakt.
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jongeren
Open Dag Fioretti College
VEGHEL - Het onderwijs op het Fioretti College is praktisch en persoonlijk. Brugklassers krijgen les van een klein docententeam in een aparte vleugel. Als leerling word
je gezien en gehoord en dat geeft een veilig en betrokken gevoel. Tijdens de open
dag op zaterdag 3 februari kunnen leerlingen en ouders/verzorgers dit zelf ervaren.
Tussen 11.00 en 15.00 uur bruist het gebouw aan de Muntelaar 4 van de activiteiten!
Onderwijsaanbod
Het Fioretti College biedt de leerwegen
praktijkonderwijs (PrO), basisberoeps,
kaderberoeps en mavo aan. Met de
combiklassen basis-PrO en mavo-kader
wordt ervoor gezorgd dat elke leerling
op het juiste niveau uitgedaagd wordt.
Alle brugklassers mavo en vmbo werken
vanaf komend schooljaar met een laptop,
aan te schaffen via de school.
Theorie en Praktijk
De praktijklokalen zijn ingericht als een
kopie van de werkelijkheid. Theorie wordt
gegeven in klassikale situaties en op leerpleinen. De leerlingen krijgen intensieve
begeleiding en er wordt een portfolio
opgebouwd. Een optimale voorbereiding
voor het mbo en de havo!
Profielkeuze
In het derde leerjaar kiezen de leerlingen één van de drie sectoren: Techniek
(Bouwen, Wonen & Interieur of Produceren, Installeren & Energie of Mobiliteit &
Transport), Economie (Economie & Ondernemen of Horeca, Bakkerij & Recreatie) of Zorg & Welzijn. Mavo-leerlingen

oriënteren zich via het profiel Dienstverlening & Producten of het vak Technologie
& Toepassing op de sectoren.
Havo-mavo brugklas
Leerlingen die in aanmerking komen
voor de havo-mavo brugklas, krijgen op
havo-niveau les op het Zwijsen College.
In de loop van het jaar volgt er een advies. Leerlingen met mavo-advies maken
de overstap naar het Fioretti College.

‘Haal het beste
uit jezelf’
Praktijkonderwijs
Op de afdeling praktijkonderwijs is er extra tijd en zorg voor leerlingen die moeite
hebben met leren. De groepen zijn klein,
de mentor is tevens coach en er zijn veel
praktijkvakken. In leerjaar 4 en 5 lopen de
leerlingen enkele dagen per week stage.
Kijk op www.fioretticollege.nl voor meer
informatie.

Kijk en vergelijk
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‘Elk kind verdient goed onderwijs’

KOM NAAR DE OPEN AVOND
OP DONDERDAG 18 JANUARI
Kijk op mondriaan.hethooghuis.nl voor meer info

open Dag zwijsen College
VEGHEL - op zaterdag 3 februari vindt de open dag voor basisschoolverlaters plaats
op het Zwijsen College aan het Prins Willem Alexander Sportpark. Het Zwijsen
biedt aan alle leerlingen onderwijs op maat en iedere leerling werkt er op een eigen
Chromebook. leerlingen en hun ouders/verzorgers die dit willen ervaren zijn van
harte uitgenodigd. Tussen 10.00 en 14.00 uur staan de Zwijsenaren voor je klaar!

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

Dakpanklassen
Het Zwijsen College is een school voor
havo en vwo. De ‘dakpanklassen’ havomavo en havo-vwo stellen de vroege selectie een jaar uit en zorgen voor optimale
ontwikkelkansen.

Vertrouwde sfeer en begeleiding
Tijdens de open dag kun je de vertrouwde sfeer en prettige omgang ervaren. De
inspectie roemt de goede begeleiding,
waardoor de leerlingen minder vaak doubleren dan landelijk het geval is.

Fast lane vwo+
Vwo-ers die van een uitdaging houden,
kunnen kiezen voor een van de extra vakken: natuurwetenschappen (techniek) of
Chinees. Alle vwo-leerlingen kunnen versnellen en in de vijfde klas kiezen om in
één of meerdere vakken examen te doen.

open dag: ontmoetingsplek
De open dag van het Zwijsen College
heeft vooral het karakter van ontmoeting. Maak kennis met de ervaringsdeskundigen (leerlingen, medewerkers en
ouders) en kijk rond of doe mee aan een
rondleiding door het gebouw. Zo kun je
naar eigen behoefte informatie verzamelen en de sfeer proeven.

Ook kunnen zij er al eerder voor kiezen
om het gehele vwo-diploma in vijf jaren
te behalen. Gewoon zes jaren over het
vwo doen, kan natuurlijk ook.

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

Kijk op www.zwijsencollege.nl voor meer
informatie/

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

KOM NAAR DE OPEN DAG
OP VRIJDAG 26 JANUARI
Elke Leerling Doet Ertoe

Kijk op heesch.hethooghuis.nl voor meer info
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Prentenboekentip van de bibliotheek:

reCtifiCatie

Prentenboekentip van de bibliotheek:
Plasman/Benjamin Leroy & Jaap Robben

bs emmaus heesch
In DemooiBernhezeKrant van vorige week
is per abuis opgenomen dat basisschool
Emmaus een wachtlijst heeft en dat inschrijven kan vanaf de leeftijd van twee
jaar.

Heeft jouw kind nog wel eens een ongelukje? Superheld Plasman heeft
daar zijn specialiteit van gemaakt.
Kleine Plasman behoort tot een groepje superhelden. Ze verslaan meteorieten en monsters en zijn samen nergens bang voor. Plasman voelt zich
echter niet zo’n superheld. Zijn speciale talent is veel en ver plassen en daar
kun je niet zoveel mee.
Tot op een dag de verschrikkelijke sneeuwman in de stad verschijnt en alle
andere superhelden niets kunnen doen. Plasman raapt al zijn moed bijeen
en gaat zelf het monster te lijf. En dan blijkt zijn speciale plastalent een
echte held van hem te maken.
Plasman is een humoristisch verhaal op rijm met veel knipogen richting de
bekende helden als Superman, Spiderman en Mega Mindy.
Jaap Robben en Benjamin Leroy maakten samen ook de serie prentenboeken rond Suzie Ruzie.
Deze prentenboeken zijn natuurlijk allemaal te leen in de bibliotheek!

Meidenwerk@Checkpoint heesch
HEESCH - Iedere dinsdagavond
zal de ruimte boven alleen toegankelijk zijn voor meiden. met
een eigen ingang met rode loper die naar het meidendomein
leidt.

een ander) en je talenten in te
zetten voor de maatschappij. Als
er meiden zijn die bijvoorbeeld
een zelfverdedigingscursus willen volgen of hun oppasdiploma

Hier staan de meidenwerkers
klaar, een team van een deskundige meidenwerker, stagiaires en vrijwilligers, om er een
gezellige en leerzame avond van
te maken. Kletsen, chillen, filmpje kijken, nagels lakken enzovoort. Maar ook leren grenzen
te stellen, zorgen voor jezelf (en

Vanaf 18.00 uur kunnen meiden
van 10 tot en met 14 jaar binnen
komen wandelen. Het meidenwerk duurt tot 21.00 uur.

voor meiden
van 10 tot en
met 14 Jaar

De avonden zijn gratis en inschrijven is ook al niet nodig en...
er is ook nog gratis wifi. Ouders
mogen uiteraard de eerste keer
meekomen om te zien waar hun
dochter heen gaat.

willen halen, dan zal er samen
met de meiden op zoek worden
gegaan naar iemand die dit kan
geven.

Voor meer informatie of vragen
kun je bellen of appen naar
06-57098584 of mailen naar
sanne.vansusteren@ons-welzijn.nl.

GROTE
O P R U I M I NG
VANAF NU

naf nu
Let op!! va

OP=OP

Dat is niet correct: Emmaus heeft geen wachtlijst. Inschrijven kan
vanaf de leeftijd van drie jaar.
Op vrijdagochtend 19 januari is er van 9.00 tot 12.00 uur een
open inloopochtend op basisschool Emmaus en de andere basisscholen in Heesch. Je bent van harte welkom.

kom in je pyjama naar
de bibliotheek!
BERNHEZE - Woensdag 24 januari starten de Nationale Voorleesdagen. Tien dagen lang wordt er extra aandacht aan voorlezen gegeven in de bibliotheek. om dit te vieren mogen alle peuters en
kleuters met hun ouders die avond naar de bibliotheek komen.
Tijdens de Nationale Voorleesdagen staat het voorlezen centraal.
Voorlezen is elke dag een feest!
Of je nou voor het slapengaan
voorleest of samen overdag een
prentenboek bekijkt, voorlezen
kan altijd. Behalve dat voorlezen
heel gezellig is, is het ook ontzettend goed voor de taalontwikkeling en de woordenschat
van kinderen.
Elk jaar wordt er een boek uitgeroepen tot Prentenboek van het
Jaar. In 2018 is dat ‘Ssst! De tijger slaapt’ van Britta Teckentrup.
Tijdens de pyjamaparty wordt
er natuurlijk voorgelezen uit dit
boek en wordt dit interactieve
prentenboek samen met de kin-

deren tot leven gebracht.
Kom ook in je pyjama en met je
knuffelbeer naar de pyjamaparty. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.
Woensdag 24 januari, aanvang 18.30 uur. Einde 19.30
uur. Bibliotheek Heesch, Heeswijk-Dinther en Nistelrode.

nieuw! Welpen Woensdag

70% +
*

KORTING
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20% TOT

EXTRA KASSAKORTING

OF

2E PAAR (OP DE REKKEN)
VOOR DE HELFT
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werkschoenen
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geldt 10%
korting)
** van
Geldt
alleen voorende
sterkcollectie
afgeprijsde
artikelen
op de
rekken

heren- en kinder najaars-/wintercollectie.

* Met uitzondering van werkschoenen en continu collectie (hiervoor geldt 10% korting)

n onze
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n
e
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e
o
h
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op de vele
der voorja
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erenonze
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dames-, hvan
ie
zomercollect

NISTELRODE - Wist jij dat jij in 2018 geluk hebt? omdat jij in groep 4, 5, of 6 zit
(zeven, acht, negen of tien jaar oud bent) heb je de goede leeftijd om je elke woensdagavond uit te laten dagen. Dan worden er hutten gebouwd, worden er spelletjes in
het bos gespeeld, wordt er geklommen én worden er frikandellen geroosterd boven
het vuur. Je mag daarnaast twee weekenden mee op weekendkamp en als klap op de
vuurpijl een week op zomerkamp!
Bij Scouting Mira Ceti in Nistelrode is in
januari een nieuwe welpengroep op de
woensdagavond gestart. De eerste bijeenkomst was op 10 januari.
Sluit jij ook aan? Dan mag je de eerste
drie keer gratis en vrijblijvend komen kijken!

Waar: Blokhut ‘t Veerhuis, Achter de Berg
16 van 18.15 tot 19.30 uur.
Wie: Alex, Paul, Jo-Anne, Inge, Amber en
Brent en alle nieuwe Welpen.
Meer weten? Mail naar:
welpenwoensdag@miraceti.nl.
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Wij zijn verhuisd!

van chique kantoor naar hippe werkplaats

riolering, er was gewoon helemaal niks.” Onvoorstelbaar, als
je het pand nu ziet. De voorgevel is voorzien van een grote
glazen wand en je komt binnen
via een container die dienst doet

The Workshop

OOK RUIMTE VOOR
ANDERE CREATIEVE
ONDERNEMERS

Tekst: Anita van den Bogaart

HEESCH - Het is wel even wat anders, het nieuwe onderkomen van Weerdenburg Web Works. Frank
en zijn collega’s verruilden het statige oude raadhuis aan ’t Dorp voor de voormalige aardappelloods
achter zijn ouderlijk huis: het huis waar hij tegenwoordig zelf woont. En die aardappelen? Die zijn
allang verdwenen, die maakten jaren geleden al plaats voor verschillende andere soorten van opslag.
En nu is er die totaal andere bestemming. De loods aan Nieuwstraat 10 werd een hip en professioneel
onderkomen voor Weerdenburg Web Works, en biedt ook ruimte aan andere creatieve ondernemers; zo
heeft Harm van Vucht met Inpicto er zijn stekkie al gevonden.
Van niks naar totaalconcept
Frank: “We hebben er zo’n acht
maanden over gedaan om de
loods om te bouwen tot com-

fortabele
dan ook
behalve
Ik werk

werkplek. We hebben
echt alles zelf gedaan,
de deuren afhangen.
graag met mijn han-

den en heb een voorliefde voor
techniek, maar het was toch een
flinke klus. Er was geen elektriciteit, geen waterleiding, geen

als voorportaal. Bij de hele inrichting is gebruik gemaakt van oude
zeecontainers, die vakkundig
zijn omgebouwd tot verrassende
kantoorunits. De glazen kas in de
ruimte functioneert als heldere
vergaderruimte en overlegplek.
In de industriële sfeer is het gemoedelijk en overzichtelijk werken. En wat ook heel bijzonder
is: de individuele werkplekken
zijn gecreëerd op houten vlon-

ders. Frank: “Die eilandjes zijn
verrijdbaar, zodat we ze kunnen
clusteren of neerzetten waar we
maar willen. Ze zijn ook voorzien
van elektrische vloerverwarming,
zodat iedereen zijn eilandje naar
eigen behoefte kan bijverwarmen. Duurzaamheid vinden wij
belangrijk. Zo wordt de hal verwarmd én gekoeld door middel
van lucht-warmtepompen en we
hebben veel gebruik gemaakt
van gerecyclede of milieuvriendelijke materialen. En nog dit jaar
willen we zonnepanelen plaatsen.”
The Workshop
Het moge duidelijk zijn: op deze
inspirerende plek worden creatieve web-oplossingen geboren
en professionele websites, applicaties en software gerealiseerd.
Het team van Weerdenburg Web
Works zit er op zijn plek. Dat zie
je, dat voel je. Hier in ‘The Workshop’ wordt gewerkt. Heb jij nou
ook een website of anderszins
nodig? Loop gerust eens binnen
of maak een afspraak. Welkom!

Nieuwstraat 10, Heesch
www.weerdenburg.nl
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Carnavalsnieuws
jeugdprins, jeugdprinses en jeugdadjudant Carnaval
PIERERIJK - Afgelopen weekend was het weer zover. In het Vorstenbossche Piererijk stond het kiezen en
het onthullen van de jeugdprins, de jeugdprinses en de jeugdadjudant centraal. op vrijdagmiddag hebben alle kinderen uit groep 7 van Basisschool op Weg gestemd op diegene die zij graag als jeugdprins,
jeugdprinses of jeugdadjudant zouden zien.

zoals altijd ondersteund door
een enthousiaste Raad. Deze
wordt gevormd door Jacco van
den Dungen, Daan van Kessel,

motto van groep 7 is: We gaan
knalluh! Dit jaar zal het carnaval
voor jong en oud gevierd worden
in het Pierehol van Vorstenbosch.

Het is zeker dat deze super enthousiaste
kinderen dit jaar hun bijdrage zullen leveren
aan een knallend carnaval!
V.l.n.r.: Toon van Lankveld, Sil Geenen en Willem van Berge

Op zaterdagavond 13 januari
was het vervolgens zover, de onthulling! De gitaarclub had dit jaar
de eer om in Gemeenschapshuis
De Stuik, de nieuwe jeugdprins,

jeugdprinses en jeugdadjudant
aan alle Piereslikkers bekend te
maken. Toon van Lankveld mag
dit jaar de scepter overnemen
als jeugdprins en regeren over

alle kinderen in het Piererijk. Sil
Geenen staat als jeugdprinses
aan zijn zijde en jeugdadjudant
Willem van Berge zal het geheel
begeleiden. Dit jeugdtrio wordt

Amy Timmermans, Finn Verhoeven, Perry van Driel, Annabel
Grob, Arnoud van Kleef, Tim van
Schijndel, Sam van den Tillart en
Georgios Triantafyllidis. De sfeermakende Raad van Toezicht bestaat uit Roos Rijkers, Dana van
Dommelen en Siena Nooijen. Het

Het is zeker dat deze super enthousiaste kinderen dit jaar hun
bijdrage zullen leveren aan een
knallend carnaval!
Dit belooft weer een prachtige
carnaval te worden voor alle kinderen uit het Piererijk.

knotsgek krullendonk, een
avond carnavalsentertainment
Van Prins Ton aan de nieuwe Prins,
SNEVELBOKKENLAND - Een jaar is er
al weer verstreken sinds ik gevraagd werd
de nieuwe Prins van Snevelbokkenland te
worden. Hoewel ik eerst aarzelde ben ik
toch enorm blij dat ik ja heb gezegd tegen
dit erebaantje. Een fantastisch jaar is het
geweest en ik voelde me meteen thuis in het
warme nest van de stichting HDL.
Ik heb nieuwe ervaringen opgedaan en
het carnaval van een geheel andere kant
leren kennen. Ik heb begrepen dat er al een
nieuwe hoogheid gevraagd is en ik kan die
dan ook alleen maar alle succes en vooral
plezier wensen met zijn/haar nieuwe taak.
Als je er net zo van geniet als ik, dan staat
je een geweldig jaar te wachten.
Prins Ton dun Urste.

