
  Jaargang 5 • Week 2 • 13 januari 2016

FOLDER DEZE WEEK
DE WIT UIT SCHIJNDEL

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther

Zie pagina 19

Nu tijdelijk

20% korting 
op de basiccollectie

vouwgordijnen*

 Uw woonsfeermaker 
Twan Jacobs

*vraag in de winkel naar de voorwaarden

Laar 1  Nistelrode  T. 0412 61 11 85 
Tegenover Van Tilburg Mode & Sport  

 P  Gratis 

www.jacobsenjacobs.nL

Laar 1 - Nistelrode  - 0412 61 11 85 -  gratis parkeren - www.jacobseNjacobs.NL

ieder zijn eigen sfeer slapen in stijl

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

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

Sinds 1937  een begrip in Nederland!

Kachelhout
Houtsnippers
Tuincompost

Bel of bestel online!

Zoggelsestraat 21a, Heesch  
T. 0412 - 45 3113

www.akker-zonwering.nl

ROLLUIKEN   ZONWERING
KUNSTSTOFKOZIJNEN

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Werkbezoek loonbedrijf

pag. 3

‘t Bakhuys

pag. 28

Grenzeloos Bernheze

pag. 9

Lezing Wisent

pag. 12

Paul van Lokven van Beat It 
Slagwerkopleidingen nam het 
publiek voor de pauze mee in 
de wereld van slagwerk. Dat dit 
aanslaat blijkt ook uit het grote 
aantal slagwerkers dat de ver-
eniging momenteel telt. Jan Tim-
mers, voorzitter van de fanfare, 
was blij te kunnen melden dat 
de vereniging deze week zes 
nieuwe trommen heeft kunnen 
aanschaffen. 
Bij het jeugdorkest werd even 
stilgestaan bij de dirigenten-

wisseling die daar plaats heeft 
gevonden. Vanaf dit jaar heeft 
Remco Spierings het dirigeer-
stokje in handen. Remco is geen 
onbekende voor de vereniging. 
Hij heeft er zelfs zijn eerste mu-
zikale stappen gezet voordat hij 
naar het conservatorium ging. 
Maar niet alleen jeugd bindt zich 
aan de vereniging. Op zondag 
werden twee jubilarissen gehul-
digd die al vijftig jaar lid zijn.
Willemien Geurts was vijftig jaar 
geleden een van de eerste vrou-

welijke leden van de fanfare. In 
die tijd was het nog een echte 
mannenvereniging. 

Jarenlang heeft Willemien op de 
piston en cornet gepeeld. Naast 
de muzikale inzet, heeft zij zich 
vele jaren ingezet voor het archief 
van de fanfare en alle lief en leed 
gerelateerde zaken binnen de 
vereniging. Hoewel ze acht jaar 
geleden haar instrument aan de 
wilgen heeft gehangen, heeft ze 
nog steeds een sterke betrokken-
heid bij de vereniging. Hiervoor 
ontving Willemien uit handen 
van Jan Timmers een oorkonde 
en insigne van de KNMO (Ko-
ninklijke Nederlandse Muziek 
Organisatie.

Klaroen
Annie van Lokven startte haar 
muziekcarrière bij de drumband 
en bespeelde daar de klaroen. 
Toen de drumband stopte met 
de klaroenen, heeft Annie de 
overstap gemaakt naar de fan-
fare en is daar bugel gaan spe-
len. Ook bij de muziekkapel De 
Dûrzakkers speelt ze al dertig jaar 

een toontje mee. Daarnaast is ze 
binnen deze muziekkapel ver-
antwoordelijk voor de kleding. 
Inmiddels is haar zolder bijna te 
klein hiervoor. Uit handen van 
Jan Timmers ontving ook Annie 
de gouden speld en de oorkonde 
van de KNMO. Vanwege vijftig 
jaar actief lidmaatschap wordt 
Annie tevens voorgedragen als 
erelid van fanfare St. Lambertus.

Voordat genoten kon worden 
van een nieuwjaarsborrel, liet de 
fanfare zich nog van zijn beste 
kant horen. Onder leiding van 
Jos de Kleijn werden vijf muzikale 
werken ten gehore gebracht. 

Het volledige verhaal en meer 
foto’s op: www.mooibernheze.nl

Tweemaal muzikaal goud 
bij fanfare St. Lambertus

NISTELRODE - CC Nesterlé was zondag tot de laatste zitplaats bezet voor 
het jaarlijkse nieuwjaarsconcert van fanfare St. Lambertus. Het was een 
middag die gevuld was met gevarieerde muziek van alle geledingen van 
de muziekvereniging én de huldiging van twee ‘gouden leden’. 

V.l.n.r.: Adri & Annie van Lokven en Willemien & Henk Geurts Foto’s: Marcel van der Steen
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BAcK tO NORMAL 

2015 zit erop. De feestdagen 
zijn weer achter de rug. Een 
fijne tijd voor menigeen, maar 
eenmaal voorbij, hoor je van 
vele mensen toch ook: “En 
nu alles weer normaal… dat is 
toch het fijnst.”

Dat geldt natuurlijk ook voor eten, want in de feestmaand 
december kijken we niet zo nauw en mag het wel een beetje 
meer zijn van alles. We zijn nu een aantal dagen in januari 
en het ritme is weer opgepakt. Gelukkig is brood, dat we zo 
nodig hebben in ons eetpatroon, meteen weer de dagelijkse 
behoefte. Maar in brood zit natuurlijk wel erg veel verschil. 
En waarom zou iets wat we dagelijks eten, niet gewoon 
altijd lekker en gezond kunnen zijn? Want de verschillen zijn 
duidelijk te proeven. Zonder in details te treden, som ik toch 
zomaar een paar punten op van ons brood en waarom het zo 
onderscheidend is:
- hoogste kwaliteit grondstoffen; ‘van rommel kun je geen 

kwaliteit maken’ is wat onze ouders er bij ons ingepompt 
hebben en wat altijd voor alles zal opgaan.

- Tijd; brood is een natuurproduct wat - net als een goede 
wijn - meer smaak krijgt naarmate de bereidingstijd 
langer is. En niet alleen de smaak is zoveel beter… de 
verteerbaarheid in ons darmstelsel is ook vele malen beter.

- Geen toevoegingen op onnatuurlijke basis; met goede 
grondstoffen en een lange bereidingstijd is dat ook niet 
nodig. Wél is vakmanschap vereist. Verder doen de 
basisprincipes hun werk.

Het zijn de belangrijkste factoren om tot een heerlijk brood 
te komen. Verder hebben we al jaren het zoutgehalte van 
ons brood op een - sinds kort wettelijk bepaald - lager 
percentage staan. iets waar wij als de Bakkers Lamers al ver op 
vooruitliepen.
Tja… tuurlijk komt er meer kijken bij brood maken, maar 
de genoemde factoren zijn wel essentieel. En daar ligt dan 
ook meteen het prijsverschil tussen de vele aanbieders. Ook 
wij kunnen veel goedkopere grondstoffen gebruiken.. ook 
wij kunnen een brood maken in 2 uur tijd, in plaats van de 
minimaal 4 uur die wij hanteren. En wat is duur? Aan een 
Lamers volkorenbrood van € 2,50 hebben we met 4 volwassen 
mensen een volledige maaltijd… 63 cent per persoon! En dan 
nog lekker ook. Gezond eten is belangrijk en, als we dat dan 
toch willen, laat het dan ook maar goed smaken.
Terug naar de basis is wat we steeds vaker horen. Klopt… 
wij hebben de basis alleen nooit verlaten. En met de basis die 
de natuur ons brengt, kunnen we nog steeds vernieuwen. 
Prachtig toch! Kijk naar de opmars van haver, wat wij ook 
verwerkt hebben in een heerlijk haverbrood… en wat te 
denken van het gebruik van brandnetels (boordevol vitamines 
en mineralen) in ons natuurbrood?

smakelijke groet! Bart Lamers

Bakkerij
Column

Samen knutselen en leren 
bij De Eijnderic

Maak uw eigen Rietveld-kin-
derkruiwagen of restaureer uw
(eigen) meubeltje Peter van Vel-
sen is een erkend meubelrestaura-
teur met passie voor zijn vak. In 
deze cursus maakt u onder zijn 
begeleiding een Rietveld-kinder-
kruiwagen of restaureert u een zelf 
meegebracht meubelstuk; de keuze 
is aan u. De lessen worden om de 
14 dagen gegeven. 

Rietveld-kinderkruiwagen
Maandagavond 1 februari 2016
6 lessen, € 166,- (inclusief alle ma-
terialen en Rietveldboek met licen-
tie).

Restaureer uw meubeltje
Maandagavond 1 februari 2016 
6 lessen, € 99,50.

Workshop klei: schaal met een 
verhaal
In deze workshop ontdekt u het 
materiaal klei en test u uw verbeel-
ding. U maakt een schaal waarop 
ongebruikelijke voorwerpen liggen 
en dat alles in klei. Na het drogen 
(twee weken), bakken we het werk-
stuk in een kleibakoven (twee da-
gen) op een temperatuur van rond 
de 1000 graden. Alle materialen 
zijn bij de cursusprijs inbegrepen.
Nistelrode, zaterdagochtend 23 
januari 2016, € 22,-.

Kennismaking met Windows 10
Deze cursus is bedoeld voor cursis-
ten die al vertrouwd zijn met een 
eerdere versie van Windows. We 
behandelen allerlei onderwerpen, 
zoals het aanpassen van het menu, 
de taakbalk en het bureaublad, het 
downloaden van apps, het toevoe-
gen van gebruikers, het aanpassen 
van instellingen, het gebruiken van 
de Windows-verkenner, het toepas-
sen van systeemherstel, het maken 
van gegevens back-ups en andere 
handelingen en instellingen.
Donderdagochtend 21 januari 
2016, 4 lessen, € 49,-.

eten, drinken uitgaan
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Blues van Bluezy en lezing over uitvaarten
Zondag 17 januari hebben we 
ons eerste blues-concert met 
de band Bluezy, aanvang 15.00 
uur, de entree bedraagt € 5,-. 
Bluezy is een zes persoons for-
matie waarbij plezier in het ma-
ken van muziek voorop staat. 
Het repertoire van Bluezy kan 
het best worden omschreven als 
‘puur en eerlijk’, wat betekent 
dat de aanstekelijke (samen)zang 
wordt begeleid door akoestische 
instrumenten. Het ene moment 
de pure Delta-blues, het andere 

moment uptempo folkmuziek. 
Op het repertoire staan traditi-
onals en standards, gegoten in 
een ‘Bluezy jasje’ maar ook ei-
gen nummers komen voorbij.
Voor dit concert gaan we onze 
kapel anders inrichten en aan-
kleden; in een blues-sfeer! 

Donderdag 21 januari: lezing 
over alle mogelijkheden rondom 
een uitvaart door Nancy Van-
houcke. Aanvang 20.00 uur, 
kosten € 5,-. 

ruim tien jaar is Nancy uitvaart-
verzorger. in de lezing over het 
regelen van een uitvaart kan zij 
vanuit haar ervaring heel veel 
praktische tips geven, zodat de 
toehoorder daarmee zelf aan de 
slag kan.
uit onderzoek blijkt namelijk dat 
‘goed’ afscheid nemen bijdraagt 
aan de rouwverwerking. Het be-
gint met kennis over het onder-
werp en dat is waar Nancy een 
bijdrage aan wil leveren.

Mgr. van Oorschotstraat 9 - Heeswijk-Dinther - 0413-291446
www.restaurantnegen.nl - info@restaurantnegen.nl

Wij hebben Weer een nieuWe menukaart!

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

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

                                                                   De Koekenbakkers hebben een nieuwe speelz
old

er!

2e pannenkoek

GRATIS

Spaar nu voor een 
heerlijke gratis pannenkoek!

WiNNAARS 5 X 2 GRATiS kAARTjeS
vORSTivAL iN OSS

Gerrie Steenbakkers
Dennis van Roosmalen
Demi van der Wielen
Denise en Owen Brands
Annemarie van Zoggel
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Tim Wijnen woont in een dorp en beschrijft zijn 
dagelijkse belevenissen.

Recept

‘Ik heb toch potverdorie exact het recept gevolgd? Precies de juiste 
hoeveelheden afgewogen. Mise en place tot in de puntjes uitgevoerd 
door alle klunzig gesneden groenten in bakjes te doen. Vuur niet al te 
hoog of te laag gezet. De juiste pannen in de folder aangeschaft. Dan 
nog heb ik hier zo’n misbaksel voor mijn neus. En het is nog niet te 
vreten ook nog!’