KRULLENDONK - Heesch heeft er even op moeten wachten, maar over een paar weken is het weer zo
ver. Het drie-jaarlijkse Carnavalsconcert van Stichting Carnavalsviering Heesch en Fanfare Aurora op
zaterdagavond 3 februari! Aan de vooravond van het Krullendonks carnaval staat in Cultureel Centrum
De Pas al een pracht van een carnavalsfeestavond gepland.
Muzikale, carnavaleske klanken
van het fanfareorkest van Aurora vormen op het podium de
hoofdmoot. Naast de muzikale
kwaliteiten die u van hen gewend bent, zullen het orkest en
de dirigent de bezoekers deze
avond ook volop hun entertainmenttalenten laten zien. Niets is

biJZondere
dJ-battle tussen
orkest en dJ
te gek; het is immers een knotsgekke avond zoals de titel van
het concert al luidt. Daarnaast
zal (een deel van) de Malletband
acte de présence geven en zullen
diverse solisten uit het orkest op
de voorgrond treden. Heel bijzonder wordt zeker te weten een
heuse DJ-Battle tussen orkest en
een hiervoor ‘overgevlogen’ DJ!
Prins Porcus XLVII en Porcellus XLI, hun adjudanten en hun

gevolg zijn er natuurlijk bij. De
dansgarde zal niet alleen hun
showdans uitvoeren, maar ook
de première houden van hun geweldige showdans met live-klanken van het orkest.

Kortom; een avond die u niet
mag missen!
Kaarten gaan erg hard, maar zijn
nu nog verkrijgbaar bij CC De
Pas in Heesch.
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Nostalgische editie
van klompenrock
met bertus staigerpaip
OSS – Niemand minder dan Bertus Staigerpaip speelt op vrijdag 26 januari op de vierde editie
van Klompenrock. De mannen zijn bekend van hun talloze hits zoals ‘We zijn de jongens van
de bouw’, ‘Had ik maar een vak geleerd’, ‘Ik zat effe niet op te lette’, ‘rits’, ‘Zuipen in Spanje’
en ga zo maar door. Daarmee zet Klompenrock opnieuw in op een ouderwets tentfeest.
Deze keer dus een publiekstrekker die nostalgische gevoelens opwekt bij de oudere generatie. “Jongeren komen toch wel. Er zijn zelfs
al veel berichten van meiden die met hun vader gaan! Dat is toch prachtig!”, zegt organisator Twan van Strien.

Er zijn zelfs al veel
berichten van meiden die
met hun vader gaan!
Dat is toch prachtig!
Klompenrock staat inmiddels bekend om de
onvervalste ouderwetse plattelandssfeer waar
alles kan, alles mag en het bier rijkelijk vloeit. Dit
jaar zelfs met gieters bier, een tot JA-KOE-ZIE

omgebouwde giertank en nog veel meer rariteiten.
Maar ook de line-up liegt er niet om. De Boetners uit de Achterhoek speelt voor de echte
høkers onder ons muziek van onder andere
Normaal. Edrie Antonissen & De Rauwdouwers gingen viral met hun hit ‘Leve de suikerbiet’ met maar liefst 200.000 views binnen 24
uur. De voorverkoop steeg in die week met
maar liefst 40%!
Nog zo’n klassieker: Huub Hangop. Hij krijgt
de functie van gastheer en zal ook voor veel
mensen nog een onverwachte bijdrage aan
de avond leveren. De Heesche band MEUK
zal zelf uiteraard ook het podium betreden en
speelt naast covers van BZB, Mooi Wark en
WC-Experience ook nummers van hun eigen
cd ‘Hard voor Weinig’, gelijknamig aan de
show waarmee ze momenteel menig feesttent in Nederland op z’n kop zet.

Het programma begint direct op het moment dat de tent open gaat, om 19.00 uur.
Kaartjes kosten € 15,- (exclusief fee) in de voorverkoop via www.klompenrock.nl en
€ 20,- aan de kassa tijdens de avond zelf.

traditionele teerdag gilde
vorstenbosch

gratis taxatiedag in oss
Munten, postzegels, bankbiljetten en oude
ansichtkaarten

VORSTENBOSCH - op zondag 14 januari was er in het teken van deze traditionele Teerdag een Heilige
mis in de lambertuskerk. op een frisse morgen ging de gildestoet in optocht van het clubhuis naar de
kerk. Tijdens deze Heilige mis werden de overleden leden herdacht. Tevens werd in deze viering een
nieuw lid ingevendeld, te weten Wilbert van lankveld.

OSS - Ergens slingeren nog postzegelalbums van opa op zolder.
Waar zijn de munten van pa eigenlijk gebleven? Die oude bankbiljetten, zijn die nog inwisselbaar of leuk voor verzamelaars? Zijn die
ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? Herkenbaar?

Ook was er een 50-jarig lid in
de persoon Jan van den Broek.
Hoofdman Johnnie had een keurig woordje voorbereid over de
verdiensten van Jan gedurende
de afgelopen jaren. Na afloop
van de mis was er op ’t Gildebergske voor alle aanwezigen in
de kerk samen met de leden een
kopje koffie met krentenmik.

U bent niet de enige met vragen laten beoordelen, kan zonder
Adviesburo Jan
van Gerwen
B.V.
Adviesburo
Jan
van 12.00
Gerwenen
B.V. 16.00
over een verzameling
munten,
afspraak
tussen
postzegels, papiergeld of oude uur terecht in zalencentrum Viansichtkaarten. Vaak gekregen valdi, Molenstraat 81 in Oss.

Jan van den Broek 50 jaar lid

Foto’s: Jo van den Berg

Er werd voor het
eerste geschoten
met nieuwe
persluchtgeweren

wie weet blijkt u de eigenaar te zijn
van een kostbaar stuk
van familie, vrienden of zelf met
zorg verzameld. Het ligt er al
jaren maar wat is het eigenlijk
waard?
Om die vraag te beantwoorden,
houdt De Munten- en PostzegelOrganisatie (MPO) in Oss een
GRATIS TAXATIEDAG op dinsdag 23 januari. Wie deze dag
zijn of haar verzameling of losse
stukken gratis en deskundig wil

Voor meer inlichtingen: MPO,
telefoonummer 030-6063944.
Een gratis MPO-taxatie kan
voorkomen dat een zeldzaam
stuk verloren gaat of ongezien in
de vergetelheid raakt, want dat
kan nooit de bedoeling zijn geweest van de verzamelaar. Wie
weet blijkt u de eigenaar te zijn
van een kostbaar stuk!

Tevens werd voor het eerst geschoten met nieuwe persluchtgeweren, die we ook voor de
jeugd en nieuwe leden willen
Brandpreventief
Adviesburo
Jan van Gerwen
B.V.
Adviesburo
Jan
B.V.
Brandpreventief
Adviesburo
Jan van
van Gerwen
Gerwen
B.V.
Adviesburo
JanBetonvan Gerwen
Brandprevent
gaan promoten.
Brandpreventie
staalenB.V.
houtconstructies
Beton- staal- en houtconstructies
Aankomend weekend is de Teeravond van het gilde in eigen
clubhuis en worden de jubilarissen die 25, 40, 50 of 60 jaar lid
zijn in het zonnetje gezet.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.
De Morgenstond 35 - 5473 HE Heeswijk-Dinther - T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl
De Morgenstond 35
De Morgenstond 35
5473 HE Heeswijk-Dinther 5473 HE Heeswijk-Dinther
T. 0413 29 36 63
T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
info@adviesburojanvangerwen.nl
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Rien van Houtum Actieve HaDeejer en
Soos iMeet Jonge Actieve HaDeejer
Nieuwjaarsbijeenkomst Actief Burgerschap en Stichting Dorpsnieuws

Winnaars pubquiz 1e prijs team Peter Smits
Soos iMeet Jonge Actieve HaDeejer 2017

Rien van Houtum Actieve HaDeejer

HEESWIJK-DINTHER – Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Actief Burgerschap en Stichting
Dorpsnieuws vorige week werd Rien van Houtum in het zonnetje gezet als actieve HaDeejer en Soos
iMeet als jonge actieve Hadeejer. Dat de organisatie over het hoofd zag dat zij tweemaal eenzelfde
oorkonde ‘uitdraaide’ met wel elk een andere naam, leidde er overigens toe dat ook Rien er stond als
jonge actieve HaDeejer. Een foutje waar niemand over viel en eentje die uiteraard nog recht gestreken
wordt. De ‘receptie’ stond verder in het teken van een door jongeren opgezette pubquiz waarbij gestreden werd om de oude komborden Heeswijk en Dinther.
De nieuwe presentatrice Dorris
Heijmeriks trapte de nieuwjaarsbijeenkomst af door middels
groot beeld kort terug én vooruit
te blikken. De aanleg van glasvezel, bouw van Abdijstaete, de
nieuwbouw in de JMJ straat, de
verdere vergrijzing maar ook de
groei van het inwonersaantal tot
8.164 werd in enkele minuten
door haar samengevat. Aansluitend waren het Peer Verkuijlen
en wethouders Peter van Boekel, Rein van Moorselaar en Rien
Wijdeven die hun zegje deden
over de toekomstige woningbouw op plan Rodenburg, de
herinrichting van Plein 69 en de
verkeersveiligheid.
Vervolgens werd Rien van Houtum voor zijn verdiensten voor
EHBO vereniging St. Raphaël en
de FNV in het zonnetje gezet als
Actieve HaDeejer 2017. “Waar

de EHBO is, is Rien en waar
Rien is, is de EHBO”, memoreerde Dorris. Ook zijn activiteiten
voor de FNV en zijn positie als
aanspreekpunt bij de gemeente
Bernheze inzake onder andere
de AED’s, waren aanleiding de
zichtbaar aangedane van Hou-

tum te huldigen. De titel Jonge
Actieve HaDeejer ging dit keer
naar een organisatie. Soos iMeet
bestaat uit 24 jonge vrijwilligers
en een iets ouder bestuur. Zij
organiseren activiteiten voor de
jeugd, zetten zich steeds meer
op de kaart en werken veel sa-

Team Katja Brooijmans 2e prijs

men met Stichting Ranja, Stichting Jeugdcarnaval en ook steeds
meer met Buro Lima en de Ontmoetingstuin. De iMeet afvaardiging nam uiteraard met plezier
de prijs in ontvangst.
Aansluitend startte er onder
leiding van Dorris en burgemeester Moorman een pubquiz
waarbij gestreden werd om de
oude komborden van Heeswijk
en Dinther. Het team van Peter Smits rolde als eerste uit de
bus. Zij ging met zowel een bord
van Heeswijk als Dinther aan de
haal. De groep van Katja Brooijmans werd tweede en Jeroen de

Mol en consorten werden blij
gemaakt met een kombord van
Heeswijk.
De doelstelling om veel meer
jonger publiek te trekken, werd
deze eerste keer niet gehaald.
Toch liet de organisatie weten
dat er wel degelijk meer jeugdigere bezoekers waren dan voorheen en er werden veel nieuwe
gezichten ontdekt. Hoe de opzet
van de nieuwjaarsbijeenkomst
2019 eruit gaat zien, wordt na
een evaluatie bepaald.
Tekst en foto:
Wendy van Lijssel

Team Jeroen de Mol 3e prijs

Geslaagde veiling van de laatste komborden
HEESWIJK-DINTHER - Meer dan een jaar geleden is besloten dat Heeswijk en Dinther toch echt samen verder zullen gaan, onder de naam Heeswijk-Dinther. Dat lijkt misschien een kleinigheid, maar pas nu is het helemaal rond.

€ 400,- voor Stichting Vrienden
Cunera/De Bongerd
Wethouder Rein van Moorselaar

De laatste ‘oude’ komborden
hebben nu ook een nieuwe eigenaar. En naast die eigenaren zijn
ook twee goede doelen daar erg
blij mee. Zaterdagmiddag werden in het gebouw van Cunera/

Foto’s: Netty van Lieshout

De Bongerd door wethouder
Rein van Moorselaar nog een
vijftiental komborden uitgereikt
aan de hoogste bieders van de
veiling die gehouden is tijdens
de nieuwjaarsbijeenkomst.

€ 400,- voor hulpdienst Lichtpunt

De nieuwe eigenaren hadden
uiteenlopende plannen met de
borden, zoals ophangen in de
schuur of in het jeugdhonk, als
cadeautje of als herinnering
meenemen naar een nieuwe woning ver buiten het dorp. Maar

ook de plaatselijke gemeenschap was tevreden. De veiling
leverde namelijk zo’n € 800,- op
die eerlijk werd verdeeld tussen de hulpdienst Lichtpunt en
de Stichting Vrienden Cunera/

De Bongerd. Na de geslaagde
bijeenkomst waren overal de
winnaars herkenbaar aan de
grote blauwe borden die ze maar
met moeite de baas konden, op
weg naar een nieuwe ereplaats.
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FRUIT

GROENTE

VLEES OF VIS

3 bakken pitloze witte druiven à 500 gram,
bakjes blauwe bessen à 125 gram, netten
handsinaasappelen à 1,5 kilo of bakken
Conference peren à 1 kilo

3 zakken sperziebonen of
schalen trostomaten à 500 gram,
bossen bospeen of stuks bloemkolen

Mager rundergehakt, kipgehakt, speklappen,
gemarineerde slavinken, rundertartaar,
braadworsten, grillburgers, shoarma of
pangasiusfilets
3 schalen à 2-5 stuks of à 400-440 gram

3 VOOR

4

00

Geldig van ma 1 januari t/m di 30 januari 2018

3 VOOR

4

00

Geldig van ma 1 januari t/m di 30 januari 2018

FINISH VAATWASTABLETTEN

JUMBO ROZIJNENBOLLEN

2 voordeelpakken à 45-76 tabletten

Zak mini roomboter rozijnenbollen,
reuze rozijnenbollen of rozijnen krentenbollen

1+1

GRATIS

*

25%
KORTING

3 VOOR

7

50

Geldig van ma 1 januari t/m di 30 januari 2018

NIEUWE STANDAARD
KIPBLOKJES
Filetblokjes naturel of saté, dijfiletblokjes,
wokblokjes of dijblokjes knoflook of Indisch
2 schalen à 256-350 gram

2 VOOR

5

00

PAMPERS ACTIVE FIT,
PREMIUM PROTECT
OF BABY DRY PANTS
3 pakken

2+1

M.u.v. voordeelpakken en Baby Dry luiers

OPTIMEL DRINK

1

Pak 1,8 liter

85

GRATIS*

* 2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten.
Alle combinaties mogelijk.

ARIEL, PERSIL OF REUS
WASMIDDELEN
3 verpakkingen

2+1
GRATIS*

* 2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten.
Alle combinaties mogelijk.

WE HOUDEN DE PRIJZEN LAAG

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

Geldig van ma 1 januari t/m di 20 maart 2018

Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8

Geldig van ma 1 januari t/m di 20 maart 2018

* 1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten.
Alle combinaties mogelijk.
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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

gevonden en verloren
voorwerpen
Als u een voorwerp heeft verloren of gevonden (bijvoorbeeld bril,
fiets of portemonnee), kunt u dit registreren bij de gemeente. Kijk op
www.bernheze.org voor een overzicht, informatie over de procedure
en de registratieformulieren. u kunt voor de registratie tijdens de
openingstijden terecht in het gemeentehuis, De misse 6 in Heesch,
of bellen 14 0412.
de gemeente opgeven. U hoeft
daar dus niet meer voor naar de
politie.
Is uw document gestolen, dan
moet u eerst bij de politie een
proces-verbaal op laten maken.
Dit proces-verbaal moet u meenemen bij de aanvraag van een
nieuw paspoort, id-kaart of rijbewijs.

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

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

Vragen aan de gemeente?

@bernheze_gem

Woensdag 17 januari 2018

Paspoort, id-kaart of rijbewijs
U kunt een vermissing van paspoort, id-kaart of rijbewijs bij

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

andere ophaaldagen afval
Zet uw afval voor 7.30 uur buiten

altijd
actu
info o ele
ophaa ver
ld
afvalsc ata en
he
Down iding?
lo
afvalw ad de
ijzer a
pp.
We hebben het inzamelschema voor het ophalen van afval veranderd. De kans is groot
dat we op andere dagen bij u
langskomen. Wilt u weten wanneer? Download de vernieuwde

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

strenger bij vervuiling pMD
Wist u dat landbouwfolie, hard plastic (zoals oud speelgoed), piepschuim en restafval niet in de PmDzak mag?
We kunnen hard plastic niet als
verpakkingsafval recyclen en
gaan daarom strenger controleren. Als er afval in de PMD-zak
zit dat er niet thuishoort, nemen
we het niet meer mee. Dat geldt

ook voor PMD dat niet in de juiste zak zit. U kunt de PMD-zakken gratis in de supermarkt krijgen. Is uw afval niet opgehaald,
haal het dan weer binnen en
zorg ervoor dat het op de juis-

te manier wordt gescheiden.
Raadpleeg de Afvalwijzer app
of www.bernheze.org voor alle
scheidingsinfo.

de zesde dag na publicatie worden ingediend.

14 0412 of via
gemeente@bernheze.org.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens

Commissie Bezwaarschriften Bernheze

Uit onderzoek is gebleken dat de
volgende personen niet meer wonen op het adres in de gemeente Bernheze waar zij volgens de
Wet basisregistratie personen
(BRP) staan ingeschreven. Het
onderzoek van afdeling Burgerzaken leverde geen resultaat op.
Het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente
Bernheze is van plan het bijhouden van de persoonsgegevens
van deze personen ambtshalve
te beëindigen. Dit kan voor hen
grote persoonlijke en/of financiele gevolgen hebben. Het formele besluit tot uitschrijving wordt
gepubliceerd op de gemeentepagina’s in deze krant en op www.
officielebekendmakingen.nl.
- P.J. Dorenbosch,
geboren 13-05-1966
- N. Malicka,
geboren 16-02-1993
Heeft u informatie over hun
verblijfplaats of heeft u vragen,
neem dan contact op met het
afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze, telefoon

Op woensdag 24 januari 2018
komt de Commissie Bezwaarschriften Bernheze bij elkaar in
het gemeentehuis, De Misse 6 in
Heesch. De commissie behandelt
dan de volgende bezwaarschriften:
19.00 uur
Behandeling van het bezwaarschrift dat door een omwonende is ingediend tegen het besluit
van het college van 16 november
2017, waarbij aan Aldi Vastgoed
BV een omgevingsvergunning is
verleend voor de uitbreiding van
de Aldi-winkel aan Osseweg 1 in
Heesch.
19.45 uur
Behandeling van de bezwaarschriften die door omwonenden
zijn ingediend tegen het besluit
van het college van 6 november
2017 waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het
aanpassen van een kozijn van de
apotheek aan de Hoogstraat 53
in Heesch, dit ten behoeve van
de plaatsing van een geneesmiddelenautomaat.

melding maken uitweg
- N.A.M. van der Heijden, Eikenhoek 31, 5473 GW Heeswijk-Dinther heeft in overeenstemming met artikel 2:12, lid
1 onder a, van de APV Bernheze 2014 een melding gedaan
van het maken van een tijdelijke uitweg naar Het Geerke 16
in Heeswijk-Dinther.
- J.M.M. van Grunsven, Witte
Molenweg 31, 5384 JA Heesch
heeft in overeenstemming met
artikel 2:12, lid 1 onder a, van
de APV Bernheze 2014 een
melding gedaan van het maken van een uitweg naar Deken van der Cammenweg 35 in
Heesch.
De meldingen zijn op 10 januari 2018 geaccepteerd. Verzenddatum: 10 januari 2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

offiCiËLe bekenDMakingen

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

Kennisgeving gemeenteraadsverkiezingen
Het centraal stembureau voor
de gemeenteraadsverkiezing in
Bernheze maakt op basis van
artikel G3, lid 5 van de Kieswet
bekend dat de volgende namen
van politieke groeperingen zijn
geregistreerd in het Register voor
de verkiezing van de leden van
de gemeenteraad:
- Lokaal
Als gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde van
deze groepering zijn de volgende personen aangewezen:
Gemachtigde: A.P.J. van den
Akker

Plaatsvervanger: F.M. van de
Ven
- Politieke Partij Blanco
Als gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde van
deze groepering zijn de volgende personen aangewezen:
Gemachtigde: J.P. Akkermans
Plaatsvervanger: W.J.M. van
Lanen
Beroep: Ingevolge de Algemene
wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden beroep instellen
bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den
Haag. Het beroepschrift moet op
grond van artikel G5, 1e lid, onder b, van de Kieswet, uiterlijk op

Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft vergunning/
ontheffing verleend aan:
- A.M. van der Sanden voor het
organiseren van de Wensambulance Brabant op 2 en 3

geMeenteberiChten
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maart 2018 van 20.00 tot 1.00
uur op de locatie Watersteeg
20, 5476 KW Vorstenbosch.
De beschikkingen zijn verzonden op 11 januari 2018.
- Stichting Carnavalsviering Heesch
voor het organiseren van een
jeugdcarnavalsoptocht op 10
februari 2018 van 14.00 tot
17.00 uur. De route is als volgt:
Mozartlaan, Hoogstraat, Grenadiersstraat, ’t Dorp, Kerkstraat, John F. Kennedystraat,
Schoonstraat, De Misse. Deze
straten zijn (geheel of gedeeltelijk) tijdens de optocht afgesloten voor alle verkeer, behalve
voor voetgangers. Bij de start
van de optocht zijn Mozartlaan
en Hoogstraat in verband met
de opstelling van de optocht
afgesloten vanaf 11.00 uur.
De Misse en Schoonstraat zijn
in verband met de afsluiting
van de optocht afgesloten tot
19.00 uur. De beschikkingen
zijn verzonden op 14 januari
2018.
- Stichting Carnavalsviering Heesch
voor het organiseren van de
grote carnavalsoptocht op 11
februari 2018 van 13.30 tot
17.00 uur. De route is als volgt:
Mozartlaan, Hoogstraat, Grenadiersstraat, ’t Dorp, Burgemeester Woltersstraat, John F.
Kennedystraat, Schoonstraat,
De Misse. Deze straten zijn

(geheel of gedeeltelijk) tijdens
de optocht afgesloten voor alle
verkeer, behalve voor voetgangers. Bij de start van de optocht
zijn Mozartlaan en Hoogstraat
in verband met de opstelling
van de optocht afgesloten
vanaf 11.00 uur. De Misse en
Schoonstraat zijn in verband
met de afsluiting van de optocht afgesloten tot 19.00 uur.
De beschikkingen zijn verzonden op 14 januari 2018.
- Carnavalsstichting ‘De Wevers’ voor het organiseren van
een carnavalsoptocht op 11
februari 2018 van 13.30 tot
16.00 uur. De route is als volgt:
Weijen, Laar, Hoogstraat,
Kromstraat, Raadhuisplein in
Nistelrode. Deze straten zijn
(geheel of gedeeltelijk) tijdens
de optocht afgesloten voor alle
verkeer, behalve voor voetgangers. De beschikkingen zijn
verzonden op 14 januari 2018.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding
gedaan door:
- TWC Ons Verzet voor het organiseren van de Maashorst
Fietsdriedaagse van 5 tot en met
7 juni 2018 op een gedeelte van

het grondgebied van Bernheze.
De toestemming is verzonden op
11 januari 2018.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.

- Justitieweg 2
Herbouwen kraamstal en milieuneutraal veranderen
Datum ontvangst: 14-01-2018
Procedure 6 is van toepassing.

Wet milieubeheer

Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Nistelrode
- Achterstraat 31
Bouwen woning
Verzenddatum: 08-01-2018
Vorstenbosch
- Heuvel 3
Vervangen dak, wijzigen kozijnindeling en voordeur
Verzenddatum: 08-01-2018
Heeswijk-Dinther
- Jan van den Boomstraat 2a
Intrekken omgevingsvergunning beperkte milieutoets (d.d.
17-10-1978 geheel in te trekken en d.d. 21-09-1982 geheel
in te trekken)
Verzenddatum: 09-01-2018
Heesch
- Esperloop kavel 20
Bouwen woning
Verzenddatum: 09-01-2018
- Broekhoek ong.(naast nr.1)
Oprichten woning
Verzenddatum: 11-01-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Algemene maatregel
van bestuur
De volgende melding als bedoeld
in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer (melding activiteitenbesluit) is ingekomen:
- VOF Bosch-van Schaijk heeft
een melding ingediend voor
het veranderen van de inrichting op het adres Langstraat
13, 5388 VS Nistelrode.
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
reguliere procedure
ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heesch
- Amelseind 6
Bouwen garage
Datum ontvangst: 10-01-2018
Heeswijk-Dinther
- Schoolstraat 15a
Gedeeltelijk omzetten horecapand in kapsalon
Datum ontvangst: 10-01-2018

19

uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden
gepubliceerd. De bekendmaking
van deze aanvragen vindt plaats
via publicatie van een ontwerpbesluit.
Besluit
De volgende omgevingsvergunning is via de uitgebreide voorbereidingsprocedure verleend.
Het besluit treedt in werking na
afloop van de beroepstermijn.
Nistelrode
- Kantje 40
Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening i.v.m. inpandige statische opslag
Verzenddatum: 11-01-2018
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van
toepassing.
Handhavingsbesluit
Het volgende handhavingsbesluit is genomen.
Nistelrode
- Loosbroekseweg 35
Opleggen preventieve last onder dwangsom
Verzenddatum: 10-01-2018

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.ruimtelijkeplannen.nl.
Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na
publicatiedatum met een schriftelijke inspraakreactie 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 burgemeester en wethouders van
Bernheze. Neem voor het indienen van
een mondelinge zienswijze contact op
met de betreffende afdeling.
Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze
indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Neem
voor het indienen van een mondelinge
zienswijze contact op met de betreffende afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na verzenddatum van dit besluit
bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van
Bernheze. Het bezwaar heeft geen
schorsende werking.
Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de sector be-

stuursrecht van de rechtbank, Postbus
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het
beroep heeft geen schorsende werking.
Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroep heeft geen schorsende werking. Er zijn griffierechten
verschuldigd.
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
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 verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, de voorzitter van de afdeling verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan:
de datum, de naam en het adres van
degene die reageert, een omschrijving
van het onderwerp, de reden waarom u
bezwaar/zienswijze/bedenking indient
en uw handtekening.

WWW.bernheze.org

Meld je nu aan voor het burgerpanel
• anoniem • Gratis • In 3 minuten

PRAAT MEE in 2018
www.tipmooibernheze.nl
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VVD: Leven,

werken (2)

wonen,

Jack van der Dussen,
lijsttrekker VVD-Bernheze
om te zorgen dat mensen plezierig kunnen
wonen, nieuwe generaties zich blijven vestigen en ondernemers blijven investeren,
zet de VVD-Bernheze zich in voor een levendige en leefbare gemeente. onze gemeente kenmerkt zich door de vele maatschappelijke activiteiten in de kernen en
buurtschappen. Dit maakt onze gemeente
onderscheidend en uitdagend.
De VVD-Bernheze staat voor levendige en levensvatbare kernen,
wat inhoudt dat er ook aandacht
moet zijn voor de leefbaarheid in
de kleine kernen. Door het stimuleren van lokale initiatieven
en het behoud van culturele en
maatschappelijke voorzieningen
blijven de kernen en buurtschappen aantrekkelijk voor burgers
en ondernemers. De detailhandel
maakt grote veranderingen door
als gevolg van allerlei ontwikkelingen en deze gaan wij op lokaal
niveau niet tegenhouden.
De VVD-Bernheze wil echter de
detailhandel dicht bij de burger
behouden en de economische
ontwikkeling stimuleren.
In het ruimtelijke beleid moet
maximale ruimte worden gegeven voor de noodzakelijke economische ontwikkelingen. Een
tweede supermarkt in Nistelrode

Blanco: altijd

is een voorbeeld van een gewenste ontwikkeling. Starre toepassing van beleidsregels mag
deze door de burgers gewenste
ontwikkeling niet frustreren of
blokkeren. Wij willen door een
actief vestigingsbeleid van leegstand naar volstand.
Naast werkgelegenheid en voorzieningen hoort ook zorg in de
buurt. Om langer thuis wonen
en mantelzorg mogelijk te maken, moet zorg dichtbij de inwoners voorhanden zijn. Tegelijkertijd hoort daarbij ook sociale
veiligheid en zorg hebben voor
je eigen omgeving én vragen wij
aandacht voor eenzaamheid in
alle leeftijdsgroepen.
Voor ons volledige verkiezingsprogramma zie
www.bernheze.vvd.nl.

welkom

Ad Donkers,
raadslid Politieke Partij Blanco
Afgelopen weken hebben we met een aantal mensen van onze Politieke Partij Blanco
de weekmarkten in de verschillende kernen
bezocht. op kaarten met teksten als ‘Wilt u
een groen centrum? Stem Blanco.’ en ‘Politiek is geen toverbal. Stem Blanco.’, konden de marktbezoekers punten en zaken
aangeven die zeker niet in ons verkiezingsprogramma mogen ontbreken.
Ondanks het koude, regenachtige weer hebben we veel informatie ontvangen. We zijn hier
erg blij mee, want tenslotte gaat
het om jullie, de inwoners. Wat
vinden jullie van belang voor je
eigen dorp, maar zeker ook voor
de hele gemeente? Wat vind je
voor jezelf belangrijk, maar zeker
ook voor je mede-inwoners? Veel
waardevolle en positieve reacties
hebben wij ontvangen, waarmee
we verder vooruit kunnen. De
spontane bereidheid van zoveel
mensen om even een praatje te
maken, bevestigde voor ons nogmaals, dat velen betrokken zijn
bij het wel en wee van de eigen
dorpskern en van de gemeente in

z’n totaliteit. Ofwel politiek leeft
wel degelijk, als je maar dicht bij
de mensen staat. Niet alleen figuurlijk, maar vooral letterlijk. Wij
van Politieke Partij Blanco blijven
dit doen.
Niet alleen nu de verkiezingen
eraan komen, maar het gehele
jaar door. Mocht je nog kaarten in
willen leveren of anderszins aan
willen geven wat je van belang
vindt: altijd welkom. En nogmaals,
niet alleen in deze tijd, maar de
inbreng van alle inwoners, jong
en oud, zien we altijd graag tegemoet. Ons aanspreken, meepraten in onze vergaderingen, reacties via www.ppblanco.nl, het is
altijd welkom, zeker weten!

Samen aan de slag
Ardith manders-van de meerakker uit Heeswijk-Dinther is naast
echtgenote, moeder en ondernemer ook nog zeer actief als
vrijwilliger in haar woonplaats.
Ze steekt vele uren in Stichting Dorpsnieuws (waaronder maandblad
D’n Hadeejer en www.hadeejer.nl) en Stichting Vrienden van Cunera/
De Bongerd. Eerder was ze medeorganisator van het project ‘Hadee
24/24’, een film en een boek over zomaar een dag uit het dagelijks
leven in Heeswijk-Dinther. Stichting Carnaval HDl riep haar vorig
jaar dan ook terecht uit tot Eresnevelgeit 2017 vanwege haar grote
verdiensten voor het dorp. “Als ik er in geloof doe ik graag mee. Ik hou
van korte lijntjes en samen doorpakken, met een goed netwerk heb
je soms zo wat gedaan. Wanneer je de weg weet is het soms niet zo
moeilijk om iets van de grond te krijgen. Dat is ook de kracht van een
dorp. Verbindingen maken en samen aan de slag om mensen om ons
heen te helpen, daar kan ik echt van genieten. Net als D66 geloof
ik dat het belangrijk is uit te gaan van de eigen kracht van mensen.
Samen krijgen we het voor elkaar.”

ik ben

Ben jij ook D66? laat het ons weten! Ikbend66@gmail.com

tweede supermarkt nistelrode komt er
Toon van Vugt, SP Ruimtelijke Zaken
De tweede supermarkt is nog steeds niet aanwezig in Nistelrode. De SP
ondersteunt al jaren de wens vanuit de Nistelrodense gemeenschap dat een
tweede supermarkt zich er zal vestigen. Kennelijk is er niet voldoende interesse vanuit de ondernemers om deze uitdaging op te pakken. Helaas kan
de SP geen supermarkt beginnen in Nistelrode. Daar zijn ondernemers voor
nodig met lef. Samen met die ondernemer(s) wil de SP graag meedenken
over het vestigen van de tweede supermarkt in Nistelrode. Graag zelfs.
Voor Nistelrode
De SP heeft zich altijd voor alle
kernen van Bernheze ingespannen. Zo ook voor de kern Nistelrode. Denk maar terug aan de
inzet van de SP voor DV Dancing
Kids om de mooie oefenruimte bij Prinses Irene te realiseren.
Meedenken met Van Tilburg
Mode & Sport, om uit te groeien
tot een prachtig bedrijf met hon-

derden arbeidsplaatsen. Zo ook
de steun voor de bouw van CC
Nesterlé aan de Parkstraat. De SP
blijft een partij van weinig woorden en veel daden. De tweede
supermarkt kan in beeld komen
als een ondernemer serieus wil
investeren. De SP wil dan graag
meedenken in oplossingen. Denken in mogelijkheden. Uiteraard
zijn er bestemmingsplannen en

afspraken die we met elkaar
gemaakt hebben. Gemaakte afspraken respecteert de SP altijd.
Afspraken kunnen opnieuw gemaakt worden, als dat in het belang van Nistelrode is. Daar kijken we graag serieus naar. Maar
dan wel op basis van gelijkheid.
We gaan geen verschil maken.
Samen met de SP komt die tweede supermarkt er zeker.

aan de slag? vanzelfsprekend!
Jesse Jansen en Ellen Neelen, lijsttrekkers Progressief Bernheze
De afgelopen jaren is er door Progressief Bernheze hard gewerkt. We waren
kritisch vanuit de oppositie en hebben vooral ons best gedaan om steeds
nieuwe voorstellen te doen. Steeds weer vonden we nieuwe ideeën waarmee
we onze dorpen mooier, fijner, groener en socialer willen maken en stonden we op de bres om deze ideeën in de gemeenteraad en de dorpen uit te
dragen. We zorgden ervoor dat er een snelfietspad aangelegd gaat worden
tussen Heesch en uden, maakten geld vrij voor de bestrijding van armoede
onder kinderen én maakten ons hard voor groene dorpscentra en betaalbare
woningbouw voor iedereen.
Daarmee waren de afgelopen jaren erg leerzaam voor ons team.
Er is enthousiast samengewerkt
om onze ideeën uitgewerkt én
uitgevoerd te krijgen. Dat biedt
een mooie basis voor de komende jaren. Want we willen graag
meer en we zijn gretig.
Ook de komende jaren is er nog
heel wat werk te verrichten in
onze dorpen. We willen vaker en

beter samenwerken met onze inwoners aan plannen om de dorpen mooier te maken: buurten
samen onderhouden, dorpsharten inrichten.
We willen serieuzer werken aan
duurzaamheid en gezondheid.
Maatregelen nemen zodat ook
onze (klein)kinderen later nog
fijn in onze dorpen kunnen wonen. Mensen bewust maken van

duurzame energie en grootverbruikers helpen veranderen. En
bovenal willen we er voor blijven
zorgen dat iedereen in onze dorpen de aandacht krijgt die hij/zij
verdient: goede zorg dichtbij de
mensen en samen werken aan
werk. Dat zou toch vanzelfsprekend moeten zijn?
Doe met ons mee!
www.progressiefbernheze.nl.

informatie voor de kernen
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Het is weer tijd voor de
aangifte inkomstenbelasting

Belastingaangifte 2017
FNV Leden

Voor veel mensen is het een jaarlijkse ergernis, de aangifte inkomstenbelasting.
Door het jaar heen alles in een aparte map verzamelen maakt het al een stuk
gemakkelijker. Op de website van de belastingdienst staat een checklist met
daarop alles wat voor de aangifte verzameld moet worden.