Misschien moet ik gewoon accepteren dat ik nooit echt een 
keukenprins ga worden. Misschien moet ik maar gewoon accepteren 
dat, als ik zelf ga koken, geen Allerhande hoge verwachtingen moet 
hebben. Ik selecteer al op recepten die volgens de site eenvoudig 
te bereiden zijn en die geen ingrediënten bevatten waarvoor ik de 
Jumbo vier keer door moet, maar op één of andere manier slaag ik 
er meestal toch in om er een smakeloze hap van te maken. En het 
ergste is: ik maak zoveel dat ik er twee dagen van moet eten.

Ik ben ook altijd jaloers op mensen die hun creaties even proeven 
voordat ze het op tafel zetten, precies weten wat het gerecht mist. 
Dan voegen ze (uit de losse pols zonder afweeg!) een exotisch poeder 
uit de binnenlanden van Papoea Nieuw-Guinea toe en hoppa: haute 
cuisine! Alsof het de normaalste zaak van de wereld is dat ze dat 
kruid kennen en het ook nog hebben kunnen vinden in de winkel. 

Dat zijn ook die mensen die zeggen dat je die kruiden bij de toko in 
plaats van de plaatselijke supermarkt moet gaan halen, omdat je het 
kwaliteitsverschil echt proeft. Ik knik dan altijd maar vriendelijk en 
durf echt niet te zeggen dat ik van mijn leven nog nooit in een toko 
ben geweest. En als ik er al ooit was geweest, zou ik nog alleen met 
peper en zout naar buiten komen. En een kant-en-klare loempia, als 
ze die verkopen.

Column
D’n BliekerLandbouwwerktuigen in 

verkeers- en vervoersplan
Burgemeester Moorman en twee wethouders op landbouwmachines de kernen door

Tijdens de bijeenkomst van de 
klankbordgroep mobiliteit in 
Heesch had Wilco Emons, bedrij-
venadviseur van Cumela Neder-
land, de heren en dame uitgeno-
digd. Wilco werkt voor bedrijven 
die met vakmensen en moderne 
machines actief zijn in - onder 
andere - het agrarisch loonwerk, 
zoals o.a. Loonbedrijf Verstegen 
uit Heesch en Loonbedrijf Lan-
genhuijzen uit Nistelrode. 

Smalle straten
Met burgemeester Marieke 
Moorman naast Marcel Langen-
huizen voorop in de stoet, ging 
de route van ongeveer een uur 
door Bernheze. 
Vanuit Nistelrode over de smalle 
straten van Laar en Weijen, na-

men ze de rotondes in Heesch en 
Oss en gingen via de Wijststraat, 
Boogstraat, Vinkelsestraat, 
Loosbroeksestraat, Dorpsstraat 
in Loosbroek, Kampweg, de 
Grote Heide en Maxend weer 
terug naar Langenhuizen Agra-
risch Loon- en Grondverzetbe-

drijf. Tijdens de eerdere bijeen-
komsten, in het kader van het 
mobiliteitsplan, werden een aan-

tal knelpunten besproken. Hier-
uit ontstond de uitnodiging voor 
deze ervaring, om zelf eens door 
het verkeer te gaan met een gro-
te landbouwmachine. 
Hero Dijkema van Cumela Ne-
derland gaf nog enige uitleg 
over de veranderende regelge-

ving voor landbouwvoertuigen. 
Het rijden in zulke grote land-
bouwmachines vergt het uiterste 
van de chauffeurs. Weliswaar 
zitten ze zo’n twee meter hoog 
en hebben veel overzicht, maar 
ook zien zij soms daardoor zaken 
over het hoofd. Als knelpunten 
worden bijvoorbeeld ervaren de 
vele 60 km wegen in het buiten-
gebied en de verkeersdrukte als 
men door de centra van de ker-
nen moet rijden. 
Natuurlijk is het vaak een kwes-
tie van geven en nemen én be-
grip tonen, maar dat gebeurt 
helaas niet altijd…

NisTELrODE - Op vier grote machines, die klaarstonden bij Langenhuizen Agrarisch Loon- en Grond-
verzetbedrijf, gingen burgemeester Marieke Moorman en de wethouders Peter van Boekel en Rien 
Wijdeven op pad, zodat zij zelf konden ondervinden hoe het is om met zo’n grote landbouwmachine 
te rijden. Bernheze is bezig met het maken van een verkeers- en vervoersplan, waarbij landbouwvoer-
tuigen een belangrijke plaats innemen.

De bestuurders (4x) van de voertuigen links op de foto, de bestuurders van de Gemeente Bernheze (3x) rechts 
op de foto Foto’s: Marcel van der Steen

De burgemeester stapt in ‘haar’ voertuig

Hero Dijkema vertelt over Cumela Nederland SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW!
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Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291205 
of 0413-291980

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!

alsof het De normaalste zaak van De 
werelD is, Dat ze Dat kruiD kennen en 
het ook nog heBBen kunnen vinDen

nieuwe verkeers- en 
vervoersplan in De maak
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gezondHeid in Balans

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

Locatie Bernheze
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
0412-474851

J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van den Berg
Sanne van Susteren
0412-456546
www.jongerenwerkbernheze.nl

Sociaal Team
088- 3742599
info@sociaalteambernheze.nl

Vanaf 1 januari 2016 
vormen Aanzet, 
RIGOM, Vivaan en 
een deel van MEE 
Noordoost Brabant: 
ONS welzijn.

De Formulieren-
brigade van 
Optimisd in Heesch
sinds kort kunt u op donderdagmiddag terecht 
bij de Formulierenbrigade voor hulp bij het in-
vullen van moeilijke formulieren. u kunt tussen 
13.00 en 16.00 uur zonder afspraak (vrije in-
loop) langskomen bij ONs Welzijn in CC De Pas.

Formulieren
De formulierenbrigade helpt bij de volgende 
formulieren:
- regelingen en kosten Bijzondere bijstand 

van Optimisd.

- Kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

- Gemeentelijke tegemoetkoming
 kinderopvangtoeslag.

- Zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoe-
slag, kindgebondenbudget van de Belasting-
dienst (zowel voor de aanvraag als wijziging)

- inschrijving werkzoekende op www.werk.nl 
en voor het aanvragen van een uitkering.

De medewerkers geven uitleg over de gege-
vens die nodig zijn om de voorziening aan te 
vragen en geven ook advies. Aan deze service 
zijn geen kosten verbonden. u bent van harte 
welkom.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op 
met Optimisd telefoonnummer 0413 - 750390 
en vraag naar de formulierenbrigade.

Bij de ziekte van Parkinson is onder meer 
sprake van een beschadiging van een 
kleine groep cellen in de hersenen. Deze 
cellen sterven langzaam af, waardoor ze 
geen dopamine meer kunnen aanmaken. 
Dopamine is een stof die in de hersenen 
wordt aangemaakt. Dopamine is een 
zogenoemde neurotransmitter, een stof 
die de communicatie tussen de verschil-
lende zenuwcellen in de hersenen mo-
gelijk maakt. Die communicatie raakt 
verstoord, waardoor langzaam bepaalde 
functies steeds moeilijker worden. Op de 
voorgrond staande verschijnselen kunnen 
zijn trillen, stijfheid en evenwichtsverlies. 
Het hele lichaamsfunctioneren verloopt 
steeds trager en moeizamer.

in de meeste gevallen is het verloop van 
de ziekte heel geleidelijk en duurt het een 
tijd voordat symptomen in verband wor-
den gebracht met de ziekte van Parkin-
son. Helaas kan de ziekte (nog) niet ge-

nezen worden. De behandeling is vooral 
gericht op het verminderen van de symp-
tomen en klachten. 
Bernhoven werkt samen met Parkinson-
consulentes vanuit Brabantzorg. in Bern-
hoven zijn dit Els Coppens en Wilma van 
den Bos. Zij leveren onder meer een be-
langrijke bijdrage aan de (psychosociale) 
begeleiding van mensen met Parkinson. 
Beide consulenten zijn aanwezig om te 
vertellen hoe zij de patiënt én diens naas-
ten tot steun kunnen zijn. 

Er wordt veel onderzoek gedaan naar 
deze aandoening. Welke behandelmoge-
lijkheden zijn er? Welke medicijnen zijn 
er voor deze ziekte, hoe werken die en 
zijn ze voor iedere patiënt hetzelfde? Ook 
hierover informeren neurologen en con-
sulenten tijdens deze avond.

Aanmelden
De avond vindt plaats op dinsdag 26 
januari in Bernhoven, uden, van 19.30 
tot 21.00 uur. De toegang is gratis. in 
verband met een beperkt aantal plaat-
sen, graag vooraf aanmelden via 0413 - 
402900 of psb@bernhoven.nl onder ver-
melding van naam, aantal personen en 
telefoonnummer. Toewijzen van plaatsen 
geschiedt op volgorde van binnenkomst.

Dokter op Dinsdag @Bernhoven: 
ziekte van Parkinson
uDEN - De Dokter op Dinsdag@Bernhoven spreekt op dinsdag 26 januari over de 
ziekte van Parkinson. Neurologe joy Lion zal alles vertellen over deze neurologische 
aandoening. 

Aromatherapie Els Verdonk

Donkeren Dijk 32
5473 CS Heeswijk-Dinther
Tel: 0413-293501

Praktijk voor:

Aangesloten bij: FAGT (www.fagt.org) RBCZ (www.rbcz.nu)

www.elsverdonk-aromatherapie.nl info@elsverdonk-aromatherapie.nl

Aromatherapie
&

Massage bij kanker

Aromatherapie Els Verdonk
Donkeren dijk 32
5473 CS  Heeswijk-Dinther
Tel: 0413-293501

Praktijk voor: 

 

Aangesloten bij:  FAGT (www.fagt.org)    RBCZ (www.rbcz.nu)

www.elsverdonk-aromatherapie.nl  info@elsverdonk-aromatherapie.nl   www.elsverdonk-aromatherapie.nl info@elsverdonk-aromatherapie.nl   

Aromatherapie
&

Massage bij kanker

Hondstraat 10, 5476 KT  Vorstenbosch | Tel.: 06 - 20 48 02 77 
 Mail: info@brabantmassage.nl | Internet: www.brabantmassage.nl

Sportmassage | Ontspanningsmassage | Bindweefselmassage | Chronische klachten

Verdilaan 48 - T: 0412-457067 - info@fysiocentrumheesch.nl
www.fysiocentrumheesch.nl

Fysiotherapie en eigen risico 2016
Fysiotherapie voor bijvoorbeeld rug-, nek- of knieklachten:
- behandelingen worden vergoed uit de aanvullende verzekering;
- geen aanvullende verzekering? Dan betaalt u de kosten zelf;
- het eigen risico wordt niet aangesproken.

Fysiotherapie in bijzondere gevallen
(bijvoorbeeld na een operatie):
- eerste 20 behandelingen komen geheel of gedeeltelijk uit de 

aanvullende verzekering;
- geen aanvullende verzekering? Dan betaalt u deze kosten zelf;
- vanaf de 21e behandeling vergoedt de basisverzekering de kosten;
- kosten in de basisverzekering? Dan betaalt u uw eigen risico.

Vragen? Bel uw zorgverzekering of met ons.Dorpsplein Heesch en RiGOM

Wat vindt u van het initiatief 
Dorpsplein Heesch?
“We zijn er blij mee, want bur-
gers kunnen elkaar goed helpen. 
Voordat ook maar één professi-
onal ingeschakeld wordt, weten 
we als burgers onderling vaak al 
dat iemand eigenlijk hulp nodig 
heeft. Dorpsplein Heesch kan 
een brug slaan naar de profes-
sionals.”

Hoe kunnen het Sociaal Team 
(gemeente) en Dorpsplein 
Heesch elkaar versterken?
“Het is de kunst elkaar aan te vul-
len. De burgerinitiatieven kun-
nen sneller bij een situatie zijn die 
aandacht behoeft en waar nodig 
doorverwijzen. En professionals 
kunnen de vrijwilligers er weer 
bijvragen voor sommige vormen 
van ondersteuning. ”

Wat werkt goed om mensen te 
laten participeren?
“Dat kan voor iedereen anders 
zijn. Gezamenlijk dingen onder-
nemen is voor de één normaal en 
een ander heeft misschien wat 
minder behoefte aan contact. 
Maar eenzaamheid is wel een 
lastig probleem. Het Dorpsplein 
kan hierin veel betekenen. sa-
men een kop koffie drinken is 
daar een simpel voorbeeld van. 
Het is ‘voor niemand een moeite, 
maar voor velen een groot ple-
zier’!” 