BERNHEZE - FNV leden kunnen hun belastingbiljet gratis laten invullen. Je kunt hiervoor op internet een afspraak maken vanaf 1 februari tot en met 2 april via www.afspraakmakenfnv.nl. Telefonisch
een afspraak maken kan ook.

Wijzigingen in de aangifte 2017:

Voor de plaatsen in de regio
Veghel: op maandag tot en met
vrijdag (bij afwezigheid voicemail inspreken). Aanmeldpunt:
Dorry Janssen, 06-13373943.
Invulavonden dinsdag en donderdag, 6 maart tot en met
5 april. Invullocatie: ROC De
Leijgraaf, Muntelaar 10 in Veghel, computerlokaal VMUA316.

Anita Fransen

-

- Vanaf 2017 kunt u kinderalimentatie niet meer opgeven als schuld in box 3.
- Berekening belasting box 3 is anders vanaf 2017.
Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning wordt hoger.
Percentages eigenwoningforfait en woningforfait veranderen.
Heffingsvrij vermogen box 3 verandert.
Lening eigen woning bij familie, uw bv of buitenlandse bank geeft u op in uw aangifte
inkomstenbelasting.
Krijgt u in 2017 boeterente terug? Vermeld dit dan in uw aangifte inkomstenbelasting.
Versoepeling voorwaarden vrijstelling kapitaalverzekering eigen woning per 1 april 2017.
Vanaf 1 maart kunt u aangifte over 2017 doen. Als deze voor 1 april
wordt ingediend krijgt u voor 1 juli bericht of u bij moet betalen of
ACCOUNTANCY
geld terugkrijgt.
& ADVI E S

Fransen

Bij ons kunt u ook terecht voor uw aangifte inkomstenbelasting.
Voor meer informatie: www.faara.nl

voor een persoonlijk advies op maaT

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

Leegstand Lokaal, dat is
niet normaal!
Al enige tijd leeft de wens in Heeswijk-Dinther om het centrum meer aanzien
te geven. In 2017 is een begin gemaakt met herstructurering van Plein 1969.
Plannen worden dit jaar verder uitgevoerd. Een goed initiatief. Zeker waar
het bestrating, parkeergelegenheid en afwatering betreft. Ik maak me echter
zorgen over de verdere invulling van het plein en over de rest van het centrum. De sloop van Ter Weer liet lang een triest braakliggend terrein achter.
Door de komst van de nieuwe supermarkt Coop ging een wens in vervulling.
Echter hebben we nu een nieuw triestig uitzicht op het leegstaande oude
pand. Het lijkt dat er met de verhuizingen van supermarkt Coop, Koppig,
Etos, Sterrin, Halte 5, Miranda’s, enzovoort wel beweging is in het centrum.
Er komt echter niets nieuws voor terug. Zo hebben we straks een mooi hervormd plein, met leegstand eromheen! Het plein zal op zichzelf waarschijnlijk
niet voldoende aantrekkingskracht hebben om verloedering tegen te gaan.
Hoewel ondernemers vrij zijn om eigen keuzes te maken, heeft de gemeente
wel degelijk een verantwoordelijkheid om zich hard te maken voor een goed
centrum. Dit begint met een duidelijke en inspirerende
koers en ruimte om mee te bewegen met initiatieven.
Ga in gesprek met potentiële ruimtegebruikers, waarbij
we best buiten gebaande paden mogen denken. Goede
plannen ten spijt, we zijn er zelf bij dat straks niet alleen
het plein, maar het gehele centrum een facelift krijgt!
Zodat Heeswijk-Dinther blijft wat het altijd geweest is:
een gemoedelijke kern met ruime voorzieningen.

“LOKAAL

zijn
we
ALLEMAAL

”

Marianne van Berloo

Samen Leven, samen Wonen,
samen Werken in Bernheze
Ezra Leeger, raadslid CDA Bernheze
Ooit zei John F. Kennedy: “Vraag niet wat jouw land voor jou kan
doen, vraag wat jij voor je land kunt doen.” En zo werkt het op kleine schaal, zeg maar in onze eigen gemeente, natuurlijk ook.
Want we realiseren het ons niet
altijd, maar de gemeente, dat
zijn wij zelf: wij allemaal als burgers van Bernheze. Stuk voor
stuk. We leven namelijk in een
democratie, dat betekent dat we
allemaal invloed hebben op hoe
het in onze gemeente gaat.
De gemeente Bernheze is eigenlijk ons gezamenlijk project.
We zorgen er met z’n allen voor
dat het hier goed toeven is én
blijft. Elk vanuit ons eigen perspectief. De gemeente draagt
de verantwoordelijkheid voor
het algemeen belang. Zorgcoö-

Wijziging rijrichtingen
brandweerpost
Heeswijk-Dinther
HEESWIJK-DINTHER - Voor een betere en veiligere toegang tot de
kazerne aan de Jonker Speelmanstraat 8a heeft de brandweer per
1 januari de aanrij- en uitrukrichting veranderd. Dit betekent dat de
richting wijzigt van waaruit de brandweermensen arriveren bij de
kazerne én de richting waarin de brandweervoertuigen uitrukken.

een betere
doorstroming
van het verkeer

Deze wijziging draagt bij aan
een betere doorstroming van
het verkeer in Heeswijk-Dinther
en zorgt dat de brandweer goed
bereikbare uitvalswegen heeft.

wordt omgedraaid en de vrijwilligers komen straks via de Jonker
Speelmanstraat aan bij de kazerne en rukken uit via de Hoofdstraat.

Uiteraard wordt deze wijziging
doorgevoerd vanuit het maatschappelijke belang om snel ter
plaatse te zijn en parate brandweerzorg te kunnen bieden.

Rien Wijdeven definitief
lijsttrekker Lokaal
bernheze - Tijdens onze algemene ledenvergadering van 8 januari
is Rien Wijdeven unaniem gekozen als lijsttrekker van Lokaal voor
de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.
Naast zijn ervaring, heeft hij de
afgelopen periode bewezen dat
hij pro-actief is, duidelijke doelen
stelt en de dialoog zoekt om in
samenspraak met burgers, bedrijven en gemeenteraad naar aanvaardbare oplossingen te zoeken. Resultaten die hij daarmee

...bewezen dat
hij pro-actief is,
duidelijke doelen
stelt en de
dialoog zoekt

peraties regelen zorg in de dorpen. Dorpsraden behartigen de
belangen van de dorpen. Elke
individuele inwoner van Bernheze heeft invloed op hoe het in
onze gemeente gaat. Het meest
duidelijk is dit als we mogen
stemmen en de mensen mogen
kiezen, die het allemaal voor ons
moeten gaan regelen.
21 maart is het zover, dan mogen
we samen als Bernhezer burgers
besluiten hoe en met wie we het
de komende vier jaar gaan regelen. Dat is een belangrijke taak,
een grote verantwoordelijkheid,

Voor de plaatsen Uden en omstreken: op maandag tot en met
vrijdagavond tussen 17.00 en
18.00 uur. Aanmeldpunt: Louis
Schuylenburch, 06-13203105.
Invuldagen: maandag en woensdag, 5 maart tot en met 4 april.
Invullocatie: Udens College, De
Rode School, ingang Schepenhoek 101 in Uden.

Nu komen de brandweervrijwilligers aan vanuit de Hoofdstraat
en rukken ze uit via de Jonker
Speelmanstraat. Deze situatie

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

LOKALE groet,
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maar ook een mooie kans. Want
we moeten het samen doen:
Samen Leven, samen Wonen,
samen Werken in Bernheze.
cda.nl/bernheze

voor Bernheze heeft behaald zijn
onder andere de aanleg van gratis glasvezel, verbetering van diverse sportaccommodaties en de
aanleg van de ontsluitingsweg in
Heeswijk-Dinther.
Rien is nog steeds uitermate gemotiveerd om zich volledig in
te zetten voor de belangen van
Bernheze, haar organisaties, inwoners en bedrijven.

De leden hebben daarnaast ook
gekozen voor ervaring en continuïteit. Dit betekent dat de
huidige raadsleden Frans van de
Ven, Jan Bouwman, Gerjo van
Kessel en Bas van der Heijden
hem in de lijst volgen. John van
den Akker, Gwendy Jacobs-Bardoel als nummers 6 en 7 sluiten
hierop verder aan.
Het verkiezingsprogramma is in
hoofdlijnen vastgesteld en de
verdere uitwerking daarvan is
gedelegeerd aan het bestuur.
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oogcontact

wie
is deze Bernhezenaar?
Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van oogcontact en maak kans op

5x 1/5 staatsloten

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851
vorige week
Ina van Daal
Hanita Bosch
kan de staatsuit Loosbroek
loten ophalen bij
Paperpoint
Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.
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te koop
Nieuwe DessotapijttegelS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 2,- per m2. Duinweg 17,
Schijndel, 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
Verse worst
500 gram voor € 2,75
Beenham gegaard
€ 9,75 per kilo.
Slagerij Bert van Dinther,
Heistraat 8 Oss.
www.slagerijvandinther.nl.
Boek ‘De zon achterna,
‘15 jaar La Colline’
is verkrijgbaar bij ’t Mediahuys,
Laar 28 Nistelrode. Geopend:
maandag t/m donderdag
9.00 tot 17.00 uur en
vrijdag 9.00 tot 13.00 uur.
Een verzameling verhalen,
anekdotes, foto’s, recepten
en vertellingen van 17 jaar
Frankrijk. Het boek kost € 15,-.
dagelijks vers
geplukte tulpen
€ 2,- per bos, verschillende
kleuren.
Richard van Doorn,
Vorstenbosseweg 1 Dinther.

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

4
7

MooiBernhezertjes

7

More Puzzles:

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

Grote rommelmarkt
Zondag 21 januari Aarle-Rixtel
MFC de Dreef. Duivenakker 76
9.00-15.00 uur.
Inlichtingen 06-20888818.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. 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.
Oppas voor kinderen
1-8 jaar oud
In bezit van oppascertificaat.
Bij voorkeur Nistelrode.
Graag mailen naar:
Elisa.Prins@outlook.com.

gevraagd
ansichtkaarten van
Heeswijk-Dinther en
Loosbroek?
Dick van de Leest 06-55325484.

FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen:
0413-292911/ 06-25416954.
Mario & Christa Bok.
Uw levensverhaal/
gebeurtenis/reis op
papier?
Levensverhalen, verhalen over
ingrijpende zaken en afsluiten

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

Oude/kapotte
computers en laptops
Bel Wim van Nistelrooij uit
Heesch, 06-12464848.
Hij probeert deze nog te maken
en er samen met ONS Welzijn
een goede plek voor te vinden.

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

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

overig
GILDE NISTELRODE
Welkom op de Gildenhof.
Ook aanmeldingen van nieuwe
leden zijn van harte welkom.
www.gildenistelrode.nl.

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

ja... nu ari!
Tekst?

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

Problemen met uw hond?
Verlatingsangst, probleem in
huis, et cetera?
Bel R. Voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a
Heeswijk-Dinther.

landbouwmachines:
o.a ploegen,tractors, frees,
schudder, hark, maaier,
mesttank, kieper, weidebloter,
weisleep, tractor, vee/
paardentrailer enzovoort.
06-19076959.

Puzzle #22488

www.sudoku-puzzles.net

periode, evt. met foto’s:
Martha Daams:
marthadaams@gmail.com.
Ook (web)teksten bedrijven.

Zie oplossing pagina 35
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Leuke luitjes uit Bernheze ontmoeten elkaar
bernheze – Diverse 60-plussers uit Bernheze hebben zich aangemeld op www.leukeluitjes.nl, omdat ze interesse hebben in nieuwe contacten en samen op pad willen. Leuke luitjes gaan graag een
hapje eten, naar een concert of wandelen. Maar eerst kennismaken bij een kopje koffie. Wil jij ook
nieuwe mensen van 60 jaar en ouder leren kennen? Meld je dan aan op www.leukeluitjes.nl. Wij
brengen je in contact met andere leuke luitjes bij jou in de buurt.

Wat is www.leukeluitjes.nl?
Via Leuke luitjes kun je in contact komen met mensen in de
buurt (60+) die dezelfde hobby’s
hebben als jij. Je bent echt niet
de enige die iemand zoekt om
mee op stap te gaan. Kijk maar
op de website, dan zie je vele
aanmeldingen.

kopje koffie en toen het bleek te
klikken gingen ze samen op pad.
Mogen we jou ook blij maken?
Dan kun je gezellig samen wandelen, taart of wijn proeven,
handwerken of samen koken.
Alle hobby’s zijn welkom. Leuke

Via Leuke luitjes kun je in contact
komen met mensen in de buurt (60+)
die dezelfde hobby’s hebben als jij
Aanmelden bij Leuke luitjes is
simpel en gratis. Het aanmeldformulier vind je op
www.leukeluitjes.nl.
Diverse 60-plussers schreven
zich al in bij Leuke luitjes. En een
deel van hen vond al een nieuw
maatje om mee op pad te gaan.
Zij ontmoetten elkaar bij een

luitjes zijn echt dichterbij dan je
denkt!
Leuke luitjes is speciaal voor
mensen vanaf 60 jaar die samen iets leuks en gezelligs willen
gaan doen.
Meld je aan, dan kijken wij of we
voor jou een buurtgenoot kunnen vinden die hetzelfde leuk
vindt. Gezellig!

Recensie Def Americans in CC Nesterlé

Tekst: Miron van Soest Foto’s: Ad Ploegmakers

NISTELRODE - Een westernsfeer op het speelvlak, een mudvolle zaal en iedereen had er zin in. Alle
stoelen waren bezet. Zo werden nog op het allerlaatste moment de kaartjes van de laatste afmeldingen
doorgegeven aan een andere eigenaar. De Eindhovense Def Americans speelden ook in Nistelrode voor
een enthousiast publiek.
Niet alleen het bekende Cash-repertoire stond centraal, maar
ook de wat minder bekende
nummers uit onder andere de
laatste fase van het leven van
‘the man in black’, Johnny Cash.

ACTIE

Benzinemotor
kettingzaag

Voor snoeiwerk of voor
het zagen van haardhout.

MS 180
35 cm zaagblad, 2-mix motor,
zijdelings kettingspanner

van 304,-

nu 229,-

Tijdelijk met graTis
exTra keTTing t.w.v. € 22,50

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

Zanger Elco Wetering begon
met enkele droevige songs waar
zijn prachtige diepe zware stem
het juiste effect teweegbracht.
Toen halverwege zangeres Kim
het podium betrad, overheers-

ten de songs over de liefde. De
Johnny & June-, ofwel Elco en
Kim, duetten waren heel bijzonder, mede door de mooie harmonie tussen beide stemmen.
Het werd een zeer afwisselend

geheel door de toelichtingen op
de songs en de uitvoering met
gebruik van verschillende traditionele instrumenten als mandoline, mondharmonica en autoharp.
Het Johnny Cash-sfeertje kwam
overigens niet alleen door de
muziek maar ook door de subtiele aankleding van het geheel. De

twee gitaristen stonden te spelen op een huislijk kleedje, de pianist met zijn witte cowboyhoed
en de keuze van de foto’s op het
projectiescherm achter de band
werd per nummer aangepast.
Gaandeweg het optreden ontstond er steeds meer interactie
tussen band en publiek. Het enthousiaste applaus werd beantwoord met meerdere toegiften.

Open zondag met
nieuwjaarswandeling
NISTELRODE - Zondag 21 januari is er weer een open zondag op
De Nistel. Van 11.00 tot 17.00 uur is het Koffiehuis geopend voor
iedereen. Kinderen kunnen onder begeleiding knutselen terwijl ouders, opa’s en oma’s en vrienden mee kunnen lopen met de nieuwjaarswandeling of gewoon kunnen genieten in het Koffiehuis.
De middag wordt akoestisch opgeluisterd door muzikaal genie
Robert Den Hartigh, met een
mooie mix van roots-, folk- en
countryblues.
Ook is er dus de mogelijkheid
om een fantastisch gezellige
nieuwjaarswandeling te maken.
Hiervoor hebben we een mooi
arrangement samengesteld.
Ontvangst om 11.00 uur met
een koffie- of theespecialiteit
met iets lekkers. Daarna een
mooie wandeling begeleid door

Paul en Paul, met een speciale verrassing en na afloop een
heerlijke vers gemaakte soep en
natuurlijk lekker nakletsen.

mooi arrangement

Frisse start!

Aanmelden voor de nieuwjaarswandeling via Facebook of via
info@de-nistel.nl.
Prijs voor deelname is € 10,- per
persoon.

Open zondag 21 januari a.s.
van 11.00 tot 17.00 uur

Kadobon v3.indd 1

www.de-nistel.nl

/OntmoetingsplekDeNistel

17-01-16 19:11
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LEZING BOEK ‘De vierde Dementie’ Vrijwilligersorganisatie
Blink is verhuisd naar
ONS welzijn

HEESCH - Schrijfster Evelien Pullens geeft op 25 januari een lezing
in Bibliotheek Heesch over haar boek ‘De Vierde Dementie’ en laat
zien hoe je op een andere manier kunt omgaan met dementie.
Met dementie gaat je geheugen achteruit, maar je intuïtie
wordt sterker. Mensen met dementie voelen vaak haarfijn aan
wat anderen voelen en willen.
Luister naar de onderliggende
boodschap, zeker als woorden
niet meer toereikend zijn. Als
mantelzorger, familielid of beroepskracht loop je snel tegen
frustrerende situaties aan, alles is
al geprobeerd, maar niets lijkt te
werken. Een andere manier van
kijken en benaderen kan verrassende inzichten en oplossingen
geven.
Evelien Pullens heeft zelf een

moeder met Alzheimer, Margriet
Pullens van het bekende Osse
poppentheater Marag. Als dochter, leraar en begeleider intuïtieve ontwikkeling doet ze veel
ervaringen op met deze ziekte,

ALS WOORDEN
NIET MEER
TOEREIKEND ZIJN
zowel bij haar moeder als in de
praktijk. Evelien gebruikte verhalen uit het leven van haar moeder als inspiratie voor haar boek
over dementie.

Tijdens de lezing gaat Evelien
hier verder op in. De lezing is te
bezoeken op donderdag 25 januari van 20.00 tot 22.00 uur.
Toegangskaartjes à € 7,- (voor
bibliotheekleden € 5,- in de
voorverkoop) zijn te koop in alle
vestigingen van de Noord Oost
Brabantse Bibliotheken of via
www.nobb.nl.

Laverhof benoemt twee nieuwe
leden raad van toezicht
HEESWIJK-DINTHER - De raad
van toezicht van Laverhof wordt
per 1 januari 2018 versterkt
met twee nieuwe leden, Miriam
Dragstra en René Denis.
Miriam Dragstra (1961) woont
in Schijndel en is werkzaam
als statutair bestuurder van
de Brabantse Ontwikkelings
Maatschappij
(BOM),
een
joint venture van de provincie
Noord-Brabant en het ministerie
van Economische Zaken.
Tevens is zij vicevoorzitter van de
raad van commissarissen van de
fusieorganisatie van Woonstichting Etten-Leur en AlleeWonen
in Breda, Etten-Leur en Roosendaal.
Miriam heeft ervaring met de
gezondheidszorg als directeur
Healthcare en Public Banking bij
ABN AMRO en was betrokken
bij de ontwikkeling van woonzorgconcepten bij UVIT en TNO.

René Denis (1954) woont in
Den Bosch en is werkzaam bij
Vilans in Utrecht. Bij Vilans is hij
als manager en adviseur betrokken bij innovatie en transitieprogramma’s in de langdurige zorg.

René volgt Gerrit van Norel op,
die deze zomer is afgetreden als
lid van de raad van toezicht van
Laverhof.
De raad van toezicht van Laverhof bestaat met ingang van
1 januari 2018 uit de volgende
personen:

50% Magenta • 100% Yellow

50% Cyaan • 100% Magenta

BERNHEZE - Blink is met ingang van 1 januari overgegaan van overkoepelende organisatie Dichterbij naar ONS welzijn: een brede welzijnsorganisatie, die zijn aandacht richt op sociaal werk, jeugdhulp
en ondersteuning door vrijwilligers in Noordoost-Brabant. ONS
welzijn is er voor mensen van alle leeftijden met een vraag of probleem die zij niet alleen kunnen oplossen. Samen wordt er gezocht
naar een oplossing op het gebied van wonen, meedoen, financiën,
zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien.
De overgang van Blink naar ONS
welzijn heeft te maken met de
keuze van Dichterbij om zich te
richten op de zorg voor cliënten
in de Wlz (Wet langdurige zorg).
Blink bediende zowel de Wlz als
de Wmo (Wet maatschappe-

ondersteuning te bieden bij het
participeren in de samenleving.
Zowel ONS welzijn als Blink zien
samenwerking als een verrijking
omdat de visie en missie van
beide organisaties veel overeen-

DOEL HIERVAN IS MANTELZORGER TE VERLICHTEN
EN ONDERSTEUNING TE BIEDEN
BĲ PARTICIPEREN IN DE SAMENLEVING

BREDE INHOUDELIJKE
EXPERTISE EN LOKALE
VERANKERING
Tevens is hij lid van de raad van
toezicht van Cello, organisatie
voor zorg en dienstverlening aan
mensen met een beperking.

20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

De heer drs. A.Th.M. Veldman,
voorzitter
De heer J.Th.H.M. Schepers,
vicevoorzitter
Mevrouw dr. Y. Kuin
De heer F.C.P. van Dijk, MSc
Mevrouw mr M.C.J.J. Dragstra
De heer drs. R.J.E.W. Denis.
De raad van toezicht verwacht
met deze nieuwe leden versterking gevonden te hebben in zowel de brede inhoudelijk expertise als de lokale verankering van
Laverhof.

lijke ondersteuning). Voor het
Wmo-gedeelte sluit Blink nu aan
bij ONS welzijn, met als hoofdlocatie Oss.
Dichterbij neemt de vrijwilligerscoördinatie voor de hulp
aan Wlz-cliënten in eigen hand.
Blink dankt Dichterbij voor de jarenlange samenwerking op het
gebied van vrijwilligerswerk.
Blink richt zich nu volledig op
de reeds bestaande Wmo-werkzaamheden, waar Blink door de
inzet van vrijwilligers onbetaalde
zorg levert aan mensen met een
beperking en hun mantelzorgers. Doel hiervan is de taak van
de mantelzorger te verlichten en

komsten bieden. Blink is met
haar activiteiten aanvullend aan
die van ONS welzijn. Belangrijk
is ook dat het werkgebied van
beide organisaties elkaar voor
een groot deel overlapt. Vanuit
dit samengaan kunnen alle gemeenten bediend blijven worden
en blijft kwaliteit gegarandeerd.
De vertrouwde consulenten van
Blink blijven gewoon bereikbaar
via www.blinkuit.nl,
info@blinkuit.nl, hun eigen telefoonnummer en e-mailadres.
Vanaf 1 januari is wel het algemene telefoonnummer en adres
veranderd in 088-3742525,
Postbus 322, 5340 AH Oss.

Gespreksavond voor ouders
HEESWIJK-DINTHER - Voor de tweede keer verzorgt Samen Sterk een gespreksavond voor ouders. Tijdens deze avond wordt de mogelijkheid geboden om met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen en
mogelijkheden rondom opvoeden met elkaar te delen.
Het volgende onderwerp wordt
besproken: Hoe bied ik mijn kind,
vanuit een veilige en vertrouwde
ouder/kindrelatie, de juiste ruimte om zich te ontwikkelen?
Onderwerpen als vertrouwen,
openheid, grenzen stellen, aandacht, gezelligheid en andere
belangrijke details zullen aan de
orde komen. Mochten deelnemers zelf onderwerpen rondom
dit onderwerp in willen brengen
dan is ook dat natuurlijk mogelijk. De avond zal gehouden

worden op donderdag 25 januari
van 20.00 tot 21.45 uur in CC
Servaes aan het Raadhuisplein
24 in Dinther.
De deelname is gratis.
Vragen, aanmelden?
Jose van der Heijden-van den
Berg via 06-19161618 of
jnwvdheijden@ziggo.nl.

Vrijwilligerspunt Bernheze
20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

50% Magenta • 100% Yellow

50% Cyaan • 100% Magenta

Vrijwilligers voor alarmering
In Bernheze en omgeving staan momenteel 800
alarmtoestellen van ONS welzijn. Met deze toestellen
kunnen mensen in noodsituaties hulp inroepen van
buren, familie, bekenden etc. door simpelweg op een
knop te drukken. Voor plaatsing en onderhoud van deze
toestellen zijn wij op zoek naar vrijwilligers, bij voorkeur
met verstand van elektronica en telefonie.
Mocht dit u aanspreken dan nodigen we u uit om contact
op te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze in Heesch,
06-14342803, vpbernheze@ons-welzijn.nl, www.ons-welzijn.nl.

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!
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‘onder gods zegen’ weer
terug in Dinther
cc
nesterle
cc nesterle
presenteert
presenteert
donderdag
donderdag
filmavond
filmavond

toni erDMann
Donderdag 25 januari
‘Toni Erdmann’
Bij CC Nesterlé op het witte doek
komedie/drama ‘Toni Erdmann’.
Dat een film zo grillig, uniek en
ester is een
onvoorspelbaar kanzoNzijn,
lé
dicht ,
bijMaren
Kom,
.
verademing. Wat regisseur
& ont geniet
moverwonAde vooral overbrengt,
is
et!
dering over de loop WWW.neSTerle.nl
van het leven. ‘Toni Erdmann’ raakt de juiste
snaar met de grootste precisie.
Ze heeft haar vader natuurlijk wel herkend, ondanks die rare pruik en
de lelijke neptanden, maar ze vertrekt geen spier. Zelfs niet wanneer
hij zich bij haar collega’s voorstelt als Toni Erdmann. Haar vader heet
Winfried Conradi en een coach is hij beslist niet, ook al beweert hij
nu van wel. Ines Conradi is maar een beetje verbaasd; ze kent haar
vaders voorliefde voor vreemde grappen. Dat hij hier opduikt, in een
bar in Roemenië, is eerder irritant dan bevreemdend. Ines snapt zijn
humor en begrijpt dat hij het goed bedoelt, maar het blijft vervelend
als je vader zich plotseling vermomt en met je vrienden aanpapt.
De wonderlijkste situaties worden als vrij normaal beschouwd in ‘Toni
Erdmann’, het geestige en melancholieke verslag van een ingewikkelde vader-dochterrelatie.
Elke laatste donderdag van de maand organiseert CC Nesterlé een
filmavond. Voor tijdige achtergrondinformatie over de eerstvolgende films kun je je aanmelden voor de filmmail via www.nesterle.nl.
Na afloop van de film is er een gezellige nazit in de foyer, waar
twee vrijkaartjes voor een volgende filmavond verloot worden.
25 januari – aanvang 20.15 uur.
Kaartjes à € 5,- vanaf 19.30 uur aan de kassa
verkrijgbaar.

publieksavond bij halley
HEESCH - Sterrenwacht Halley is op vrijdagavond 19 januari voor
het publiek geopend. Het programma begint om 20.00 uur en duurt
ongeveer twee uur. Het is leuk en interessant voor alle leeftijden.
Vooraf aanmelden is niet nodig.

Aan het begin van de avond is
het mogelijk nog even de maansikkel door de telescopen te zien.
Ook worden de kijkers gericht
op sterren, dubbelsterren en
sterrenhopen en op de kosmische stof- en gaswolk genaamd
Orionnevel.
Vanaf het dak van de sterrenwacht kijk je naar de Melkweg
recht boven je hoofd en leer je
sterren en enkele sterrenbeelden
herkennen met bekende en minder bekende namen, zoals Stier,
Zwaan, Draak, Grote en Kleine
Beer, Poolster, Betelgeuze en

Sirius. Het moet wel onbewolkt
zijn om de maan en sterren te
kunnen zien.

Foto: Wim v.d. Lubbe

HEESWIJK-DINTHER - Vorige week vrijdag zijn drie foto’s onthuld in de entree van Jumbo supermarkt
aan de St. Servatiusstraat. Ze zijn geschonken door Heemkundekring De Wojstap. Het zijn twee foto’s
van de vroegere (stoom)zuivelfabriek ‘onder Gods Zegen’, een luchtfoto uit 1945 en een foto op straatniveau, en een foto van de molen van Van Eerd gezien vanuit de Torenstraat, daar waar dus eigenlijk
het concern begon.
De fabriek heeft er vanaf 1917
gestaan. Vanwege de snelle industriële ontwikkeling en de fusie met ‘De Maasvallei’ is hij in
1973 gesloopt.
Daarna is de grond door de gemeente in 1975 aangekocht en
is het gebied meegenomen in de
ontwikkeling van het centrumplan. In 1988 is Jumbo er met
zijn supermarkt begonnen. Na
een kleine verbouwing in 2003
heeft er inmiddels weer een forse uitbreiding plaatsgevonden
van 600 vierkante meter naar
1.500 vierkante meter. Daarna
is Jumbo supermarkt op 18 juni
2017 heropend.
Hier en daar zijn nog herinneringen aan de firma Van Eerd
in Heeswijk-Dinther te vinden.
Zo staat er een beeld van een

molenaar met kat recht tegenover Jumbo en is een deel van
de rode pannen van de fabriek
te zien op de garage van enkele
woningen in de Willebrordstraat.
Ook de directeurswoning is voor

Pannen liggen er niet meer op
Jumbo supermarkt. Door de recente milieuvriendelijke ontwikkelingen liggen er sinds september vorig jaar 388 zonnepanelen
op het dak. Ook melkbussen zie

ter herinnering een originele
‘tuile du nord’-pan, die op de
fabriek had gelegen
een deel gehandhaafd.
Maar waar is het bord, waarop
‘Onder Gods zegen’ met grote
letters stond, gebleven? Is het
indertijd bij het afval van de firma Dijkhoff terechtgekomen of
is het net als de pannen van de
ondergang gered en heeft het
ergens een nieuwe bestemming
gekregen?

je er niet meer. In plaats daarvan
worden er pakken melk door de
klanten gekocht.
Ter herinnering kreeg Niels Merkelbach van Fred Lennings van
Heemkundekring De Wojstap
een originele ‘Tuile du Nord’-pan
aangeboden, die op de fabriek
had gelegen.

film- en fotoavond bij heemkundekring ‘De Wojstap’
HEESWIJK-DINTHER - Heemkundekring De Wojstap houdt
op donderdag 25 januari een
film-/fotoavond in de Heemkamer, aan het raadhuisplein 21a.

In het auditorium en het planetarium verzorgen Halleyleden
presentaties over de sterrenhemel en ons zonnestelsel.
Entree op de publieksavond:
€ 5,-, kinderen tot en met 12 jaar
betalen € 3,-.

Voor de pauze wordt een film
vertoond van de mobilisatie
in Heeswijk in 1939; deze film
kwam onlangs in het bezit van
de Heemkundekring.
Na de pauze laten we de foto’s
zien die verzameld zijn bij gelegenheid van Open Monumentendag vorig jaar.

Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1
Heesch / Vinkel
0412-454999
www.sterrenwachthalley.nl.

Het thema was: neringdoenden
vanaf 1900 tot circa 1960; een
rijke verzameling foto’s van ambachten en winkels uit deze periode. Voor velen zal het een feest

van herkenning zijn.
De avond begint om 20.00 uur

en is voor iedereen gratis toegankelijk.
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wonen bouwen klussen

Makkelijke tips om je woonkamer een opknapbeurt te geven
Wil jij je woonkamer
opknappen, maar hier
niet teveel geld aan kwijt
zijn? Dat kan! Hieronder
vijf tips waarmee je jouw
woonkamer makkelijk en
snel een opknapbeurt kunt
geven. En dat alles voor
een klein budget.
Tip 1: Meubels opknappen
Je kunt natuurlijk voor nieuwe
meubels kiezen, echter merk je
dat direct in je portemonnee.

Een goedkopere oplossing is om
je huidige meubels op te knappen. Zo kun je je kast of dressoir
schuren en in een nieuwe kleur
verven. Of je stoelen bekleden
met een nieuw stofje. Zo krijgt
je woonkamer direct een nieuw
gezicht!
Tip 2: Muurdecoratie
Je woonkamer snel een nieuwe
look geven? Kies dan voor nieuwe muurdecoratie. Je kunt kiezen voor één grote poster of een
schilderij aan de muur. Of kies
voor een speelsere indeling met
meerdere lijstjes aan de muur.

Zo krijgt je muur een nieuwe
indeling en stijl en dus ook je
woonkamer. Je kunt natuurlijk
een kant-en-klaar schilderij kopen, maar je kunt ook zelf posters drukken voor in je lijstjes. Zo
maak je jouw eigen muurdecoratie.

Helemaal ‘in’ dit jaar
zijn cactussen

Tip 3: Woonkamer
herindelen
Heel makkelijk én gratis! Kijk
eens of jij je woonkamer kunt
herindelen. Kun je de eethoek
omdraaien met de zithoek? Of
kun je de bank en de stoelen
van plek verwisselen en de tv
net aan de andere kant van de
kamer zetten? Een bank hoeft
niet per se tegen een muur te

staan, deze kan ook deels de
kamer inkomen, of bijvoorbeeld
voor het raam staan. En een kast
kan soms ook als roomdivider
dienen. Of misschien kun je de
eetkamertafel draaien?
Tip 4: Saus een muur
Ben je die witte muren beu en
wil je je woonkamer een nieuwe
look geven? Nieuwe meubels
wordt misschien wel een te dure
uitgave dus waarom kies je dan
niet voor een nieuwe kleur op
de muur? Je kunt je woonkamer
meer kleur geven door een felle

kleur op de muur (of een gedeelte hiervan) te sauzen. Zo weet
je zeker dat je woonkamer een
nieuwe look en feel krijgt!
Tip 5: Accessoires
Verander van accessoires om je
woonkamer een frisse opknapbeurt te geven. Zo kun je kiezen
voor hele nieuwe accessoires, of
accessoires in een nieuwe kleur.
Helemaal ‘in’ dit jaar zijn cactussen. Verander je interieur door
het toevoegen van cactussen!
Bron:www.woontrendz.nl.

VERBRUGGEN HEEFT ALLES IN HUIS!

Nieuwe collectie

Hoekbank Joppa
v.a. € 999,-

van Riverdale, PTMD
& Riviera Maison

KOM NAAR ONZE
WINKEL VOOR NOG
MEER SPECIALE
Norma 1884

AANBIEDINGEN!
Keuken Durante

Complete boxspring

v.a. € 5.999,-

leverbaar in 5
verschillende kleuren.
incl. pocketveer matrassen
en comforttopper.