Welke initiatieven komen er 
nog vanuit de gemeente?
“We vinden het belangrijk initi-

atieven te ondersteunen waarin 
vrijwilligers behoeften constate-
ren en mogelijkheden zien. Zo 
denken Dorpsplein Heesch, De 
Pas en Brabant Zorg gezamenlijk 
na over het opzetten van dagbe-
steding in Heesch voor mensen 
zonder indicatie.

Met onze professionele partners 
zorgen we als gemeente voor 
een oplossing voor mensen die 
niet geholpen zijn met de oplos-
singen door vrijwilligers. Dat is 
ook onze plicht.”

Welke kansen ziet u met al deze 
veranderingen in de zorg?
“Mensen voelen zich sterker 
wanneer ze zelf of samen met 
anderen zaken voor elkaar krij-
gen. Ook de samenleving kan 
weer hechter worden.”

HEEsCH - Dorpsplein Heesch maakt mensen in Heesch beter wegwijs in de zorgvoorzieningen en houdt 
vanaf 26 januari 2016 wekelijks zitting in cc De Pas. Dorpsplein Heesch heeft daarvoor partners en 
één daarvan is de gemeente Heesch. in dit artikel het interview met Gerty ceelen (beleidsmedewerker 
Welzijn), waarin duidelijk wordt waarom de gemeente een belangrijke partner is.

Gezond leven op kantoor
Handige tips!
1. strek regelmatig even je benen, dit verbetert je bloedsomloop en alle kleine beetjes om calorieën te kunnen verbranden helpen, 

onthoud dat goed!

2. Zet geen snoeppotten op je bureau. Je eet dan namelijk niet omdat je trek hebt of omdat het nut heeft. Je eet dan omdat het 

een gewoonte is die je jezelf aan hebt geleerd. Je bent tijdens het eten bezig met je werk, waardoor je niet eens goed proeft 

wat je eigenlijk eet. Het is dus grote onzin. Verwijder dus per direct die pot van je bureau!

3. Zet een fruitmand op je bureau. Neem als je trek hebt een lekker stuk fruit.

wat je eigenlijk eet. Het is dus grote onzin. Verwijder dus per direct die pot van je bureau!
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In 1991 was de allereerste pre-
sentatie van het gilde ter gele-
genheid van de feestelijke start 
Zeven Eeuwen Nistelrode. Die 
dag stond geheel in het teken van 

de gildekring Maasland, waaraan 
zo’n 45 gilden deelnamen. Veel 
voorbereidingen gingen eraan 
vooraf. Maar het resultaat mocht 
er dan ook zijn. Met hulp van het 

gilde uit Vorstenbosch, werd de 
dag een groot succes. Gevolgd 
door talrijke gilde-activiteiten die 
in de loop der jaren plaats heb-
ben gevonden.

Feestelijke dagen
Op zaterdag 9 en zondag 10 juli 
vinden diverse feestelijkheden op 
de Gildenhof plaats.
Die zaterdag is de onthulling van 
het toelichtingstableau van de 
historische plek aan de Hoge Ak-
kers door burgemeester Moor-
man, gevolgd door de inwijding 
van de gildekapel door bisschop 

Hurkmans. Daarbij bijzondere 
aandacht voor het oorlogsmo-
nument ‘Poppy’ en voor de acht-
tien meter lange tafel ‘picknick’.

Op zondag wordt de kring gilde-
dag van de Hoge Schuts gehou-
den. Alle gilden uit de omgeving 
zijn van de partij en gaan in een 
kleurrijke stoet van vaandels, 
vendels, trommen en bazuinen, 
met een grote verscheidenheid 
aan gildekleding, door de straten 
van Nistelrode. 

Aansluitend vindt op de Gil-
denhof de imponerende mas-
sale opmars plaats, waarmee het 
startsein gegeven wordt voor de 
aanvang van de diverse wedstrij-
den. De hele dag is er vermaak 
voor de jeugd op het terrein. 
Ook is er een ruime keuze om de 

inwendige mens te verwennen. 
Het gilde begroet iedereen har-
telijk op beide dagen. Er is plaats 
voor alle belangstellenden. 

‘Komt erin’
Om onduidelijkheid te voorko-
men: het gilde is er voor ieder-
een. Regelmatig krijgt het gilde 
vragen over de voorwaarden om 

lid te worden. Die zijn er niet. 
Iedereen mag zich aanmelden 
om lid te worden van het Nistel-
rodese gilde. Jongens, meisjes, 
mannen, vrouwen. Ongeacht de 
leeftijd. 
Met de openstaande poort waar-
in de gildeheiligen zijn uitgewerkt 
en het nieuwe welkombord (voor 
beide dank aan Harm Altorf) in 
de vorm van het Nistelrodese 
gildeschild, begroeten de gildele-
den de bezoekers met een warm 
‘komt erin’ op de Gildenhof. 

De gastvrije ontvangst met een 
aangekleed kopje koffie, thee of 
drankje, is bij het gilde standaard. 
In de winter op zondagmorgen.
Het gilde wenst iedereen een ge-
zond, vreugdevol en succesrijk 
2016.

NIET SLECHT
…VOOR ’N PEPERKOEK

peperkoek 
met honing

2,95
normaal 3,45

     al zeggen we het zelf. Uiteraard maken wij 
    onze peperkoek in eigen bakkerij.  Wij zeggen, 
                eenmaal geproefd,  altijd fan!  Het verschil zit 
                      ’m in de bereiding met honing in plaats 
                             van suikerstroop. En het begint met  
                                  kwaliteitsbloem. Dat maakt onze  koek 
                                            ’n altijd-lekker-tussendoortje 
                                                        of aanvulling op je ontbijt.

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

tip van de bakkers

Bij aankoop van 2 broden naar keuze: 

kaasbriosjes

het lekkerste kaasbroodje!

2 stuks   2,45 1,95 
geldig t/m 20-1-2016

Het prachtige gildegebouw De Gildenhof aan de Hoge Akkers

Gilde van Nistelrode opgewekt het jubileumjaar in
Nistelrode - De tijd vliegt. Na een gilde-afwezigheid vanaf 1856 was het 
- na 135 jaar - goed thuiskomen. Nistelrode had weer een gilde. Dit jaar 
viert het gilde St. Antonius Abt – St. Catharina uit Nistelrode het 25ste  
heroprichtingsjaar. 
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Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Video Design
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8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338
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ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

onthulling historische plek 
door burgemeester Moorman 

gevold door de inwijding 
van de gildekapel
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Dagelijkse eucharistieviering 
om 12.15 uur.

Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.

Dagelijkse eucharistieviering 

Abdij van Berne

“Het drumstel van onze drum-
mer staat normaal gesproken 
gewoon opgeslagen in de kerk, 
maar nu is er helaas iemand zo 
‘slim’ geweest om dit instrument 
naar de Kringloopwinkel te 
brengen”, vertelt een onthutste 
Brenda. En wat nog het ergste 
is... het drumstel is inmiddels al 
verkocht, zo wisten de mede-
werkers van de Kringloopwinkel 
Bernheze te vertellen! Een uit-
daging voor het familiekoor, dat 
de diensten in de kerk opluistert 

met gezang én waarbij muziek - 
en dus ook een drumstel - niet 
mogen ontbreken.

Een oproep dus aan iemand die 
een drumstel op zolder of in de 
schuur heeft staan en waar niks 
meer mee gedaan wordt. Of 
misschien ken jij iemand die een 
drumstel heeft, maar de stokjes 
al jaren geleden aan de wilgen 
heeft gehangen, laat dit dan 
weten aan Brenda via 
brendaleijten.hcn@gmail.com.

Familiekoor op zoek naar 
drumstel voor Marijn
HEEscH – Groot was de verbazing van drummer Marijn van Toor 
toen hij zijn drumstel klaar wilde zetten en dit niet meer kon vin-
den. Het drumstel, dat door het familiekoor gebruikt wordt in de 
kerk St. Petrus Banden in Heesch, was verdwenen. Onder het mot-
to ‘durf te vragen’ wil Brenda kijken of er iemand is die een drum-
stel werkeloos heeft staan. 

ParOcHieniEuws
ZOrG eN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BerNHeZe
aanzet algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
THUiSZOrG PaNTeiN
Voor al uw zorgvragen 
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
HeeScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
spoed overdag: 0412-452739
apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HeeSwijk-DiNTHer
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
spoed overdag: 0413-293393
apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NiSTeLrODe / vOrSTeNBOScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13. Tel.: 0412-611250
spoed overdag: 0412-613298
apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij 
de Regioapotheek in het 
Bernhovenziekenhuis.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk nOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBrOek
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk 
& nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

interreligieuze dialoog is essen-
tieel voor de vrede in onze we-
reld. Maar ook de dialoog van 
geloof en wetenschap levert een 
belangrijke dienst aan het alge-
meen welzijn, helemaal als het 
gaat om klimaatverandering. 
Vooruitlopend op de klimaat-
conferentie in Parijs bracht paus 
Franciscus vorig jaar zomer zijn 
‘groene encycliek’ Laudato si 
(Geprezen zijt Gij) uit waarin hij 
gelovigen en alle mensen van 
goede wil oproept tot sterkere 
zorg voor de schepping.
 
Oerknal
Over hoe die schepping zich 
vanaf de oerknal heeft ontwik-
keld, kunnen we ons verwon-
deren. Als wetenschapper kun-
nen we die onderzoeken en als 
gelovige kunnen we God ervoor 
prijzen. 
in onze maatschappij staan we-
tenschap en geloof voor som-
migen nog altijd op gespannen 
voet. Voor Frank van Roermund 
o. praem, is er geen spanning 
tussen beide. Voor zijn intrede 
heeft hij sterrenkunde gestu-
deerd in Leiden. Daarna is hij 
jarenlang werkzaam geweest in 
de ruimtevaart bij Fokker space. 
nu is hij prior, cantor en magis-
ter van de abdij in Heeswijk-
Dinther.
Omdat Frank thuis is op bei-

de terreinen, verzorgt hij - op 
uitnodiging van parochie De 
Goede Herder - een lezing op 
maandag 18 januari om 20.00 
uur, in het gebouw van sterren-
wacht Halley aan de Halleyweg 
1, tussen Heesch en Vinkel. na 
de pauze is er een planetarium-
voorstelling en als het weer het 
toelaat, kan met een telescoop 
de hemel worden afgespeurd en 
de grootsheid van de schepping 
worden bewonderd. 

Deelname aan de avond is gra-
tis, van tevoren aanmelden is 
verplicht, omdat het aantal deel-
nemers beperkt is. Opgeven kan 
bij de parochie: 0412-451215 / 
bergsma@petrusemmausparo-
chie.nl.

Lezing over sterrenkunde 
en religie bij Halley
HEEscH - Maandag 18 januari is het wereldreligiedag. Deze in-
ternationale Dag van de religie is in het leven geroepen door de 
Bahai-beweging en wordt gehouden sinds 1950. Bij Sterrenwacht 
Halley wordt die dag een lezing gegeven door Frank van roermund 
over sterrenkunde en religie. 

na de eerste succesvolle bijeen-
komsten van Boek & Babbel vo-
rig jaar in Bibliotheek Heesch, 
gaan de biebs in 2016 door. niet 
alleen in Heesch maar ook in de 
bibliotheken van nistelrode en 
Heeswijk-Dinther. Désirée werkt 
al vele jaren als bibliothecaris in 
de bibliotheken van Bernheze en 
is verantwoordelijk voor de aan-
schaf van de collectie voor vol-
wassenen. wekelijks leest zij de 
boekrecensies en maakt op basis 
van kennis, ervaring en (het bij-
houden van) de actualiteit een 

keuze uit het enorme aanbod. 
Met een gratis kopje koffie of 
thee, in de bibliotheken van 
Heesch, nistelrode of Heeswijk-
Dinther, geeft Désirée in een 
ongedwongen sfeer informatie 
over nieuw verschenen titels. 
Ook kan er aandacht zijn voor 
een specifiek genre, bijzondere 
boeken of boeken die volgens 
haar de moeite waard zijn. Aan-
melden voor Boek & Babbel is 
niet nodig, belangstellenden 
kunnen gewoon aan de leestafel 
aanschuiven.

Boek & Babbel in 
Bernhezer bibliotheken

BERnHEZE - in de bibliotheken van Bernheze komen elke week 
nieuwe materialen binnen: romans, informatieve boeken, luister-
boeken, dvd’s en tijdschriften. wie op de hoogte gehouden wil 
worden van de nieuwste boeken uit de collectie van de Bernhezer 
bibliotheken, kan een keer komen luisteren naar Boek & Babbel 
door Désiree de rooij. 

Onderstaand de data van januari t/m juni 2016 van Boek & Babbel: 
Bibliotheek Heesch Bibliotheek Heeswijk-Dinther Bibliotheek Nistelrode
14.45 - 15.30 uur 10.30 - 11.15 uur 14.45 - 15.30 uur
Donderdag 21 januari Vrijdag 29 januari Maandag 25 januari
Donderdag 3 maart Vrijdag 4 maart Maandag 7 maart
Donderdag 14 april Vrijdag 15 april Maandag 18 april
Donderdag 9 juni Vrijdag 10 juni Maandag 13 juni

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

Gratis parkeren voor de deur

Tramstraat 23 - Nistelrode - 0412 614 052 

Per klant een voucher 
bĳ  aankoop van een 
complete bril, lenzen 
en/of hoortoestelen/of hoortoestel

Geldig januari en februari

www.dsp-audiovisueel.nl
tel. 0485-350705

audiovisueel

www.mooibernheze.nl
iNFOrMeerT, BOeiT eN iNTereSSeerT
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 14 t/m 20 januari
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

WITLOF 500 gram € 0,75
SNIJBONEN (gesneden) 500 gram € 1,95
CITROENEN 5+1 gratis

Gourmetschaal met diverse soorten 
rauwkost/groenten naar keuze vanaf € 6,-

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

Eigengemaakte
rookworst 

100 gr. € 0,99
Kalkoenfilet
met fijne kruiden 

4 + 1 gratis

Hachee
kant en klaar
100 gr. € 1,39

Canadese ham

100 gr. € 1,25

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

Speculaas
eierkoeken

2 + 2
GRATIS1,00

1,00

Zonnegloed

4 mini
croissants

    
            voor

2e voor

De Oudere Garde speelt de 
Rollator Revolutie 

Bejaardentehuis De Toekomst 
is ontstaan uit een fusie tussen 
twee kleinere tehuizen: het chi-
que rusthuis Edelburcht en het 
volkse bejaardentehuis De Plets. 
Deze fusie gaat niet op rolletjes. 
De bewoners kunnen elkaar niet 
luchten of zien en een verschrik-
kelijke directrice zaait angst en 
terreur. Maar wanneer een mys-
terieuze bejaarde heer zijn intrek 
neemt, slaan de bejaarde dames- 
harten flink op hol! Eén ding is 
zeker: van een rustige oude dag 
is totaal geen sprake meer.

Rolverdeling:
Loes Houtepen (bewoonster 
voormalig tehuis De Plets): son-
ja van den Berg. Netty Werner 
(bewoonster voormalig tehuis 
De Plets): riet van der Aa. Ans 
de smet (bewoonster voormalig 
tehuis De Plets): Tiny van den 
Brand. Mathilde van Lichten-
voorde (bewoonster van voor-
malig tehuis Edelburcht): Cokki 
Juyn. Beatrijs van Waeveren 
(bewoonster van voormalig te-
huis Edelburcht): Ans van der 
schoot.

Agnes van Waersenburg (be-
woonster van voormalig tehuis 
Edelburcht): Mieke van schijn-
del.
Broeder Berend: (verpleegkun-
dige hulp voormalig tehuis De 
Plets): Govert Juyn. Buster (ver-
pleegkundige hulp van voor-
malig tehuis Edelburcht): Henk 
Kuypers. Mevrouw slachter (di-
rectrice van bejaardentehuis De 
Toekomst): rianne van Beekveld.
Niek (een oude boef en een ge-
slepen vos): Hans van den Hurk.
Agent (onderhandelaar namens 
politie): Wim smits.
De voorstellingen vinden plaats 
in cultureel centrum servaes in 
Dinther. Aanvang 20.00 uur.
Toegangsprijs: € 7,50.

HEEsWiJK-DiNTHEr - Toneelvereniging De Oudere Garde uit Din-
ther speelt op zaterdag 23 en zondag 24 januari het toneelstuk de 
Rollator Revolutie, geschreven door Maurits keyzer. De regisseur 
is Ger Sanders. 

De repetities voor ‘Rollator Revolutie’ zijn in volle gang Foto: Michel Roefs

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

WWW.FINOVION.NL

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

Nieuwe drukker voor 
DeMooiBernhezeKrant

DeMooiBernhezekrant 
Zoals de opmerkzame lezer zal 
zien; de advertenties zijn een 
beetje van afmeting veranderd 
en ook de krant heeft een an-
der formaat. Wij zijn uitgeweken 
naar een drukkerij, die aan onze 
kwaliteitseisen kan voldoen. 
Natuurlijk zijn ook een aantal 
andere criteria meegenomen in 
onze beslissing, zoals: betrouw-
baarheid, duurzaamheid, conti-
nuïteit en ervaring. Het resultaat 
ligt voor je en, ondanks dat we 
het jammer vonden afscheid te 

nemen van het semi-heat druk-
werk, zijn we blij dat we niet aan 
kwaliteit hoeven in te leveren. 
De afgelopen jaren verbeterde 
de techniek voor het drukwerk 
van de week- en dagbladen.

Particulier en zakelijk
Bernheze Media regelt ook druk-
werk voor particulier en zakelijke 
markt. Bernheze Media heeft al 
jarenlang een goede samenwer-
king met drukkers uit de regio, 
met Gaaf Grafisch als huisdruk-
ker. Wij zijn uw denktank, uw 

vormgever en tekstschrijver, uw 
planner en projectleider voor alle 
communicatie. Wij zorgen voor 

digitale en printzaken, waarbij 
vóórop staat dat uw boodschap 
overbrengt wat u wilt zeggen en 
daar terechtkomt waar u wilt dat 
deze ontvangen wordt. 
www.bernhezemedia.nl.

BErNHEZE – Het is dagelijks nieuws; drukkerijen reorganiseren en beperken hun activiteiten in groten 
getale, zo ook de drukkerij van DeMooiBernhezekrant. in 2011 introduceerde DeMooiBernhezekrant, 
onder het motto - digitaal drukwerk van deze tijd - een hoogstaande kwaliteit van het drukwerk van 
de krant. Nu de drukkerij van DeMooiBernhezekrant afscheid heeft genomen van de semi-heat pers, 
moeten ook wij de krant cold-set laten drukken. 

Denktank, planner 
en projectleiDer
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KBO Bernheze
KBO vORsteNBOscH
60 jaar samen

KBO vorsten-
bosch opent 
jubileumjaar

VOrsTENBOsCH - De zaal 
was bomvol op dinsdagmiddag 
5 januari tijdens de nieuwjaars-
ontmoeting bij de kBO in vor-
stenbosch. De leden kwamen 
bijeen om de beste wensen uit 
te wisselen, maar velen waren 
ook erg benieuwd naar de ope-
ning van het jubileumjaar. 

Na een korte terugblik op 2015 
en het proosten op het nieuwe 
jaar, opende voorzitter Cor Ot-
tenheim het jubileumjaar. Hij 
vertelde dat het bestuur en de 
vrijwilligers tevreden mogen zijn 
op wat er in al die jaren gepres-
teerd is. Hij wenste iedereen een 
mooi jubileumjaar toe en felici-
teerde alle leden. 

Daarbij verwees hij ook naar 
diegenen die zich in het verle-
den voor de KBO Vorstenbosch 
verdienstelijk hebben gemaakt. 
‘Zestig jaar KBO Vorstenbosch 
was en is zestig jaar samen’, zo 
meldde de voorzitter.
Het hoogtepunt van de middag 
was toch wel de onthulling van 
het nieuwe vaandel. Het is een 
vaandel met een moderne uit-
straling, waarop het KBO-logo 
een prominente en krachtige 
plaats gekregen heeft. 
Dit vaandel staat symbool voor 
de toekomst van de senioren-
vereniging in Vorstenbosch en is 
tevens voorzien van een rouw-
lint. De onthulling werd verricht 

door de maaksters Netty Kanters 
en Tonny van der Pas. Namens 
de vereniging mochten beide 
dames bloemen en een attentie 
in ontvangst nemen.
Wim van Lith, voorzitter van 
de jubileumcommissie, bracht 
de aanwezigen op de hoogte 
van het totale feestprogramma. 
in het kort vertelde hij over de 
komende maandelijkse jubileu-
mactiviteiten, waarvoor hij te-
vens iedereen uitnodigde om er 
aan mee te doen.

introductie 
workshop Ons 
Platform

HEEsWiJK-DiNTHEr - Ons 
Platform kan gebruikt worden 
op computer, laptop, iPad, ta-
blet of telefoon. iedereen in 
Heeswijk-Dinther en Loosbroek 
die van Ons Platform gebruik 

wil maken, kan zich opgeven 
voor hulp bij installatie en na-
dere uitleg. 

Ons Platform is niet alleen voor 
KBO-leden maar voor alle ou-
deren. De KBO’s van Heeswijk-
Dinther en Loosbroek hebben 
de Digitale Ontmoetings-Plaats 
(DOP) gevraagd de workshop 
te geven in hun computerruimte 
bij het CC servaes, waar tevens 
mensen gebruik kunnen maken 
van de computers voor naslag 
op ‘Ons Platform’.
Belangstellenden kunnen zich 
opgeven bij de coördinator van 
de DOP; Ben Beeftink, Donke-
rendijk 44, Heeswijk-Dinther, 
telefoon 0413-291924 of 
06-51317609. 

cor van Lent 
wint ‘jan Rijkers-
wisseltrofee’
HEEsCH - in cc De Pas in 
Heesch werd op 7 en 8 janu-
ari gebiljart om de ‘jan Rijkers’ 
wisseltrofee. er waren hiervoor 
zes biljarters geselecteerd en 
bezoekers hebben twee dagen 
van hun spel kunnen genieten. 
Winnaar werd cor van Lent. 

Op donderdag 7 januari was de 
zaal behoorlijk bezet met toe-
schouwers, dankzij het mooie 
affiche. De spelers kwamen uit 
Geffen, Nistelrode, uden, Din-
ther, Vorstenbosch en Heesch. 
Er werd op drie tafels gespeeld. 
Antoon van schijndel, Cor van 
Lent en Jan van Herpen wonnen 

en konden de felicitaties in ont-
vangst nemen.

De tweede ronde werd gewon-
nen door Jan van Kessel, Jan van 
Herpen en Theo van Lent en de 
derde door Jan van Herpen, Jan 
van Kessel en Theo van Lent. 
Op vrijdag 8 januari werden er 
twee rondes gespeeld. Na de 
eerste ronde waren Jan van Her-
pen, Nico van de Ven en Jan van 
Herpen de gelukkigen. De derde 

ronde werd gewonnen door Jan 
van Kessel, Nico van de Ven en 
Cor van Lent.

De uiteindelijke winnaar van 
het toernooi werd Cor van Lent, 
die de ‘Jan rijkers-wisseltrofee’ 
overhandigd kreeg door me-
vrouw rijkers. Volgend jaar 
vindt het toernooi plaats in Din-
ther, de woonplaats van Jan rij-
kers.

Op maandagavond cursus Out-
look (email) van 19.30 - 21.30 
uur. start op 25 januari. Zes les-
sen van twee uur.

Op dinsdagmiddag cursus iPad 
van 13.30 - 15.30 uur. start op 
26 januari. Vier lessen van twee 
uur.

Op donderdagmiddag cursus 
Windows 10 van 13.00 - 15.30 
uur. start 28 januari. Zes lessen 
van twee uur.
Op woensdagavond workshop 

fotoboek maken van 19.00 - 
22.00 uur. Op 24 februari en 20 
april. 

inschrijfformulieren bij het cul-
tureel centrum in Heeswijk en 
Dinther. Aanmelden kan ook via 
coördinator Ben Beeftink, tel. 
0413 - 291924 of 06-51317609.

computercursussen 
voor 50-plussers 
HEEsWiJK-DiNTHEr - in cc Servaes gaan eind januari weer di-
verse workshops en cursussen van start voor senioren. 

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

dit jaar
Veel banken rekenen rente risico-opslag als de woning 
volledig wordt gefi nancierd. Maar als je al jaren netjes 
afl ost, mag die opslag er wel eens vanaf. Banken laten 
niets van zich horen, dus moet je dit zelf uitzoeken. 
Heel gedoe, maar het kan je duizenden euro’s schelen. 
Daar weten wij alles van. Ook als je geen hypotheek 
via ons hebt, zoeken wij het voor je uit. 
Zo zie je maar…

voor mij geen opslag

Cor van Lent en mevrouw Rijkers met de wisseltrofee Foto’s: Jo v.d. Berg

www.mooibernheze.nl

iNFORMeeRt, BOeit 
eN iNteResseeRt

Bezoek



Woensdag 13 januari 2016 9
  

Grenzeloos BERNHEZE

OSS - 0412-85 69 85 - 06 21702690 - gaby.boonstra@thetravelclub.nl - www.thetravelclub.nl/gabyboonstra

Boek je voor 31 januari  2016 een vakantie, dan ontvang 
je een leuk extraatje; een gratis sauna dag-entree 
voor 2 personen bij Wellness Center de 
bronsbergen

Wij, Hans en Marie-José Egelmeer, geboren in resp. 
Vorstenbosch en Tilburg, 
12 jaar geleden begonnen met La Colline, 
vakantieboerderij in de Drôme, Zuid-Frankrijk.

Picknicken in het gras

Weggetje af, twee keer rechts de hoek om, ligt Les Frénieres (het essenbosje). Daar woont 
Francis Guillaumond, levenskunstenaar van beroep. Schilder, anarchist, straatartiest, per-
former, visionair en créateur van ‘objets trouvés’. Gevonden voorwerpen. Zoals ‘roue de 
bicyclette’ (fietswiel) en ander oud ijzer. Vijftien jaar geleden verruilde hij Crest, provincie-
stadje aan de Drôme, voor een verlaten boerderijtje bij Pont de Barret. Hij had ruimte nodig. 
Voor zijn creaties, zijn verbeelding en zichzelf. Het boerderijtje, feitelijk een ruïne, bestond 
uit niet meer dan een paar muren en wat oude balken. Najaarsstormen hadden een paar jaar 
daarvoor de laatste dakpannen meegevoerd.

Francis zag echter alleen maar mogelijkheden. Drapeerde 
een dekzeil over de achtergebleven balken, kocht een paar 
geiten, de vogels floten, het was voorjaar, en ging aan de 
slag. Hij begon, zoals het een echte kunstenaar betaamd, 
met zijn atelier. Vrouw en twee nog jonge dochters, 5 
en 7, droegen de materialen aan, verzorgden het vee, 
begonnen een moestuin en bakten, in een zelfgemaakte 
oven, het brood. Het was een mooie zomer. ‘Déjeuner 
sur l’herbe’ (picknicken in het gras). De geit kreeg jongen, 
aardappels floreerden, slaplantjes idem. Toen werd het 

herfst. De regens vielen in en het zeil kon de hoeveelheid water niet meer aan. Vrouw en 
dochters braken op en gingen terug naar Crest. Francis bleef achter. Het atelier-in-aanbouw 
spoelde van de berg en met alleen het dekzeil boven zich en enkele lappen dekens om 
zich heen, begon de winter. Rillend van kou en koorts kreeg Francis zijn eerste visioen. Het 
nieuwe ‘Atelier’. 

Als een soort Mikadospel ontvouwde het zich. Balken grepen in elkaar, de een ondersteunde 
de ander, het dak werd afgedekt met aarde en groen. Gegrepen bouwde hij een maquette. 
Pas toen hij na veelvuldig verbeteren een model had gemaakt waar hij op kon staan, wist hij 
dat het ook voldoende draagkracht bezat. Een nieuw voorjaar brak aan. Hij bestelde vijftig 
naaldbomen op lengte, sloopte acht glazen puien uit een oud schoolgebouw, regelde zeil, 
autobanden, draadeinden, shovel en een bouwkraan en toog aan het werk. Zo ontstond een 
atelier van 8 x 15 x 5 m. Aarde, bremaanplant en mastappels eroverheen. Een droom werd 
gerealiseerd. Het bouwwerk, semi-illegaal, werd gedoogd vanwege het hoge vintage gehalte 
en de absoluut unieke organische structuur. Canal 5 maakte er een tv-uitzending over en 
van Francis een nationale beroemdheid. 
We hadden weleens van dit heroïsche verhaal gehoord, maar de man nog nooit ontmoet. 
Dat gebeurde een paar jaar geleden, toen we een groep illustratoren te gast hadden, die 
‘groter’ en ‘vrijer’ moesten gaan denken. En waar kon dat beter dan bij Francis. De ruïne had 
inmiddels een dak gekregen, maar was verder heel authentiek (!) gebleven. Zijn vrouw is 
ook nooit meer teruggekomen. Dochters helpen nog wel eens mee. Hapje, drankje, of een 
eenvoudige lunch. En altijd wel een goede vriendin bereid even bij te springen in haard, of 
keuken. Francis had zich ondertussen, gebruik makend van zijn tijdelijke roem, ook als kun-
stenaar ontwikkeld. Last gekregen van zijn rug, houdt hij zich nu bezig met readymades en 
straattheater. We komen hem wel eens tegen op een braderie, of festival. Altijd goede zin, 
‘bon mots’ (kwinkslag). Ziet er geweldig uit: hoed, colbertje, gecoiffeerd baardje. Een man 
die zijn droom heeft waargemaakt. Vind ze maar eens. www.lacolline.nl.

LUCHTPOST
DRÔME FRANKRIJK

geiten, de vogels floten, het was voorjaar, en ging aan de 
slag. Hij begon, zoals het een echte kunstenaar betaamd, 

sur l’herbe’ (picknicken in het gras). De geit kreeg jongen, 
aardappels floreerden, slaplantjes idem. Toen werd het 

Bericht uit Garanhuns

“In deze huisjes verblijven men-
sen meestal een paar jaar om 
hun leven weer op de rails te 
krijgen. Zolang zij hier wonen, 
hoeven ze geen huur te betalen 
en dat kunnen ze ook niet. Zelfs 
voor de kosten van water en 
licht moet er vaak worden bijge-
sprongen. 
Er wordt voor gezorgd dat de 
kinderen naar school of naar 
een crèche kunnen. Daar krijgen 
ze eten en begeleiding, men kan 
gebruikmaken van de gezond-
heidspost die daar vlakbij in de 
buurt ligt en er wordt gekeken 
of er beroepscursussen zijn voor 
volwassenen, etc. 

De gemeente Garanhuns is be-
zig met de aanleg van riolering 
in de wijk, maar iedere bewoner 
moet zelf zijn aansluiting maken 
naar het centrale riool. Wij zijn 
bezig om ook hiervoor fondsen 
en giften te zoeken. 

Ik wil in ieder geval iedereen van 
harte bedanken voor de mooie 
bijdragen die wij hebben mogen 
ontvangen en waarmee we hier 
weer een aantal mensen heel blij 
hebben kunnen maken.
Heel hartelijke dank”, 
Hugo van den Broek,
ook namens Pater Gabriël

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - De parochies Heeswijk-Din-
ther-Loosbroek hebben € 822,46 bij elkaar gebracht voor een pro-
ject om verbeteringen aan te brengen bij de ‘Vila do Jubileu’ in 
Garanhuns, Brazilië. Een steegje waar zo’n twaalf arme families 
wonen in eenvoudige huisjes, die indertijd zijn gebouwd door vrij-
willigers van de parochie. 

Plaza ‘t Supertje 
Stationsplein 4 - Heesch

 0412-456476
www.supertje.com

Alle dagen geopend van 11.30 tot 21.00 uur

www.plazafoodforall.nl

 AANBIEDING GELDIG T/M 26 JANUARI 2016.

€ 4,95

 

GRATIS 
WIFI
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eten, drinken uitgaan

Gratis parkeren!

FILMPJE 

PAKKEN?
•	 DE VETSTE BIOSCOOP VAN NEDERLAND

•	 DE NIEUWSTE FILMS

•	 SERVICE AAN JE STOEL

P

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

Volg ons op Facebook en  

blijf op de hoogte van al onze acties,  

premières en specials!
INDUSTRYBIOSCOOP.NL OF BEL 0413 - 82 09 90

INDUSTRY Service Bioscoop Veghel, NCB-Laan 52a

Hou’t Simpel laat jubileum niet stilletjes voorbijgaan

Deze maand is het 12½ jaar 
geleden dat de broers Ad en 
Ed Heesakkers de band Hou’t 
Simpel formeerden. Hoewel ze 
begonnen met het spelen van 
semi-akoestische pop, rock en 
folknummers van onder andere 
Bob Dylan, Rolling Stones en 

Pink Floyd, werd al snel overge-
stapt op pop rock covers.

De band hanteert van meet af 
aan het motto ‘Muziek spelen 
is spelen met muziek’, dat door 
hen ook wel uitgelegd wordt 
als, ‘alles kan, als het maar leuk 

is om te doen’. Dat doen zij op 
geheel eigen wijze, door niet al-
leen zelf muziek te maken, maar 
vooral ook het publiek te vragen 
met hen mee te spelen. De band 
stelt hiervoor een hele kist met 
kleine muziekinstrumenten be-
schikbaar. Het grootste kleinood 

wat in de zaal uitgedeeld wordt 
is echter de kazoo, die uitnodigt 
tot mee hummen. Iets wat tot 
hilarische toestanden leidt. 

Plezier
De band maakt er zo elke keer 
een feest van met het publiek. 
“Wij zijn met zes, maar het pu-
bliek is ons extra bandlid”, zo 
stellen de bandleden. Doorbre-
ken, een hit scoren en beroemd 
worden, stonden nooit op het to 
do lijstje. 

“Ons hoogste doel is van meet 
af aan geweest om mensen een 
plezier te doen met onze mu-
ziek. Als dat lukt, hebben wij 

ook plezier”, vertellen de leden 
van de band. Ze voegen lachend 
toe; “Seks, drugs en rock ’n roll 
viel van meet af aan tegen, dus 
blijft het bij muziek maken.”

Laatstgenoemde gaan de he-
ren vol overgave ook doen bij 
de viering van het 12½-jarige 
bestaan. Een party die in een 
bijzonder jasje gestoken wordt. 
“Onze collega’s van Fat Boys 
Nie Slim verzorgen een gastop-
treden. Verder willen we trouwe 

bezoekers bedanken en ge-
lijktijdig geld inzamelen voor 
Stichting De Vossekuil van ex-
profvoetballer Theo Lucius. De 
Vossekuil is een visvijver, waar 
mensen tegen betaling een hen-
geltje uit kunnen gooien. De op-
brengst gaat naar gehandicapte 
en ernstig zieke kinderen. Wij 
vinden dat een nobel streven 
en willen daar deze avond ons 
steentje aan bijdragen”, aldus 
de band. 

Dat doen zij door iedereen de 
gelegenheid te geven om voor-
af een tafel te reserveren voor  
€ 12,50, inclusief Hou’t Simpel 
T-shirt, een kazoo, bakje noot-

jes en een aantal consumptie-
bonnen. Reserveren kan via de 
Facebookpagina van In d’n Ollie 
en Hou’t Simpel.

De opbrengst van de avond 
wordt tijdens een muzikale mid-
dag bij de Visvijver uitgereikt. 
Het hoeft geen betoog dat de 
band bezig is om de muzikale 
nootjes op de i te krijgen en zich 
opmaakt om er voor en met ie-
dereen op zaterdag 16 januari 
een feest van te maken.

HEESWIjk-DINTHER – Ze bestaan 12½ jaar. Een jubileum dat de band Hou’t Simpel niet stilletjes 
voorbij laat gaan, maar - verpakt in een feestelijke en uiteraard muzikale avond - viert op zaterdag 
16 januari vanaf 21.00 uur in In d’n Ollie in Heeswijk. Een interactieve ‘jubel night’, waarbij de band 
trouwe fans trakteert en de avond koppelt aan een goed doel. De toegang is gratis.

De leden van Hou’t Simpel koppelen plezier aan muziek Tekst en foto: Wendy van Lijssel

‘Een tafeltje reserveren met 
Hou‘t Simpel t-shirt, een 
kazoo, een bakje noten en 
consumptiebonnen

Wederom wordt bezoekers de gelegen-
heid geboden optimaal gebruik te ma-
ken van hun ‘vermogen tot beleving en 
waardering’. Organisator Bkk pakt in 
samenwerking met de bibliotheken van 
Bernheze, weer flink uit met toppers, die 
niet alleen het publiek aan zich weten te 
binden, maar ook de kunst van het ver-
maken verstaan. 

Er mag weer gelachen worden! Dichters 
en duizendpoten. Optredens met diep-
gang en humor wisselen elkaar weer 
ruimschoots af deze avond. Net als de 
bitterballen na afloop. Met mosterd. 

Deelnemers
De deelnemers zijn Dichter Des Vader-
lands Anne Vegter, de Amsterdammer 
Thomas Möhlmann die voor zijn werk 
werd bekroond met de Lucy B. en C.W. 
van der Hoogtprijs. De poëtische Sabine 
kars laat haar mooiste werk horen. Ruud 
van de Linde, terug van weggeweest, 
vertelt over zijn boek, zijn vlucht en zijn 
thuis. 

Natuurlijk is ook gemeentedichter Hans 
Manders aanwezig op het Bkk-podium. 
De muzikale bijdrage is van de Zingende 
Zinnen. Presentator Mathieu Bosch ver-
bindt de gasten verbaal aan elkaar. 

Ontdek de Zin van Bernheze vindt plaats 
in De Wis, naast de kerk in Loosbroek. 
Aanvang 20.30 uur. Entree € 5,-. 
Meer info: www.debkk.nl, reserveren: 
info@debkk.nl.

BERNHEZE - De Bernhezer KunstKring (BKK) houdt op vrijdag 22 januari de zes-
tiende Zin van Bernheze, met als titel ‘Poëzie en…er mag gelachen worden!’ 

D i e p gang

en mosterD

Ontdek de Zin van Bernheze

humo r
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Hun acts op verschillende natio-
nale en internationale wedstrij-
den werden met goud beloond. 
in 2006 kregen zij een eervolle 
onderscheiding voor hun komi-
sche presentatie en wonnen de 
Grand Prix, waarmee zij Neder-
lands kampioen goochelen zijn. 
Maar de hoogste onderscheiding 
die zij in 2009 ontvingen, is de ti-
tel Beste Mentalisten Ter Wereld. 
Daarmee behoren zij officieel tot 
de absolute wereldtop.
Da’s sterk is gegarandeerd 
avondvullend. Dit is namelijk de 
enige theatervoorstelling met 
een eerste, tweede én derde 

helft! Da’s sterk, toch? snel, ver-
rassend en confronterend met 
een knipoog. Door in één show 
een combinatie te maken van 
magic, theatrale acts, stand-up 
comedy en cabaret, laten rob & 
Emiel hun gasten een avond be-
leven met een intens gevoel van 
verwondering en sterk vermaak. 
Wie al eerder te gast was bij rob 
& Emiel, weet al een beetje wat 
men kan verwachten, maar deze 
keer in overtreffende trap. Wie 
nog nooit bij een show van deze 
heren is geweest, zal de zaal 
verlaten met de gedachte: ‘Da’s 
sterk!’ Elk theaterbezoek steunt 

tevens het goede doel: rob & 
Emiel zijn actief ambassadeurs 
van Make-A-Wish Nederland en 
doneren van ieder kaartje een 
deel aan deze stichting.

Theater Nesterlé – Nistelrode
Zaterdag 30 januari 2016
Aanvang: 20.15 uur 
Kaartverkoop a € 16,- 
via www.nesterle.nl.

Liefhebbers boerenrock verwend op Klompenrock
De line-up nodigt uit voor ’n 
flinke slok bier, pakken stro en 
zweet op het voorhoofd. Bök-
kers Dut Normaal zoals ze ooit 
begonnen, stonden al verschil-
lende keren op Zwarte Cross en 
onlangs in ‘De Wereld Draait 
Door’. Ze zijn inmiddels doorge-
broken als dé band die Normaal 
gaat opvolgen nu Bennie Jolink 
onlangs de lamp heeft uitge-
daan. Ze komen naar Brabant 
en - hoewel ze negentig maal 
per jaar optreden - is dat uniek. 
Verder wordt het publiek getrak-
teerd op nóg twee live bands. 
Meuk zal het feestgehalte stu-
wen met de beste nummers van 
hun helden zoals: BZB, rowwen 

Hèze, Mooi Wark en WC-Expe-
rience. De Gemertse formatie 
Third Half heeft ’n vette act, met 
in de hoofdrol een contrabas 
en kettingzaag. Verwacht ver-
der rariteiten met Jan smid, ‘DJ 
Jon op z’nne unimog’ en een 
klompkunstenaar.
Vorig jaar bleek al dat uit de 
verre regio mensen belangstel-
ling hebben voor dit feest, dat 
zich onderscheidt door liefheb-
bers van boerenrock een avond 
gruwelijk te verwennen. Klom-
penrock belooft ’n lekkere plat-
telandssfeer met voor ieder wat 
wil(d)s. Kaartjes kosten € 15,- in 
de voorverkoop via 
www.klompenrock.nl.

Oss - Op de vorstengrafdonk in Oss wordt op vrijdag 22 januari voor de tweede keer een grote fes-
tivaltent omgetoverd tot Brabantse feestboerderij, waar liefhebbers van plattelands rock ’n roll gretig 
aan hun trekken komen. 

Lezing ‘Hoezo, wat anders?!’ 
in Bibliotheek Heesch

Vanuit het raampje van zijn 
spaceshuttle zag Wubbo Ockels 
van grote afstand de aarde en 
kwam tot een belangrijk besef: 
“Verdraaid, we hebben er maar 
één. We moeten er zuinig op 
zijn.” Want vaak kunnen we pas 
vanaf afstand écht verhelderend 
kijken. En waarderen wat ons 
dierbaar is. Dat is dan ook het 

uitgangspunt van deze thema-
avond: jezelf van een afstandje 
bekijken om te kunnen zien wat 
jou waardevol maakt en wat je 
daarmee kunt bereiken.
Na het succes van de lesmodule 
‘Wat anders?!’ in het basison-
derwijs van Bernheze, is de in-
houd daarvan nu ook bewerkt 
voor volwassenen. Dezelfde 

vragen staan centraal: hoe ben 
ik anders dan anderen? Hoe kan 
ik aansluiten bij anderen? Hoe 
kan ik bijdragen aan een betere 
omgeving? Vragen die stuk voor 
stuk relevant zijn in ieders leven, 
maar moeilijk vanuit je luie stoel 
te beantwoorden zijn. Als we 
daar al de tijd voor nemen…
Filosoof Van de Mortel neemt 
het publiek met prikkelende 

voorbeelden, vragen en stellin-
gen mee in een ontdekkings-
tocht naar onszelf, de anderen 
en de wereld om ons heen. 

Kaarten kosten € 2,50 en zijn te 
bestellen via 
www.bibliotheekbernheze.nl of 
www.nobb.nl en te koop in alle 
vestigingen van de Noord Oost 
Brabantse Bibliotheken.

De organisatie is in handen van 
De Eijnderic, Bibliotheek Bern-
heze en Cube, en wordt on-
dersteund door De Bernhezer-
KunstKring.

HEEsCH - Drs. jos van de Mortel verzorgt donderdag 28 januari 
een lezing getiteld ‘Hoezo, wat anders?!’ in Bibliotheek Heesch. 
jos is docent Filosofie aan de Fontys Hogescholen in ’s-Hertogen-
bosch. Aanvang 19.45 uur, inloop vanaf 19.30 uur. 

Filosoof Jos v.d. Mortel

NISTELRODE – Rob en emiel, bij het grote publiek bekend door het programma De Nieuwe Uri Geller, hebben inmiddels hun eigen televisieprogramma ‘Street Magic’, 
waarin zij willekeurige mensen verbazen met ongelofelijke trucs. Al jaren verweven zij magie, cabaret, verwondering en humor in feel-good performance-acts voor hun 
eigen theatershows.

WiL jij NAAR ROB & eMieL?
BeANTWOORD DAN ONDeRSTAANDe vRAAG 
vOOR 2 GRATiS kAARTjeS:
in welk programma verschijnen Rob & emiel dagelijks op tv?

Mail het antwoord voor 20 januari naar beheerder@nesterlé.nl 
en wie weet ben jij de winnaar.

Beleef een magische avond met Rob & Emiel

FiLMHuis De Pas PReseNteeRt
Maandag 18 en dinsdag 19 januari 
de film Far from de madding crowd
Centraal in het verhaal van de negentiende-eeuwse schrijver Thomas 
Hardy staan de jonge Bathsheba Everdene en haar constante afweging 
tussen verschillende minnaars of haar onafhankelijkheid. 
Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 5,-.

vrijdag 22 januari de film AMY
De documentaire over de opkomst en ondergang van Amy Winehouse 
is eerlijk, ontroerend en schokkend, maar ook niet vrij van sensatiezucht. 
Toen Amy Winehouse vier jaar terug op 27-jarige leeftijd overleed aan 
alcoholvergiftiging was dat schokkend, maar niet onverwacht: de Britse 
zangeres leefde tenslotte een behoorlijk zelfdestructief bestaan.
Aanvang 20.00 uur. Entree € 5,-.

Zondag 24 januari de film Human
Wat maakt ons menselijk? Het antwoord op deze vraag geeft yann Ar-
thus-Bertrand in de documentaire Human. Drie jaar lang interviewde de 
Franse filmmaker, fotograaf, journalist en ecoloog 2020 mensen uit zes-
tig verschillende landen over onderwerpen als liefde, geweld, armoede 
en de dood. Met z’n monotone vertelstructuur en de lengte van 3 uur 

en 12 minuten (!) is Human een hele zit. Maar 
bijt toch vooral even door en blijf kijken. Want 
in dit unieke document verdient elk mens het 
zijn pijnlijke, intieme of lichtvoetige verhaal te 
vertellen.
in verband met de lengte van de film zal er 
een pauze ingelast worden.
Aanvang: 14.00 uur. Entree: € 5,-.

Wil jij kans maken op 2 gratis filmkaartjes?
 Stuur dan een mail naar info@demooibernhezekrant.nl voor maandag 12.00 uur. 

vragen Die 
MOEILĲ K VANUIT 
je luie stoel te 

BEANTWOORDEN ZĲ N
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Jan en Annie hebben elkaar le-
ren kennen bij Lunenburg in 
Loosbroek. Jan is opgegroeid 
in Heesch als jongste in een ge-
zin met drie oudere zussen. Jan 
was anderhalf toen zijn vader 
in mei 1940 sneuvelde. Dit had 
een grote impact op het gezin. 
Annie is geboren in Loosbroek 
als vierde in een gezin met tien 
kinderen. Voor ze trouwden, 
diende Annie bij kinderen Van 
de Pas in Heeswijk. Jan werkte 
met zijn moeder en zus Nellie op 
de boerderij.
in 1966 trouwden ze en gingen 
op de boerderij aan de Elleboog 
wonen. samen kregen ze vier 
kinderen: Bert, rené, Maureen 
en Nancy. in 1972 verhuisden 
ze naar de rijksweg (nu Bos-

schebaan) en bouwden daar een 
nieuw pluimveebedrijf.
in 2000 gingen ze wonen aan 
de Cruijsberg en de zonen zet-
ten samen het bedrijf voort. 
Jan is 29 jaar lid geweest van 
de brandweer en nu zet hij zich 
in als vrijwilliger voor Bernheze 
Kobilyn, museum-boerderij en 
ZLTO. Hiervoor is hij in 2014 
Koninklijk onderscheiden. Annie 
gaat wekelijks volksdansen en 
computert graag. Ze gaan graag 
samen fietsen en ook kaarten is 
een grote hobby.
Jan is nog dagelijks te vinden 
bij Bert en Hetty op het bedrijf, 
waar ook Annie regelmatig kof-
fie komt drinken. samen zijn ze 
de trotse opa en oma van tien 
kleinkinderen.

Gouden bruidspaar jan en annie 
van den akker - sigmans

HEEsCH – jan van den Akker (77) en Annie Sigmans (78) uit 
Heesch waren op 7 januari vijftig jaar getrouwd.

BernhezeFAMiLieBeriChten

Foto: Marcel van der Steen 

‘Laar maar waar’ wint voor de 
derde keer Nisseroise Kwis

Enkele cijfers:
5* het was de vijfde editie en 
het gemiddelde cijfer is een 5
12* er waren twaalf categorieën
15* er waren vijftien kwismas-
ters
59* de deelnemers aan de black 
jack opdracht

61* vogelhuisjes die ingeleverd 
zijn
470* Facebookvolgers
38020* behaalde punten van 
alle teams bij elkaar
76800* het hoogst mogelijk te 
behalen aantal punten van alle 
teams bij elkaar.

Afscheid 
Zoals vorig jaar aangekondigd, 
heeft een groot gedeelte van 
de organisatie dit jaar afscheid 
genomen. Vijf jaar lang hebben 
ze zich met veel plezier ingezet 
voor Nistelrode om steeds ge-
weldige kwissen te organiseren. 

Nu vonden ze het tijd geworden 
om het stokje over te dragen 
aan nieuwe kwismasters. Anne-
lot, Eline, Niek, rico, stijn, Eke 
en Geert werden bedankt. Nick, 
inge, Jo-anne, John, Priscilla, 
Gwenn, rens en Niels staan op 
28 december 2016 klaar voor 
Nistelrode, voor de zesde editie 
van de kwis. 

Leer meer op 
www.nisseroisekwis.nl of bekijk 
meer foto’s op 
www.mooibernheze.nl.

NisTELrODE - een drukte van jewelste op de Noorderbaan om 20.00 uur, feestvlaggetjes, zelfge-
maakte vogelhuisjes en dubbelzinnige woordgrappen op een foto: kenmerken van de Nisseroise kwis 
2015. Na deze vijfde editie van de dorpskwis in Nistelrode verschenen er veel vragen op Facebook. 
Zaterdag 9 januari kregen de deelnemers antwoord op alle vragen, ook op de belangrijkste vraag: 
‘Wie wint de kwis?’ Met een ruime voorsprong, nam ‘Laar Maar Waar’ voor de derde keer de trofee 
mee naar huis.

Team Laar Maar Waar Foto’s: Yvonne Rosenhart

jubileum Wilma
verbruggen
NisTELrODE - Wilma Verbrug-
gen heeft op vrijdag 8 janu-
ari haar 25-jarig jubileum ge-
vierd op Peutercentrum Piccino 
Nistelrode, samen met alle peu-
ters, collega’s en haar gezin. Juf-
frouw Wilma was het stralende 
middelpunt. 

Het was een gezellige ochtend 
met leuke verrassingen waar ie-
dereen ontzettend van genoten 
heeft.

25 jaar peuters 
onDer haar hoeDe
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De nieuwjaarsbijeenkomst van 
stichting Dorpsnieuws en Actief 
Burgerschap werd ook dit jaar 
weer druk bezocht. Tijdens de ge-
varieerde avond, muzikaal omlijst 
door For Mineur, kwamen tal van 
wetenswaardigheden op tafel. 
Zoals de actiegroep in oprichting, 
die zich sterk maakt voor nieuwe 
naamborden met Heeswijk-Din-
ther, ongeacht van welke kant je 
het dorp binnenrijdt.
Er werd teruggekeken op (cul-
turele) evenementen die het af-
gelopen jaar plaatsvonden en er 
werd gepleit voor de oprichting 
van een platform waarin alle 
(culturele) activiteiten en initia-
tiefnemers samenkomen. Zon-
dag 24 april mag genoteerd wor-

den in de agenda. Vanaf die dag 
is de film ‘Groeten uit Heeswijk-
Dinther’ verkrijgbaar op dvd. 
Met burgemeester Marieke 
Moorman werd teruggekeken 
op het debat ‘HaDee Huis’ en 
het verleden jaar afgesloten 
Dorpsakkoord, dat een jaar ge-
leden ondertekend werd door 
stichting Actief Burgerschap en 
de gemeente, met de doelstelling 
om samen resultaten te boeken 
op diverse terreinen. Volgens de 
burgemeester zijn - mede door 
het akkoord - sommige zaken in 
een stroomversnelling gekomen, 
zoals de ontwikkeling van Plein 
1969. Het ontwerp van het nieu-
we Plein 1969 wordt over en-
kele weken gepresenteerd. Ook 

wordt gewerkt aan de 
oprichting van een 
Welzijn & Zorg 
Coöperatie. An-
nie van der Ven 
mocht er het 
een en ander 
over vertellen. 
robin Jansen 
van de Coop 
deed aansluitend 
een boekje open 
over de nieuwe winkel 
die eind april al geopend wordt. 

Actieve HaDeejer
Ook werden de Actieve en Jonge 
Actieve HaDeejer in het zonnetje 
gezet. Teun Pepers werd uitge-
roepen tot Jonge Actieve Hadee-

jer. Hij is al vanaf 7-jarige leeftijd 
lid van Jong Nederland HDL en 
werd in 2011 voorzitter van deze 
vereniging. Teun werd een ma-
nusje van alles en organisatori-
sche duizendpoot genoemd. 

Vervolgens werd de Actieve Ha-
Deejer onthuld. De totaal 

verraste Pauline sui-
ker verdient deze 

trofee echter 
als geen an-
der. Pauline 
is vrijwilliger 
bij de Zonne-
bloem, actief 
bij Hulpdienst 

Lichtpunt en de 
pastoraatgroep 

en lid van de EHBO 
vereniging st. raphael. 

Ze geldt als iemand die ‘onzicht-
baar’ ontzettend veel betekent 
voor veel mensen die het moeilijk 
hebben. 
Op het einde van de avond werd 
de winnaar van de jongerenwed-

strijd ‘Betaalbaar wonen in Ha-
Dee’ bekendgemaakt. Bram van 
Grinsven bedacht compacte en 
verplaatsbare HD Bloks en Jesse 
Kusters zette D’n HaDeejer Hoek 
op papier, een meer traditionele 
bouw, met aandacht voor duur-
zaamheid. Juryvoorzitter Will 
Groothuysen riep Jesse Kusters 
uit tot winnaar en overhandigde 
hem een cheque van € 6000,-. 

Beiden werden ter plekke door 
wethouder Peter van Boekel uit-
genodigd om de haalbaarheid 
van beide plannen te bekijken. 
Na afloop van het officiële pro-
gramma bleven velen nog even 
gezellig nakaarten en dat was 
uiteindelijk ook een belangrijke 
doelstelling van de organisatie.

Tekst en foto’s Wendy van Lijssel

Jesse Kuster
Winnaar Betaalbaar
Bouwen

HeesWiJK-diNtHer – Afgelopen week vond de nieuwjaarsbijeenkomst 
plaats van Stichting Dorpsnieuws en Actief Burgerschap. Naast elkaar ont-
moeten, terug- en vooruitblikken, werd ook de gelegenheid gegrepen om 
Pauline Suiker als Actieve HaDeejer en Teun Pepers als Jonge Actieve Ha-
Deejer in het zonnetje te zetten. Verder werd Jesse Kusters uitgeroepen tot 
winnaar van de wedstrijd ‘betaalbaar wonen in HaDee’.

Actieve HaDeejer Pauline Suiker Jonge Actieve HaDeejer Teun Pepers Winnaar Betaalbaar Bouwen HaDee Jesse Kusters

‘Groeten uit 
Heeswijk-
Dinther’ 
op DVD

my
HAIR  BEAUTY  NAILS

Tramstraat 15 - Nistelrode - 06-53333364

• 100% grijsdekking
• 10 minuten inwerktijd
• PPD, fosfaat & recorsenol 

vrij!
• Argan oil voor betere 

haarkwaliteit
• Oplichten en inkleuren
 over geverfd of natuurhaar 

in 1 behandeling.
• Wellness kleuring met 

ultieme glans.
• Prachtige koele tinten

•
•
•

•

•
 over geverfd of natuurhaar 

ingrid Habraken 
‘Lôsbroekse uitblinker’ 

Het is voor het eerst dat het 
dorp deze prijs uitreikt. De bui-
tengewoon actieve Loosbroekse 
werd in de bloemetjes gezet, 
omdat ze zich het afgelopen 
jaar belangeloos en zeer onder-
scheidend heeft ingezet voor 
Loosbroek. Ze was onder andere 
actief voor het Handwerkcafé in 

CC De Wis, als vrijwilliger bij het 
maandblad ‘rondje Loosbroek’ 
en bij stichting PEP. Daarnaast 
maakte ze honderden uren ach-
ter haar naaimachine voor de 
kleding voor de musical van vo-
calgroep ‘young Voices’ en is ze 
een van de initiatiefnemers van 
Losbroekwist. 

LOOsBrOEK – ingrid Habraken werd donderdagavond tijdens de 
drukbezochte nieuwjaarsreceptie in cc De Wis in Loosbroek be-
noemd tot ‘Lôsbroekse Uitblinker van 2015’. 

Een blije Ingrid met oorkonde Foto: Jan Gabriëls

This week 
working at 
Amsterdam 
fashion 
week!

‘t Dorp 68, 
5384 MC Heesch
0412 - 45 13 32
www.haarmode-
byouxvanherpen.nl

Pauline Suiker
Actieve HaDeejer

Teun Pepers
Jonge Actieve 
HaDeejer
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TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONING (D1) 
Perceeloppervlakte 223 m2 
Inhoud 446 m3

Koopsom € 242.000,- v.o.n.

HOEKWONING (A12) 
Perceeloppervlakte 316 m2 
Inhoud 421 m3

Koopsom € 229.000,- v.o.n.

TUSSENWONING XL (C2) 
Perceeloppervlakte 143 m2

Inhoud 468 m3

Koopsom € 206.000,- v.o.n.

VERKOOP EN INFORMATIE 

Makelaardij Ton van Lanen & Partner
T: 0413 25 02 58 • www.vanlanen.nl

Bernheze makelaars & adviseurs
T: 0413 24 38 18 • www.bernheze.nl

RIJ- EN HOEKWONINGEN TYPE B

RIJ- EN HOEKWONINGEN TYPE B
Woonoppervlakte van 113 m2

Perceeloppervlakte van 104 m2 tot 316 m2

Inhoud van 398 m3 tot 491 m3
 

PRIJZEN VANAF € 172.500,- V.O.N.

FASE 1 IN AANBOUW!  NOG BESCHIKBAAR:

INFORMATIE & INSPIRATIE AVOND

WO. 27 JANUARI A.S. VAN 19.00 TOT 20.00 U. IN ‘T PUMPKE, NISTELRODE

MET MEDEWERKING VAN VAN ZOGGEL WONEN & ZO

ga naar www.zwarte-molen.nl

Kerstboomverbranding Bernheze
Foto’s: Michel Roefs, Jo v.d. Berg,
Marcel van der Steen en 
Yvonne Rosenhart.

kijk voor meer foto’s op:
www.mooibernheze.nl

vorstenbosch

Nistelrode HDL

HDL
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v   van 1.39
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v   van 0.65
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1.29
  WEEKEND

0.59
  WEEKEND

2.49
  WEEKEND

1.49
  WEEKEND

0.49
  WEEKEND

3.49
  WEEKEND
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  WEEKEND

1 KG

2 KG

10 KG 230 G

2X 100 STUKS

6X 126 G

1 L

600 G

PER STUK

32 STUKS 80 STUKS

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

15 T/M 17 JANUARI15 T/M 17 JANUARI15 T/M 17 JANUARI
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  *Uit de koeling

KIJK VOOR MEER PRIJSVERLAGINGEN 
OP WWW.ALDI.NL

Kaiserbroodjes

Witte druiven Perssinaasappelen

Wortelen

Komkommer

Schouderkarbonade* Peper spekburgers*

Tampons Reinigingsdoekjes

Hondenbrokken Liebfraumilch

Wattenschijfjes

Doperwten

Platform tegen Heesch-West 
plant door in 2016

Diverse inwoners van Heesch, Geffen en 
Vinkel gaven gehoor aan de oproep om 
hun (kerst)boom in Waalboss (Heesch-
West) te planten. Zij vrezen categorie vijf 
bedrijven; zoals ChemiePack. Dit mooie 
landelijke gebied mag daar niet aan op-
geofferd worden was de teneur. Verder 
maakt milieudefensie uden/Heesch zich 
ernstig zorgen over de verkeerssituatie 
straks bij de Cereslaan in Heesch. 

Wordt Bernheze verder het Waalboss-
moeras ingetrokken? 
Milieudefensie uden/Heesch roept alle 
partijen op om tot bezinning te komen en 
te stoppen met Heesch-West. Nu kan het 
nog met een verlies van 32 miljoen euro. 
straks zullen de verliezen meer dan het 
dubbele zijn, als we zo doorgaan.

Namens Milieudefensie uden / Heesch: 
Theo van den Heuvel

HEEsCH/ViNKEL - Het protestbos aan de Weerscheut vinkel tegen industrieterrein 
Heesch-West (Waalboss) is - traditiegetrouw - uitgebreid met een aantal kerstbo-
men. Het Platform tegen Waalboss (Heesch-West) organiseerde op 10 januari voor 
de tiende keer een bomenplantdag. een succesvol protest tegen de toekomstige aan-
leg van een onnodig, overbodig, ongewenst en onrendabel bedrijventerrein. 

vorstenboschHeesch

Heesch

Nistelrode
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carnavalsnieuwscarnavalsnieuws

De clubs gaan langs de deuren 
en vragen om een vrijwillige 
bijdrage. De opbrengst hiervan 
komt ten goede aan de club en 
aan het openbare carnaval van 
Heesch. Een bijdrage wordt op 
prijs gesteld. 

En uiteraard horen de makers 
graag wat de Heeschenaren van 
de krant vinden! Wat is leuk? 
Wat kan beter? Overigens kun-
nen belangstellenden zelf ook 
meewerken aan deze krant door 
lid te worden van de redactie.

Krulkrant voor de club en 
openbare carnaval Heesch
HEEsCH - Sinds zaterdag 9 januari wordt in Heesch de krulkrant 
als vanouds verspreid. De makers hebben er dit jaar weer hard aan 
gewerkt om er een mooie krant van te maken. 

Met de vervoerservice 
naar 55+ pronkzitting 
snevelbokkenland
HEEsWiJK-DiNTHEr/LOOsBrOEK - in sporthal De Zaert in 
Heeswijk-Dinther wordt op maandag 1 februari van 18.49 tot 
22.30 uur de 55+ pronkzitting gehouden. 

stichting Carnaval HDL wil graag dat ook 
mensen die niet in het bezit zijn van ver-
voer of die minder mobiel zijn, kunnen 
genieten van deze pronkzitting en daarom 
is er een initiatief gestart om deze groep 
senioren vervoer aan te bieden. in samen-
werking met Laverhof en de KBO´s wordt 
geprobeerd om het voor iedereen mogelijk 
te maken om de 55+ pronkzitting te kun-
nen bezoeken.

Tegen een kleine onkostenvergoeding kan er gebruik worden ge-
maakt van de Vervoerservice voor senioren HDL, dat een aantal 
jaren geleden van start is gegaan. 
Aanmelden kan d.m.v. een telefoontje naar Albert van den Boom, 
0413-291785. Graag aanmelden voor 26 januari.

55+ pronkzitting
Maandag 1 februari. sporthal De Zaert Heeswijk-Dinther
Kosten bedragen € 10,- en daarbij is koffie en/of thee inbegre-
pen.

Maria van Daal Mucha telt nu al af

Carnaval is het meerdaagse feest 
dat met hoofdletters, vet ge-
drukt, onderstreept en met vele 
uitroeptekens in de agenda van 
Maria van Daal Mucha staat. 
“ik ben een échte”, straalt ze, 
waarbij aan dat woord carna-
valsliefhebber dient te worden 
toegevoegd. Voor Maria is ‘echt’ 

het dragen van een origineel, lu-
diek en - bij voorkeur - over de 
top kostuum, lekker van kroegie 
naar kroegie, slap ‘ouwehoeren’ 
waarmee ze vooral de zaak op 
zijn kop zet én dansen en sprin-
gen op niets anders dan carna-
valsmuziek. 

voorpret
Echtgenoot rien heeft niet veel 
met het feest. Daarom gaat Ma-
ria zelf de hort op. Daarbij duikt 
ze niet, last minute, de zolder 
op voor een ‘pak’. De voorpret 
begint veel eerder. “Maanden 
vooraf word ik onrustig en be-
gin ik na te denken over hoe ik 
me zal uitdossen. Het moet ori-
gineel zijn en ik maak het zo dat 
ik er een kletsverhaal aan kan 
vastknopen.” Zo ging ze eens 
als zigeunerin, compleet met 

glazen bol. “ik had me vooraf 
zelfs ingelezen in levenslijnen 
en dergelijke. Vervolgens heb 
ik iedereen de toekomst voor-
speld.” Ook verleden jaar pakte 
ze het voortvarend aan. “Toen 
had ik een pak gemaakt hele-
maal van echte borduurwerken. 
ik deelde een kaartje uit met de 

tekst ‘uniek in snevelbokken-
land. Werken van grote mees-
ters. Te zien van 13 t/m 17 fe-
bruari 2015. Op verschillende 
locaties te bezichtigen’. Omdat 
ik schilder, werd gedacht dat ik 
een tentoonstelling hield. ik was 
echter zelf de expositie en te be-
zichtigen in het café waar ik op 
enig moment tijdens carnaval 
was”, lacht Maria.

Carnaval vieren doe je in eigen 
dorp is haar stelling, want; “Hier 
ken ik veel mensen en ik vind het 
heerlijk om hen slappe klets te 
verkopen. Verder moet je anders 
vervoer gaan regelen en ik ‘loop’ 
niet op water, maar op minimaal 
één fles.” Maria vindt het zonde 
dat niet meer mensen, net als zij, 
zo intens genieten van carna-
val en ze mist carnavalsmuziek. 

“Het is jammer dat niet elke ho-
recagelegenheid échte en alleen 
maar carnavalsmuziek draait. 
Dat is zó gezellig”, beweert ze 
stellig. Aan wat ze komende car-
naval gaat doen, wordt al volop 
gewerkt. sterker nog, ze is er al 
drie jaar mee bezig. “ik ga ui-
teraard niet verklappen wat dat 
wordt. Dat ziet iedereen bij Dun 
urste D(r)eun op vrijdagavond. 

Daarmee trap ik af en vervol-
gens ga ik door tot ik niet meer 
kan”, vertelt ze. Waarbij wij er-
aan toevoegen; ‘En het feest is 
afgelopen’. 

HEEsWiJK-DiNTHEr – Maanden voor de daadwerkelijke datum begint het al te kriebelen en wordt ze 
onrustig. Maria van Daal Mucha uit Heeswijk is nú al aan ‘t aftellen, want carnaval is háár feest. een-
tje waarbij ze kleurrijk uitgedost in een zelfgemaakt ‘over de top’ kostuum aan de zwier gaat en links 
en rechts de tent op zijn kop zet en bij voorkeur - grofjes vertaald - ‘de zaak aan het schijten’ brengt.

Maria hard aan ‘t werk voor haar carnavalskostuum Tekst en foto: Wendy van Lijssel

verDer moet je anDers vervoer gaan 
regelen en ik ‘loop’ niet op water, 
maar op minimaal ÉÉn fles

Het programma duurt ongeveer 
drie uur. Bezoekers kunnen ge-
nieten van optredens van Mu-
ziekkapel De Dûrzakkers, Dans-
garde, Huppeltjes en diverse 
Nisseroise artiesten. Zij brengen 
hoogtepunten uit de Weverszit-
tingen. Prins Martijn den urste 
met zijn gevolg is natuurlijk ook 
aanwezig.
De entree is € 6,50 per persoon, 
inclusief gratis kopje koffie, een 

echt ‘kumke Nisseroise snert’ 
met een broodje en twee con-
sumpties.  
Graag vóór 22 januari aanmel-
den door de strook in te leveren 
op Hoogstraat 14 of in de brie-
venbus van CC Nesterlé. Mailen 
naar 
kbo.nistelrode@home.nl kan 
ook. Vervoershulp nodig? Bel 
Wim Timmers (0412-403639) 
en het wordt geregeld.

senioren carnavalsfeest 
in cc Nesterlé 
NisTELrODE - voor alle senioren van Nistelrode houden kBO 
Nistelrode en Stichting carnaval De Wevers op zondag 31 januari 
een speciale carnavalszitting. Deze vindt plaats in de grote zaal 
van cc Nesterlé en begint om 15.30 uur. De zaal is open om 15.00 
uur.
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Thuis
Niet thuis

ZONDAG 7 FEBRUARI  
ONTBIJTSHOW

Stichting Carnaval was bij u aan de 
deur met De Snevelbokkenkrant.
Helaas was u niet thuis.

U kunt de krant alsnog kopen bij: 
PAPERPOINT 
in Heeswijk-Dinther en bij 
DAGWINKEL SCHOUTEN 
in Loosbroek.

Spring uit de band
in Snevelbokkenland!Spring uit de band
in Snevelbokkenland!

Pronkzittingen 2016 
Snevelbokkenland
WANNEER:  
VRIJDAG 29 JANUARI
TIJD: 19.49 UUR 
ZATERDAG 30 JANUARI
TIJD: 19.49 UUR 
MAANDAG 1 FEBRUARI (55+)
TIJD: 18.49 UUR

WAAR: 
DE ZAERT IN DINTHER

Voorverkoop Pronkzittingen:
VRIJDAG 22 JANUARI
19.30 T/M 21.00 UUR
Cultureel Centrum Servaes

Jeugdprins en -prinses 
Piereslikkers onthuld 

Op zaterdagavond 9 januari was 
het vervolgens zover: de onthul-
ling van de jeugdprins, -prinses 
en -adjudant. De groepen Seni-
oren-meiden 1 en Maxioren 1 
van Jong Nederland, onder lei-
ding van Anne Raaijmakers en 
Bregje van der Heijden, hadden 

dit jaar de eer om in gemeen-
schapshuis De Stuik de nieuwe 
jeugdprins, -prinses en -adju-
dant aan alle Piereslikkers be-
kend te maken. 

Teun van Berge mag dit jaar 
de scepter overnemen van zijn 

broer ex-jeugdprins Pieter van 
Berge. Teun mag nu als jeugd-
prins met de scepter regeren 
over alle kinderen in het Piererijk. 
Eef van Houtum staat als prinses 
aan zijn zijde en jeugdadjudant 
Douwe Timmers zal het geheel 
begeleiden. 

Dit jeugdtrio wordt, zoals altijd, 
ondersteund door een enthou-
siaste Raad van Elf. Deze wordt 
gevormd door Sterre van den 
Elzen, Joep Houweling, Thijs 
van Kessel, Wietse Neijts, Toine 
Smolenaers, Sanne van Stip-
hout, Sam de Visser, Meggie 
van Zutphen, Teun Zegers, Es-
mee van den Broek en Gijs van 
Houtum. 

De sfeermakende Raad van Toe-
zicht bestaat uit Pien Verkuylen, 
Lynn van der Zanden, Krystian 
Szmic, Suus van Lith, Lynn van 
Doorn, Jelle van Berge, Nikki 
Verwijst, Lucas Smits, Lieke van 
Kessel, Dani Nooijen en Emma 
Nooijen. 

Dit jaar zal carnaval voor jong en 
oud gevierd worden in het Pie-
rehol van Vorstenbosch. Het is 
zeker dat deze zeer enthousiaste 
kinderen hun bijdrage zullen le-
veren aan carnaval 2016!

VORSTENBOSCH - Alle kinderen uit groep 7 van basisschool Op 
Weg uit Vorstenbosch hebben vrijdag gestemd op degenen die zij 
graag als jeugdprins, -prinses en -adjudant voor 2016 zouden zien. 

Prinses Eef van Houtum, Prins Teun van Berge en Adjudant Douwe 
Timmers

Pronkzitting Heesch is weer een topshow, Astemblieft!

Na het openingswoord door de 
nieuwe presentator Ferdi Koc-
ken, was het aan de kleurrijke 
kapsters van kapsalon ’t Dooi 
Punt om de eerste act ten to-
nele te brengen. De gebruike-
lijke kapperspraat mondt hier 
uit in een uitleg over obligaties 
en zorgt voor een verrassende 
wending van het verhaal.
Voor de pauze maken we ver-
der kennis met een mannelijk 
Playboy-model, een Vlaamse 
plastisch chirurg en beveiliger 

B. Bond. Erg leuk is ook de bij-
zondere ontmoeting tussen een 
conducteur, een pastoor, een 
meisje en een zwerver in de trein 
naar Den Bosch.
Er gaat bijna geen pronkzitting 
voorbij zonder een persiflage 
van Pietje ‘