Vlak € 1.484,Elektrisch € 1.884,-

Oss Woonboulevard
Frankenweg 25-27
T 0412 62 36 98
info@verbruggen-megastore.nl

Maandag

gesloten

Di, wo, vrij

10.00 - 18.00 uur

Donderdag

10.00 - 21.00 uur

Zaterdag

10.00 - 17.00 uur

Zondag

12.00 - 17.00 uur

5000 m2 woonplezier
verbruggenoss.nl
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GRIJP
DIE KANS

Actieperiode
tot en met
1 maart
2018

ofessionele
Wijzonol pr
ieur lakken
r
e
t
in
n
e
f
r
muurve

Wijzonol projectlatex
10 liter wit

van € 93,95 nu (-55% korting)

voor € 39,95
-

mooi mat
makkelijk te verwerken
hoge dekkracht (geen aanzetstrepen)
goed afwasbaar
te mengen in iedere lichte kleur (kleine toeslag)

NU
€ 39,95

Wijzonol
interieur lakken
1 liter op water en
terpentine basis

van € 39,75 nu (–20% korting)

voor € 31,80
- verpakking 0,5 of 1 liter in mat,
zijde of hoogglans
- kras, stootvast en huidvet resistent
- niet vergelend (ook terpentine basis)
- goede dekking en mooie vloeiing

NU
€ 31,80

John F. Kennedystraat 89 - 5384 GB Heesch - 0412-486277

www.humstijl.nl

ite
ze s e
n
o
tst
ijk
Bek de laa n!!!
e
r
voo ieding
b
aan

Op ’n aflossingsvrije hypotheek met een rentevaste
periode van 10 jaar kan soms ruim 50 euro per maand
bespaard worden. Er is tegenwoordig veel concurrentie op
de hypotheekmarkt. Het zijn niet meer alleen de
drie grootbanken die het voor het zeggen hebben.
Wij raden aan om te shoppen.
En dat kun je met een gerust hart aan ons over laten.

Beter ’n goede hypotheek
dan ’n verre vriend
Rob van Heugten
de hypotheek adviseur uit de buurt
’t Dorp 124 - Heesch
0412 652 535
rob@hetgelehuishypotheken.nl
www.hetgelehuishypotheken.nl
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D.i.o.; de naam zegt het al

aan h

Door Inspanning Ontspanning

HEESWIJK-DINTHER - D.I.o is een vereniging waar niets moet en
bijna alles mag. Drie keer per week op maandag, woensdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur kun je terecht om te biljarten en/of
een kaartje te leggen. Altijd heel gezellig en gemoedelijk én in een
ongedwongen
Lay’s
superchips,sfeer.
mtips, mama mia’s
of Cheetos
Er wordt
gebiljart met drie teams
zak 110-215 gram
in de regio en verder nog een kom rustig eens
competitie
onderling. Heel ont- langs op een van
19
spannen en toch in competitie.
deZe middagen
Ook wordt er gekaart Witte
en ookof rode pitloze druiven
2 bakken à 500 gram
39
hier gaat het om het spelalle
encombinaties
niet mogelijk
om de knikkers. De vereniging zijn. Het is voor dames en hetelt momenteel 45 leden, maar ren vanaf 50 jaar die woonachdit mag natuurlijk altijd meer tig zijn in Heeswijk, Dinther of

1.
1.

1.-

MAX. 4
STUKS
PER KLANT

Hertog Jan bier

Loosbroek. Dus wie zich aangesproken voelt, kom eens rustig
langs op een van deze middagen
of meld je aan bij een van de bestuursleden.
De contributie bedraagt slechts
€ 15,- per jaar en het clubhuis is
CC Servaes.

2 STUKS

5.18
5.

3.-

Voorzitter: N. van der Burgt,
06-13028292
58
Secretaris: A. van Schijndel,
06-41499245
Penningmeester: F. Rooymans,
0413-292316.

Snijbonen,
sperziebonen
of andijvie

spaar
15.99 bij Coop heeswijk-Dinther
voor Lock&Lock snijplanken
19
krat 24 flesjes à 300 ml

zak 200/250 gram

9.-

1.
1.

1.-

HEESWIJK-DINTHER - Coop Heeswijk-Dinther begint het nieuwe jaar goed met een aantrekkelijke
49 snijplanken van
spaaractie voor haar klanten. Zeven weken lang kunnen klanten sparen voor kleurrijke
lock&lock.
aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Lock&Lock staat bekend om de
luchtdichte vershoud- en opbergdozen, waar klanten van
Coop Heeswijk-Dinther afgelopen jaar al voor konden sparen. Vanaf maandag 22 januari

antislip- en antibacteriële afwerking. De spaaractie loopt tot en
met 11 maart.
Volle spaarkaarten kunnen tot
en met 18 maart worden inge-

Naast de spaaractie proﬁteren
klanten van meer voordelige acties
start de supermarkt een nieuwe
spaaractie. De Lock&Lock snijplanken met handgrepen zijn
gemakkelijk in gebruik en kennen een aantal voordelen. Zo
zijn de planken aan beide zijden
te gebruiken, vaatwasmachinebestendig en voorzien van een

leverd.
Robin Jansen, supermarktmanager Coop Heeswijk-Dinther:
“De snijplanken zijn verkrijgbaar
in drie maten en voorzien van
vrolijke kleuren. Samen met een
goed ontwerp zorgt dit ervoor
dat onze klanten hygiënisch en

ouDerenaDviseur
iets voor u?
HEESWIJK-DINTHER - De Vrijwillige Ouderen Adviseur van de
KBO is een wegwijzer op gebied van zorg, inkomen, wonen,
welzijn, en dergelijke. Hij/zij kan hulp bieden aan ouderen die
informatie, advies of ondersteuning wensen. Voor KBO-Dinther
is dat momenteel Harry van de Ven. KBO-Dinther is op zoek
naar een of twee mensen die Harry hiermee willen helpen en,
op termijn, willen opvolgen. Voor deze vrijwillige functie is een
functieprofiel beschikbaar. Na een intakegesprek volgt een basisopleiding van vier dagen.
Heb je hiervoor belangstelling en/of wil je meer informatie?
Neem dan contact op met de
voorzitter Willy van der Steijn via 0413-29292478
of met de secretaris Kees Kuijpers; 0413-296143.

Kunststof kozijnen

M. van Pinxteren V.O.F.
met plezier producten zullen
snijden met deze planken! Ook
handig: voor slechts € 1,50 is
een bijpassende standaard verkrijgbaar.”
Naast de spaaractie profiteren klanten van Coop Heeswijk-Dinther van meer voordelige acties. Tijdens de Versweken,
Hollandse Weken en Voorraad
Voordeel zijn veel (vers) producten extra voordelig geprijsd.
Voor meer informatie:
www.coop.nl.

Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie
Gevraagd

Medewerkers

38 uur / parttime / zzp bespreekbaar
Meer informatie: 06-22927045
Schaapsdijk 15 - 5472 PD Loosbroek

Bezorgers meld je aan!t
Bezorgers gezocht voor DeMooiBernhezeKran

FiLMHUiS DE PaS:

ViCEROY’S HOUSE

Het is 1947. De Britse heerschappij in India is bijna ten einde. Koningin Victoria’s achterkleinzoon,
Lord Mountbatten, verhuist voor
een periode van zes maanden
met zijn echtgenote en doch-

ter naar New Delhi. Als laatste
onderkoning is het zijn taak de
overgang naar onafhankelijkheid
van het land te overzien. Al snel
breekt geweld uit tussen de hindoes, moslims en sikhs, iets dat
ook grote invloed heeft op de levens van de 500 personeelsleden
in het paleis van de onderkoning.

Zondag 21 januari
aanvang: 15.30 uur
Prijs: € 5,De Pas Heesch

Kans maken op twee gratis kaarten?
Stuur vóór 18 januari een mailtje naar info@de-pas.nl

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

Taxi van Lieshout
Hoofdstraat 45 - Heeswijk - tel. 0413-291490 - www.taxivanlieshout.nl

Video Design Lunenburg
Uw kostbare ‘oude’
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk

06-22066338

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

heesCh
Liniushof, ’t Dorp 92 t/m 155, Boonakker, Catharinahoeve,
Heufke, De Hoge Was, Mgr. Van den Hurklaan, De La Sallestraat,
Kerkweg, Amelseind, Vlasakker en Graanakker.
ongeveer 300 adressen
heesWijk-Dinther
Meerstraat, Abdijstraat, Pastoor Maasstraat, Zijlstraat,
Abt. Moorstraat, Ridder Robertstraat, Teerlingstraat,
Pater v.d. Elzenstraat en Lariestraat.
ongeveer 200 adressen

InTereSSe?
Bel 0412-795170 of mail naar bezorging@bernhezemedia.com.
Vraag naar Heidi of Rian.
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het werk
Groen licht voor
brandweerrood in
Heeswijk-Dinther
HEESWIJK-DINTHER - Onder het motto ‘Groen licht voor brandweerrood’ zoekt de brandweer nieuwe mannelijke of vrouwelijke
collega’s in Heeswijk-Dinther. De vrijwilliger moet woonachtig zijn
in Heeswijk-Dinther én overdag beschikbaar voor een oproep.
Heb jij het in je om vrijwilliger
bij de brandweer te zijn? Wil jij
je inzetten voor anderen en hulp
verlenen onder niet alledaagse omstandigheden? Dan is het
brandweervak vast iets voor jou!
Werkzaamheden
Branden blussen is de hoofdtaak
van een brandweerman/-vrouw.
Maar daar stopt het niet! Wat
dacht je van het openknippen
van auto’s bij ongevallen? Brandwacht zijn betekent veelzijdigheid, acute paraatheid en passie
om je in te zetten voor mens en
dier. Geen inzet is hetzelfde!
Wie zoeken wij?
Ben jij die man of vrouw met lef
die flexibel en sportief is, houdt
van werken in teamverband en
die zich graag inzet voor de medemens? Dan is vrijwilliger zijn
bij de brandweer iets voor jou!
Een spannende bijbaan naast je

eigen baan. Iedereen in de leeftijd tussen 18 jaar en 38 jaar en
in goede lichamelijke conditie
kan zijn interesse kenbaar maken.
Ons aanbod
Spannend en uitdagend werk,
een hechte groep collega’s en
de mogelijkheid om je zinvol in
te zetten voor je omgeving. Je
wordt opgeleid tot (rijksgediplomeerd) brandwacht.
Interesse?
Neem dan contact op met de
postcommandant, William van
Zutphen, via 088-0208246 of
via w.vanzutphen@brwbn.nl.
William vertelt je graag meer
over het werk, de brandweerpost
en de mogelijkheden om een
avond te komen kijken of mee te
oefenen in Heeswijk-Dinther.

Kom jij ons team versterken?
Wij zoeken versterking
op diverse gebieden.
Heb je een vrachtwagenrijbewijs?
Ben je een ervaren kraanmachinist?
Of heb je enige ervaring op het gebied van loon- en/of grondwerk?
En beschik je over de volgende eigenschappen?
• Ben je een doorpakker?
• Hou je van afwisselend werk?

Pas jij binnen dit
profiel of ken jij iemand?
Neem dan snel contact met ons op!
T:0413-341826

Voor deze tak zoeken wij per direct een

MEDEWERKER THEATERPROGRAMMERING/-EXPLOITATIE
HET PROFIEL
Theaterprogrammering:
Ontwikkeling eerste ideeën mbt jaarlijkse programmering en daartoe bekijken van
voorstellingen, samenstellen van de defintieve programmering en organisatie van
de theaterpreview
Theaterexploitatie:
Verantwoordelijk voor exploitatie van het theater binnen de begroting. Dit
omvat oa het verzorgen van de publiciteit en alles wat daar mee samen hangt,
het opzetten en uitvoeren van acties om meer bezoekers te genereren, de
verantwoordelijkheid over de theaterkassa, alles organiseren rondom de
voorstellingen. MBO werk- en denknivo met affiniteit voor theater en/of cultuur.
Kennis en ervaring met theaterprogrammering en exploitatie.
Accuraat, vlot, representatief en ondernemend.
DE FUNCTIE
Het betreft een functie van 18 à 20 uur/per week, die gehonoreerd wordt conform
de Horeca cao. In verband met de aard van de functie is flexibiliteit betreffende de
werkuren een must. Aanstelling geschiedt in eerste instantie voor bepaalde duur, bij
gebleken geschiktheid om te zetten in een contract voor onbepaalde tijd.

• En ben je flexibel inzetbaar?

Hoeves 7a 5482 NL Schijndel

Cultureel Centrum De Pas in Heesch is een veelzijdig
multifunctioneel bedrijf dat in het centrum van
Heesch gevestigd is. De Pas biedt naast ruimte voor
sociaal-culturele, maatschappelijke en culturele
activiteiten ook ruimte voor zakelijke bijeenkomsten
en congressen. Een van de peilers van De Pas is de
theaterfunctie waar naast de nodige uitvoeringen
van plaatselijke en regionale aard ook professioneel
theater op de bühne staat.

E:info@gebrvanrijbroek.nl

SOLLICITATIE
Stuur uw sollicitatie en motivatie, voorzien van een uitgebreid CV en foto naar
Wilco Schrijvers per email: w.schrijvers@de-pas.nl. Nadere mondelinge informatie wordt
ook door hem verstrekt: 0412-451634. Uw reactie dient uiterlijk voor 27-1-2018 in ons
bezit te zijn.

De Misse 4 - 5384 BZ Heesch - 0412-451634 - info@de-pas.nl - www.de-pas.nl
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Auto & Motor

NIEUWS

Zelf je ruitenwissers controleren?
Nieuwe en jonggebruikte Bromfietsen en Scooters, ook onderdelen

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

Controleer je ruitenwisserbladen wanneer je ruitenwissers
overdreven veel geluid maken
of strepen trekken.
Schakel de ruitenwissers uit.
Schakel het contact van de auto
uit. Trek de metalen arm overeind waaraan de wisserbladen
bevestigd zitten. Bekijk of de ruitenwisserbladen vies of versleten

zijn. Vuile ruitenwisserbladen
kunnen ook strepen trekken,
maar dan hoef je ze niet meteen
te vervangen. Een poetsbeurt
met een schoonmaakdoekje kan
het probleem al verhelpen.

motorkap. Vuil hoopt zich hier
al snel op en kan schade aan
de ruitenwissermotor veroorzaken. Zijn je ruitenwisserbladen
versleten, dan zul je ze moeten
vervangen.

Ben je toch met je ruitenwissers
bezig, controleer dan ook meteen de paravaan van je auto.
Dat is de waterafvoer onder de

Bekijk op de gebruiksaanwijzing
van de gekochte ruitenwissers
hoe dat moet, of laat ze vervangen door de garage.

Brouwersstraat
Brouwersstraat19
19
5473HB
HBHeeswijk
Heeswijk-Dinther
5473
Dinther
T. (0413)
0413-29
41 24
24
T.
29 41
www.autobedrijfminnaar.nl
www.autobedrijfminnaar.nl

Een greep uit onze voorraad!

• APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
Ambiance
2005 auto’s
€ 2750,- en Peugeot
1.6-16V
2003
•Citroën
In- C1
en1.0Verkoop
van
lichte307bedrijfsauto’s
Citroën
C3
1.4Exclusive
2005
€
2750,Renault
Clio
1.4-16V
2002
• Wielen en banden

€ 2250,€ 1750,-

Citroen C3 1.6 EHDi, 60D km

2012 € 8950,-

Skoda Fabia combi 1.4i

2002 € 1500,-

Citroën Xantia 1.8-16V

1998 € 1600,-

Toyota Aygo 5 drs zwart airco

2010 € 4250,-

Ford Transit connect 1.8 tdci

2008 € 2250,-

Een greep uit voorraad
Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart 2003 € 4.950,Citroën
XsaraMetalic
1.6-16Vdiv.
Berline
2002
1499,Audi
A4 blauw
opties
2001 €€ 4.750,Citroën C5 br.1.8 grijs met.
2004 € 3.950,Citroën Xsara Picasso1.8-16V
2003 € 1500,Citroen Xsara picasso blauw met. 2003 € 3.900,2 Fiat
CV 6Panda
blauw airco
(belastingvrij)
1971 €€ 4.950,2004
2999,Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.
2004 € 4.950,Fiat
Panda
1.2
panoramadak
2007
€
3250,Citroen Xara Coupé
1999 € 1.500,Daihatsu Yong yrv zwart
2002 € 2.750,Kia Rio 1.3 Ls
2002
€ 999,Dodge Ram van 2.5 td, blauw met. 2001 € 1.999,Fiat
Scudo combi,
8 pers.1.8i
ex btw
1997 €€ 1.999,Mercedes
C180 Station
2006
7900,Ford Focus stationcar, 16 16v
2002 € 3.499,Nissan
X-trail
2.5 4WD
2005
4999,Ford
Focus
stationcar,
zwart
2002 €€ 2.750,Ford
meeneemprijs
1998 €€ 1250,650,OpelKa
Astra 1.6-16V
1998
Ford Transit connect, ex btw
2004 € 3.250,PeugeotTucson
206 1.42.0
Design
5495,bull en side bars 2005
2005 €€ 7.750,Hyundai

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje
1987
Mazda 2 automaat, 28dkm
2005
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties 2002
Cabriolet:
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat 1991
Mercedes
autom.youngtimer
1996
BMW
Z3 2.0250
6 cil.TD
widebody
1999
€
Peugeot 307 hdi break
2007
Ford
Street
Ka
2004
€
Peugeot 206 CC cabrio
2006
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk 1994
Peugeot 206 CC
2005 €
Renault Laguna break 1.6 16v 2000
Renault Megane Scenic lgp, g3 1999
Renault Twingo grijs metalic
2003
Bedrijfswagens
Rover 25 5-drsexcl.
bl.,btw:
metalic
2002
Volkswagen
Kever
belastingvrij
Citroën
Berlingo
1.6 HDI
2007 €
VW Golf Cabrio lmv
1995

€ 8.250,€ 6.450,€ 3.800,€ 2.950,€ 6450,5.950,€ 7.600,€3499,6.950,€ 750,5950,€ 1.450,€ 1.499,€ 2.750,€ 2.999,€3250,2.750,€ 2.500,-

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule
S O L U T I O N
Sticker réparateur.indd 1

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
23/09/09 10:12

Autobedrijf W. van Dijk
Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties
Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
Fiat
500 C3
zeerairdream
apart 40.00
km airco .......... 2007
Citroen
selection
Fiat Panda 4200 km. ................................ 2009
91.000 km
2012
Ford Fiesta 1.3i 51 kW ............................. 2004
Ford
Focus
1.8
Limited
clima
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
trekhaak
Ford
Fusion 1.4 16V 5-drs. .......................2009
2006
Ford Transit
connect
aircoautomaat .........2005
Honda
Civic 1.4
16V 5-drs.
Honda
Civickm
sportwielen dikke uitlaat .......2008
2001
132.000
Mazda
6 1.8
Clima20i
77.000
2003
Hyundai
Tucson
activekm.
joy................2007
Mini Cooper ............................................. 2007
Opel Adam 1.4 23.000 km
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
exclusieve uitvoering
2016
Opel Agila 1.0 10.000 km ........................ 2005
OpelAgila
Agila1.2
1.216V
automaat,
aircokm. ..........2013
Opel
airco 70.00
2005
OpelCorsa
Insignia
1.4 turbo
station
Opel
Easytronic
Z1.OXV
12V 3-drs...2012
2002
Opel
1.2 sports
5-drs 20.000
airco .... 2010
OpelCorsa
Insignia
tournerkm.
station
Opel
Omega
1999
93.000
km2.0i aut. 141.000 km. airco ..2015
Opel Vectra 1.6 16V ................................. 1998
Opel Meriva 1,6 16v
2006
Opel Zafira 1.9D ...................................... 2006

Opel Mokka
Zafira 2.0
DTH .................................
2003
Opel
automaat
1.4 turbo
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km. ...... 2002
49.000 km
2015
Opel Zafira Y20 DTH ................................. 2005
Renault
2014
PeugeotCaptur
206 2.046.000
16V GTIkm
.........................
2001
PeugeotCaptur
206 1.4iZen
16V3.200
85.000
2006
Renault
kmkm. ............
2017
Peugeot Clio
206 cc
16V63.000
quiksilverkm
55.000km ..2004
Renault
0.91.6TCe
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel..2004
airco navi
2013
Peugeot 306 Break 1.6 ............................ 1999
Seat
Leon
1.216V
TSIairco
40.000
kmkm. ..... 2006
Renault
ClioST1.2
64.000
vol opties
2015
Renault
Clio 1.6 16V airco ........................
2003
SeatMii
Ibiza
1.4 16V
... 2006
Seat
33.000
kmSensation 49.000 km2015
Suzuki Jimny 4+4 ................................... 2000
Volkswagen Golf Plus CROSS 1.9
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km. .................. 2010
TDI Aygo airco 20.000 km. ..................
2008
Toyota
2008
Volkswagen
Beetle 85 kW 2.0 aut2003
Volkswagen New
Golf cabriolet
...1994
Volvo V40
XC70momentum
d5 automaatT3..........................
2005
Volvo
150 pk
2013
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart ......... 2003

www.autobedrijf-timmermans.nl -- www.autotrader.nl
www.autobedrijf-timmermans.nl
www.autotrack.nl- -www.trekhaken.nl
www.trekhaken.nl

Onze service

Hommelsedijk 14
5473 RG HEESWIJK-DINTHER
Telefoon: 0413-291887

* Goede kwaliteit

OOK VOOR REPARATIES EN APK KEURINGEN

* Diverse maten en soorten
aanhangwagens leverbaar

Ford Fiësta 1.0................................2014 Peugeot 207 ...................................2008

* Prima inruilmogelijkheden
* Ruime openingstijden
* Ruime keus en
onafhankelijk advies
* Snelle service van
o.a. reparatie
Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther
0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com
www.chrisvanvelzenaanhangwagens.com

Ford Fiësta 1.0 48 kw .....................2015 Renault Clio 1.0 ..............................2013
Ford Fiësta 1.6 88 kw .....................2011 Toyota Aygo 1.0 4-drs .....................2012
Ford Fiësta Diesel ................. 2014-2015 Volkswagen Polo 1.2.......................2016
Ford Focus 1.0 74 kW .....................2012
Volkswagen Up ...............................2012
Ford Focus 1.6 D .........2006-2007-2008
Volvo V40 1.6 ..................................2014
Ford Focus 1.6 74kw ......................2004
STATIONWAGONS:
Ford Focus 1.6 77kw ......................2012
Ford Focus 1.6 D ............................2013
Ford Grand C-Max 1.6 ....................2012
Ford B-Max.....................................2013 Ford Focus 1.6i ...............................2005
Fiat Panda 1.0 ................................2014 Skoda Octavia 1.4 103kw ...............2013
Opel Zafira 1.8 ................................2004 BEDRIJFSAUTO’S:
Peugeot 108 ...................................2014 Ford Transit D .................................2010
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‘Een goed begin is het halve werk’

Tramstraat 18 - 5388 GG Nistelrode - (0412) 61 20 76 - info@autobedrijflangens.nl

Ontzorgt als het om autobanden gaat:

SchadeherStel

• Leveren en monteren van nieuwe en
gebruikte autobanden/velgen.

Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service
• Ford Focus Station Navi, PDC, afn. trekhaak,
119.000 km, 2012
• Hyundai IX20 1.4i 5-Star Edition ,kom
Airco
, en
t binn
Stoelverw. 72.000 Km 2013
• Nissan Qashqai 1.6 Acenta, leder, panoramaeerd
dak, clima, trekhaak, 167.000 km,gere
2009serv

• VW Golf 2.0 TDI 140 PK Navi ,PDC V + A ,
Stoelverw. Privacyglass 2011
• VW Golf 2.0, GTD, 184 PK, aut. station,
Bi-Xenon, navi, panoramadak, clima, 18 inch,
6.900 km, 2015

• Snel, flexibel en servicegericht.

ffie
De ko
a
a
st t
ard
uitera
voor u
klaar!

• VW Polo 1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen +
spiegels, 239.000 km, 2006

• Seat Ibiza 1.4 SC Copa plus, clima, nieuw model
• VW Touran 1.6 TDI, AUT. Highline PDC V + A,
73.000 km, 2012
Navi, Panoramadak Privacyglass
• VW Caravelle 2.5 TDI Camper met hefdak,
111.000 km, 2013
uniek exemplaar met Leder Navi enz., 1999
• VW Tiguan 2.0 TDI AUT. Highline, 4-Motion Navi,
• VW Golf 1.6 TDI Highline Navy, Privacy glass,
Panoramadak PDC V+A Parkeerassistent
PCD V + A, 109.000 km, 2012
124.000 km, 2013

• 7 x 24 uur telefonisch bereikbaar.
• Opslag en wassen van wielen,
stikstof en reparatie van autobanden.

Maxend 5 • 5388 GH Nistelrode • 06 12 41 02 47

www.autobedrijflangens.nl

www.beneluxtyres.nl

rijschool nistelrode

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
Deze korting vervangt de huidige korting)

HESCHEWEG 223 OSS

NISTELRODE - In november 2012 begon rijschool Nistelrode met het geven van autorijlessen. ruim vijf
jaar later werd het tijd voor uitbreiding. Vanaf dat moment werd er met twee auto’s rijles gegeven. De
rijschool begon toen ook met het geven van motorrijlessen.
De rijschool heeft flexibele werktijden zodat het inplannen van
rijlessen geen enkel probleem zal
worden.
Alle rijlessen zullen één op één
gegeven worden om de rijoplei-

compleet in
autobelettering
Wij plakken stickers op auto’s, bussen, borden, ramen, deuren,
vloeren, lichtbakken, noem maar op. Compleet met een goed ontwerp.

Hondstraat 5, Vorstenbosch
T 0413 364672
I www.complementreclame.nl

ding zo goed mogelijk te laten
verlopen.
Joris Jansen
Baansteen 17, Nistelrode, 06-50439945
info@rijschoolnistelrodel.nl, www.rijschoolnistelrode.nl.
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korfbal

HVCH 7 door verschillende sponsors
volledig in het nieuw gestoken

Altior geen
partij voor De Korfrakkers

HEESCH - DIPAC (trainingspakken en shirts), Heerkens Groente & Fruit (inloopshirts en tassen), Van
Duijnhoven Varkenshouderij (polo’s) en Pascal van Uden Schilderwerken (bidon’s, ballen, et cetera)
hebben HVCH 7 volledig in het nieuw gestoken!

HEESWIJK-DINTHER - Altior ontving afgelopen zondag de koploper
van de topklasse op dit moment, namelijk De Korfrakkers uit Erp.
De pupil van de week, Jente van Lieshout spelend bij de E2, zag in
de eerste minuten een fel spelend Altior dat De Korfrakkers nog iets
biljarten gaf tot
duivensport
judo Daarna ging
vissen het steeds
skien betersnowboarden
partij
aan de 2-2.
lopen bij dekano
gasten en Altior ging de kansen die ze kreeg ook nog eens missen,
wat resulteerde in een ruststand van 3-9.

korfbal

hardlopen

paardrijden

jeu de boule

Na rust was Altior geen schim
meer van wat ze in de eerste minuten liet zien en liepen de gasschaken
ten
uit Erp steeds verder
weg. Er
dammen
kwam nog enig vuur in het team
want de twee invalsters van de

wielrennen

darten

golf

kaarten/bridgen

1cm b
Enig vuur
in het
team door twee
1,2 cm b
invalsters

HVCH 7 komt uit in de vijfde
klasse. Op dit moment staat het
team netjes in de middenmoot
met acht punten uit dertien
wedstrijden. De verschillen in de
ranglijst zijn niet groot, dus alles
is nog mogelijk!
DIPAC Verpakkingen
Dipac Verpakkingen is een offset drukkerij gespecialiseerd in
het vervaardigen van duplex

verpakkingen van 200 tot 650
gram. Voor jouw complete verpakkingsconcept ben je bij Dipac
aan het juiste adres.
Heerkens Groente en Fruit
Vers Verrassend Heerkens. Een
belofte die zij alleen waar kan
maken door haar uiterste best
te doen. De foodprofessional die
streeft naar de allerbeste kwaliteit groente en fruit.

Van Duijnhoven Varkenshouderij
Of het nu gaat om een kakelvers
eitje, een glas melk, of een mals
stukje varkensvlees; alles draait
bij hen om de gezondheid van
het dier.
Pascal van Uden Schilderwerken
Pascal van Uden Schilderwerken
levert de beste kwaliteit, zodat
u jarenlang plezier heeft van uw
schilderwerk.

Wij danken de sponsoren en wensen HVCH 7 nog heel veel succes dit lopende voetbalseizoen!

B1 lieten in ieder geval zien hoe
1,4cm b
het wel moest
maar konden verder ook niet voorkomen dat Altior met maar een doelpunt in de
autosport helft ten onder ging
karten aan
tweede
de klasse die De Korfrakkers liet
zien. Het werd uiteindelijk toch
een grotere nederlaag dan vooraf gedacht, 4-21.
Altior 2-De Korfrakkers 2: 7-11
Altior -De Korfrakkers 4: 8-5
Altior 4-De Horst/Astrantia 3:
15-14
Altior MW1-Be Quick MW1:
3-10
Altior A1-Stormvogels A1: 6-8

Jente van Lieshout

Altior A2-DSV A3: 5-7
motorsport
Altior B1-SVOC’01
B1: 9-7
Altior B2-Celeritas B1: 4-10
De Horst B1-Altior B3: 9-1
VIOS C1-Altior C1: 0-13
Avanti C1-Altior C2: 18-1
Quick Up C1-Altior C3: 6-7
Heumen D1-Altior D1: 2-16
Be Quick D2-Altior D2: 5-1
Altior E1-Rooi E1: 7-6
Altior E2-Flamingo’s E2: 12-0
Nas E1-Altior E3: 9-3
Altior E4-Prinses Irene E2: 5-5
Altior F1-Rooi F1: 8-3.

A.S. ZONDAG

OPEN

VAN 12.00-17.00
Norma 1884
anno 1884

Met deze unieke boxspring brengen we een ode aan het verleden én de
toekomst van Norma. De combinatie van het jarenlang opgebouwde
vakmanschap met de technologieën en trends van nu heeft geresulteerd
in een boxspring die staat voor alles wat Norma is. En die ook staat voor
waar we uiteindelijk alles voor doen: gewoon lekker slapen.

Lekker slapen.
De normaalste zaak
van de wereld.

s,
y
a
d
y
S now nights
cozy
t e ra c
e n d e w in
Ve rwa rm
n
a
m
va n P u ll

t ie

€ 500,-

VOORDEEL
OP EEN ELE KTRISCH
VERSTELBARE
BOXSPRING*

Elektrisch
verstelbaar

Compleet uitgerust
• Ventilerende koudschuim
topper met afneembare
luxe hoes
• 5 zone pocketvering
matras met 2 hardheden
• Draadloos elektrisch
verstelbaar
• Luxe achterwand
• Hoogwaardige meubelstof

Vlak

1884,-

1484,-

alle maten*

(140/160/180x200/210)

alle maten*

Pullman Goldline boxspring Chicago
vanaf € 3.899,-

(140/160
/180x200/210)

Ik verlang naar mijn

* Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

www.norma.nl

Als bes!te
getest
Pullman Silverline Premier en
Excellence matrassen.
Vanaf € 599,-

*

Uitgezonderd maat 220

preston

dream
collectie
NÚ

2E ARTIKEL

50%
KORTING
*

Ik verlang naar mijn
naarvan
onze6winkel
en ervaar
de Pullman
Silverline
*Vraag naar de voorwaarden. Actie isKom
geldig
nov 2017
tot en
met 4 feb
2018.matrassen zelf!

Hertog Janplein 27
5469 BJ Erp | T. 0413 - 21 28 30
www.vanzutphenbedden.nl

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

budo

Zilver en brons voor
Van Buel tijdens Dutch Open Judo!

basketbal

Verlies Slamdunk ’97

HEESCH - Slamdunk ‘97 speelde afgelopen zaterdag de eerste wedstrijd van de
voorjaarscompetitie. In de najaarscompetitie was zij tweede geworden en de
spelers hadden dus weer zin in een wedstrijd! De wedstrijd was thuis in ‘t Vijfeiken tegen OBC uit Oss.
Heesch begon redelijk goed aan het eerste
kwart en kon met de score goed bij blijven. Voor Nigel en Jasper was het span-

Jesse van Buel (2e van Rechts)

EINDHOVEN/OSS - Afgelopen weekend vond het jaarlijkse Dutch Open Espoir judotoernooi plaats in Eindhoven. Dit toernooi met ruim 1.800 deelnemers mag gerekend
worden tot een van de grootste en sterkst bezette toernooien van Europa.

Op zondag kwam Jesse van Buel (elf jaar)
op de mat bij de heren -15 tot 34 kilogram en wist zijn eerste partij tegen Smits
(Nl) binnen enkele seconden op een vol
punt te winnen. De tweede partij tegen

oproep voor
nieuwe leden

lende beslissingen van de scheidsrechter,
werd de sfeer er niet beter op. Dit resulteerde helaas in verlies voor Slamdunk,
50-73. Wel complimenten voor het team,
goed gespeeld en netjes gebleven!

nend, zij speelden voor het eerst mee met
een wedstrijd! OBC was sterk, zowel in de
verdediging als in de aanval. Na de rust
speelde Slamdunk wat rommelig en kwam
moeilijk in de wedstrijd. Na wat tegenval-

OPROEP: Slamdunk ‘97 is op zoek naar
jongens in de leeftijd van veertien tot zestien jaar die zin hebben om te basketballen. Je kunt via de website contact opnemen met de club!

10 Varianten

Vriesverse groenten

Dantuma (NL) was erg spannend. Beide
judoka’s kwamen niet tot scoren en het
kwam tot een golden score. In deze extra
tijd lukte het Dantuma om Van Buel op
zijn zij te werpen en daarmee de partij te
beslissen.
Van Buel kwam in de herkansingsronde.
Hij liet er geen twijfel over bestaan en
won achtereenvolgend van Boon (NL),
Engelis (CH), de Ruiter (NL) en stond vervolgens om brons tegen Wallinga (NL).
Opnieuw een zware partij die tot golden
score kwam. Dit keer wist Van Buel de
partij wel te beslissen door Wallinga met
aanvallend judo op straf te zetten. Brons
voor Van Buel!

HBV neemt afscheid van clubicoon

1 kilogram - Diepvriesspecialist
Normaal 1,69 - 3,29

2+1
gratis*
*Goedkoopste gratis

Op zaterdag was dit toernooi aangemerkt
als kwalificatietoernooi voor de judoka’s
onder de achttien jaar. Laurens Wilms
(vijftien jaar) wist zich via overwinningen
op Law (Nl) Ruebo (De) en Oliviera (Pt)
te plaatsen voor de finale bij de heren -18
tot 55 kilogram. Hier maakte Wilms zijn
opwachting tegen van Gerven (Nl) die de
partij voortijdig wist te beslissen met een
houdgreep. Zilver voor Wilms!
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Pangasiusfilet
800 gram - Epic
Normaal 4,49

Ambachtelijke

Erwtensoep

2 voor

1 liter

5,99

Diepvriesspecialist
3,79

2,99
Rundvleeskroket 25%
16 stuks

Diepvriesspecialist
5,99

HEESCH - Vorige week vrijdag heeft de jeugdafdeling van de Heesche Badminton
Vereniging afscheid genomen van Remy van der Heijden. Na ruim twintig jaar spelen
en meer dan vijftien jaar vrijwilligerswerk bij de vereniging te hebben gedaan heeft
Remy besloten naar Vietnam te verhuizen en Nederland, Heesch en ‘zijn club’ vaarwel
te zeggen.
Remy’s vrijwillige inzet richtte zich vooral
op de jeugdafdeling van de badmintonclub. Zijn gehele periode als vrijwilliger
heeft Remy wekelijks op de vrijdagavond
jeugd begeleid bij het badmintonnen,
waardoor hij na vijftien jaar verworden
is tot een vertrouwd gezicht in de zaal.
Daarnaast is Remy medegrondlegger
van het succesvolle HBV Open Jeugd
Toernooi, dat zich inmiddels één van de
grootste eendaagse jeugdtoernooien van
Nederland mag noemen én heeft hij een
aantal jaren een bestuursfunctie binnen
de vereniging bekleed.
Als dank voor het vele werk kreeg Remy
uit handen van jeugdspeler Marnix Reijs
een bedankboek overhandigd met daar-

in door badmintonners geschreven persoonlijke verhalen, herinneringen en
wensen voor de toekomst. “Onze vereniging neemt afscheid van een vertrouwd
gezicht in de zaal en dankt Remy ontzettend voor al het werk dat hij al die jaren
gedaan heeft. Wij hopen dat hij een hele
fijne toekomst gaat opbouwen in Azië, en
zo af en toe met een blik in het bedankboek nog terugdenkt aan al het moois
dat hij hier mede heeft opgezet”, zegt
bestuurslid Jeugdzaken Jesse Jansen over
het vertrek van Remy van der Heijden.
Meer informatie over de Heesche Badminton Vereniging, haar vrijwilligers en
de jeugdafdeling is te vinden op
www.hbv-heesch.nl.

4,79
r stuk
0,30 pe

Belgische friet of
pom’steak
1 kilogram
Lutosa

Stoofvlees/hachee
500 gram

Diepvriesspecialist

4,49

3,49
Mini
loempia’s

36 stuks

2,29

1,

Dorada

59
Normaal

Deurne - Milhezerweg 19 - 5752 BA Deurne - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - 5707 AZ Helmond - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - 5461 BB Veghel - T 0413-344004
Waalwijk - Stationstr. 91 - 5141 GD Waalwijk - T 0416-534919
www.diepvriesspecialist.nl Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist

zolang de voorraad strekt. Van woensdag 17 januari t/m dinsdag 23 januari 2018.
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

1,99
GRATIS tegen
inlevering van
10 spaarpunten
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LOOSBROEK - Na de welkome
overwinning in de eerste wedstrijd na de jaarwisseling liet
Korloo een prima indruk achter in de tweede wedstrijd van
2018.
biljarten

duivensport

judo

De beginfase van het duel tegen
KVS was het al meteen raak:
twee afstandschoten en een
kort
kansje hockey
zorgden voor
een
voetbal
tennis
0-3 voorsprong. De thuisploeg
KVS creëerde voldoende kansen
schaken
maar
zodammen vergat zich te belonen,
doende kon Korloo het initiatief
houden en de voorsprong verder
uitbouwen.
vervolg
beugelen
boksenIn het
badminton

waterpolo

handboogschieten

tafeltennis
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korloo wint overtuigend

paardrijden

wielrennen

darten

golf

van de eerste helft werd Korloo
steeds meer de bovenliggende
partij. Wanneer er dan ruimte
kwam werden er verschillende
kansen uitgespeeld.
Ondanks het overwicht bleef tot
vissen
skienhet verschil
snowboarden
aan de rust
op vijfkano
staan, ruststand 2-7.
liep weg naar een verschil van
zeven doelpunten, 3-10. Het
Na de rust pakte Korloo meteen laatste kwartier gaf een ontspande draad turnen
weer op maar
aanvalnen spelend Korloo te zien. Daar
basketbal
volleybal
handbal
lend was er nu wat minder rust beide ploegen nog een paar keer
en de organisatie was af en toe de korf vonden was er een 7-12
kaarten/bridgen
ver te zoeken.
eindstand.
Het belangrijkste bleef het verzil- Een mooie overwinning die weer
veren van
de kansen.
De ploeg
vertrouwen geeft.
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

zwemmen

1cm b

1,2 cm b

korfbal

verlies voor korfbalsters prinses irene
korfbal

hardlopen

paardrijden

jeu de boule

1,4cm b
HOOGE MIERDE/NISTELRODE
DDW en Prinses Irene begonnen
beide strijdlustig aan de wedautosport
karten
strijd.
biljarten

duivensport

judo

wielrennen

darten

golf

vissen

skien

Whv verslaat fC de rakt
UDEN/LOOSBROEK - De eerste oefenwedstrijd in 2018 heeft WHV
gewonnen van oude bekende FC de rakt. De wedstrijd begon erg
rommelig aan beide kanten, waardoor er van goed voetbal geen
sprake was. Het spel golfde op en neer met aan beide kanten een
aantal corners als meest noemenswaardige mogelijkheden.
Na 25 minuten kwamen de bezoekers iets beter in de wedstrijd
en werden de veel vrijstaande
spelers Tim Buunen en Ramon
Kézér beter benut. Hierdoor kon
er op de helft van de tegenstander gevoetbald worden en kwamen er kleine mogelijkheden.
Uit het niets werd het na een
half uur spelen 0-1. Daan van
der Wielen veroverde de bal en
speelde Thijs Lunenburg aan die
wegdraaide van Robert van Nistelrooij en vervolgens van ruime
afstand de bal over de keeper in
het doel schoot.

daarna ging yorick van de Rakt
het 16-meter gebied in, waar hij
vervolgens werd aangetikt waardoor hij niet goed kon afwerken.
De goed fluitende Van de Ven
wachtte het voordeel af en wees

DE WEDSTRĲD BEGON ERG ROMMELIG
AAN BEIDE KANTEN

motorsport

DDW opende de score, maar
gedurende de hele eerste helft
werd er door beide ploegen weinig gescoord. Met een 3-7 stand
werden de kleedlokalen opgezocht. Na de rust was er opnieuw
schaken bleef
veel
dammenvechtlust, maar DDW
de voorsprong behouden.

voetbal

snowboarden

kano

De tweede helft was de formatie
van Leon van Wanrooy de kluts
kwijt en mocht het van geluk
spreken dat de spits van FC de
Rakt zijn vizier niet op scherp
had staan. Toen in de 60e minuut yorick van de Rakt in het
veld kwam voor Bart van der
Wielen, had WHV voorin meer
snelheid wat vervolgens resulteerde in meer dreiging. Kort

kaarten/bridgen

De wedstrijd werd beëindigd met
een 10-16 stand.
1cm b

vervolgens terecht naar de stip.
Thijs Lunenburg stapte naar voren, maar zijn poging werd gepareerd. Gelukkig was yorick
van de Rakt er als de kippen bij
om de rebound binnen te tikken, 0-2. Ondanks de ruimere
voorsprong bleef FC de Rakt de
tweede helft de betere partij en
kwam ook verdiend op 1-2, wat
tevens de eindstand was.

1,2 cm b

ZATERDAG

RIJDb AG
V1,4cm

autosport

19

JA N U A RI
:00
09:30 - 21

karten

20

JA N U A RI
:00
09:30 - 17

AG

KOOPZOND

21

WINTERVOORDEELDAGEN
KOOPZONDAG 21 JANUARI 12:00 - 17:00 UUR
Extra veel voordeel, live muziek, gratis glühwein en specialisten aanwezig van
o.a. Head, Elan, Giro en Bolé.

motorsport

JA N U A R I
0
2:00 - 17:0

1

329,-

649,-

319,95

229,-

399,-

289,-

79,95
Head Advant Edge 95

Comfortabele en stevige skischoen voor heren.

Giro Scale

Stevige hardshell helm met zachte voering

Nitro
Prime

Salomon
X Max X10

All-mountain
snowbaord met
een fijne mix van
flex en respons.

Skiset bestaande
uit ski en binding.

2 paar

Junior skibril met een
anticondens coating.

2,-

49,-

5,-

29,95

19,95
Reusch Snow King
Skihandschoen heren.

Apollo Terry duopak

Skisokken voor dames, heren en kinderen,
per 2 paar. Diverse prints.

Bardani Highlands
Snowboot junior.

Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

Prijswijzigingen en
drukfouten onder
voorbehoud

Oakley O2 XS

39,99

bernheze sportief
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‘Bij Pietertje is gezellig een glaasje drinken ook een sport’

Sportcafé Pietertje voor een hapje,
drankje en een stuk gezelligheid
HEESWIJK-DINTHER – Ze waren al horecamannen pur sang, maar ook collega’s en
vrienden. Achter deze opsomming zetten Nick School en Rob Sleddens uit HeeswijkDinther een jaar geleden ook ‘compagnon’ toen zij samen het roer van sportcafé
De Zaert overnamen. Na een jaar herinrichten en proefdraaien wordt deze nieuwe
huiskamer van Heeswijk-Dinther voor een hapje, drankje en een stuk gezelligheid, ook
nog gezegend met de nieuwe naam Sportcafé Pietertje. Vanaf donderdag 18 januari
tot en met zondag 21 januari wordt met iedereen die sfeer komt proeven, het nieuwe
logo komt bekijken en het nieuwe jaar komt inluiden, het glas geheven met een gratis
glaasje bubbels.
Nick School en Rob Sleddens zijn
horecamannen met elk een bult
ervaring op zak. De heren kennen elkaar al jaren, waren collega’s, raakten bevriend en runnen

een jaar lang samen sportcafé De
Zaert. “Bij een sporthal (de gelijknamige Zaert in Dinther) hoort
een goed sportcafé waar ook de
derde helft prima geregeld is met

Rob Sleddens en Nick School

een lekker drankje, uitstekende
koffie en een goed stukje muziek.
Verder kun je hier sport kijken op
grootbeeld en er kan gedart en
tafelvoetbal gespeeld worden.

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Bij Pietertje is
gezellig een
glaasje drinken
ook een sport

We zijn een soort huiskamer voor
sporters, maar ook voor anderen
die gewoon op zoek zijn naar een
stukje gezelligheid”, melden genoemde heren enthousiast.
Na een jaar van herinrichten en
settelen, vinden de heren het
tijd voor de volgende stap. Het
onthullen van de nieuwe naam.
Vanaf donderdag 18 januari is
sportcafé De Zaert verleden tijd
en maakt Pietertje zijn intrede.
Genoemde is er niet alleen voor
de mensen die zich bij de buurman in het zweet gewerkt hebben, maar Pietertje is er voor
iedereen die van sfeer, gezelligheid en een drankje houdt. Ter
opluistering van het onthullen
van de nieuwe naam, om iedereen de gelegenheid te geven het
nieuwe logo eens aan een nader
onderzoek te onderwerpen, het
nieuwe jaar goed af te trappen
en samengevat gewoon omdat
het kan, wordt met iedereen die
aanstaande donderdag tot en
met zondag Pietertje met een
bezoek vereert, het glas geheven
met een gratis glaasje bubbels.

kampioen hvCh
Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

De opLossing

De openingstijden van Sportcafé
Pietertje zijn flexibel en gaan op
en af met de sportclubs die er
hun thuisbasis hebben. “We zijn
van dinsdag tot en met zondag
geopend. In het weekend uiteraard ook overdag en sowieso
elke avond vanaf 19.30 uur. Na
aanvang van elke training/wedstrijd zijn we nog drie uur open.
Om 01.00 uur sluiten we onze
deuren”, vertellen Nick en Rob.
Rob en Nick enthousiast: “Kom
allemaal áán bij Pietertje. We
hebben goede koffie, een lekker
pilsje, prima wijntje en frisdrank,
schappelijke prijzen en goede
muziek, want wat er te horen is,
mogen onze gasten zelf regelen.” Dan lachend: “Bij Pietertje
is gezellig een glaasje drinken ook
een sport.”

sportcafé

Heilige Stokstraat 1
5473 GK, Heeswijk-Dinther
06-17836724
Voor openingstijden zie de
gelijknamige Facebookpagina.
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Evenementen

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

Donderdag 18 januari
Centrum MAIA: Dierencommunicatie - Elementenleer Herinner je wie jij bent
Palmenweg 5 Nistelrode
Open avond
Mondriaan College
Mondriaanlaan 1 Oss
Pagina 11
Oud papier
Buitengebied/ Zwarte Molen
Nistelrode
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Informatieavond BS De Kiem
De Ploeg 101 Heesch
Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Pronkzitting
de Rooie Tesneuzik
‘t Tunneke Heesch
Met elkaar bernhezenaar
CC Nesterlé Nistelrode
Lezing horoscoop
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2
Cabaret: Bert Gabriëls
CC De Pas Heesch
Badminton toernooi
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch
Vrijdag 19 januari
Openochtend BS Emmaus
Dr. Saal van Zwanenberglaan 115
Heesch
Openochtend BS De Kiem
De Ploeg 101 Heesch
Openochtend
BS De Toermalijn
‘t Vijfeiken 36 Heesch
Inloopochtend OBS Delta
‘t Vijfeiken 36 Heesch
Centrum MAIA: Tai Chi - Qi
Gong, beginners - Reiki 3A
Palmenweg 5 Nistelrode
Probeerdag contactlenzen
Hoogstede Oog- en Oorzorg
Nistelrode
Keez-avond
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Familieopstellingen
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2

IVN avondwandeling
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode

TV De Oudere Garde:
‘Hebben... Hebben... Hebben’
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Open dag
Het Hooghuis Heesch
Schoonstraat 34 Heesch
Pagina 11

Voorverkoop pronkzitting
St. Carnaval HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Pronkzitting
de Rooie Tesneuzik
‘t Tunneke Heesch
Inschrijfavond Trekkertrek
Café Kerkzicht Loosbroek
Pubkwis
CC De Pas Heesch
Publieksavond
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch
Pagina 25
Open huis Elde College
Schijndel
Pagina 11
Zaterdag 20 januari
Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek
Pagina 8
Jubileum Hou’t Simpel
Café D’n Ollie Heeswijk-Dinther
Pagina 1
Proeven bij Slagerij Poelier
Riny van Esch
‘t Dorp 67 Heesch
Pagina 2
Centrum MAIA:
Familieopstellingen
Palmenweg 5 Nistelrode
Theater: Brandweerman Sam
CC De Pas Heesch
Weverszitting
Sporthal De Overbeek Nistelrode
Pronkzitting
de Rooie Tesneuzik
‘t Tunneke Heesch
TV De Oudere Garde:
‘Hebben... Hebben... Hebben’
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Theater: 50 jaar Pink Floyd
in Nederland
CC De Pas Heesch

Zondag 21 januari
Rikmarathon bij Avesteyn
Kantine Avesteyn
Heeswijk-Dinther
Open zondag De Nistel
Piet Geersdijk 2 Nistelrode
Pagina 23
Film: Viceroy’s House
Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 28
TV De Oudere Garde:
‘Hebben... Hebben... Hebben’
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Open huis Elde College
Schijndel
Pagina 11
Jeugdzitting
Sporthal De Overbeek Nistelrode
Maandag 22 januari
Poedja-visualisaties-meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Dinsdag 23 januari
Openochtend BS De Kiem
De Ploeg 101 Heesch
Inloopochtend BS Delta
‘t Vijfeiken 36 Heesch
Taijiwuxigong - Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Centrum MAIA: Yoga les
Palmenweg 5 Nistelrode
Meidenwerk
@Checkpoint Heesch
Pagina 12
Film: De onschuldigen
Parochiehuis De Rots Berlicum
Pagina 6
Gratis taxatiedag
Vivaldi, Molenstraat 81 Oss
Pagina 15
Woensdag 24 januari
Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Praktijk Gabriellic Voetreflex:
Op weg naar je kracht
Pastoor Geldropstraat 16
Schijndel
Workshop Orakel- &
Inzichtkaarten
Centrum MAIA, Palmenweg 5
Nistelrode
Pyjamaparty
Bibliotheken Heesch,
Heeswijk-Dinther en Nistelrode
Pagina 12
Donderdag 25 januari
Studiegroep - Taiji37vorm Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Centrum MAIA: Workshop
werken met een biotensor
Palmenweg 5 Nistelrode
HKK De Wojstap:
Film en foto-avond
Heemkamer Heeswijk-Dinther
Pagina 25
Gespreksavond voor ouders
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Pagina 24
Lezing: De vierde Dementie
Bibliotheek Heesch
Pagina 24
Cabaret: Op Sterk Water
CC De Pas Heesch
Film: Toni Erdmann
CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 25
Vrijdag 26 januari
Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Klompenrock
Vorstengrafdonk Oss
Pagina 15
De Hisse Kwis: Uitslag
CC De Pas Heesch
Dreamfield
CC Nesterlé Nistelrode
Vrouwen Ontmoeten Vrouwen
Molenstraat 65 Oss
Pagina 3

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

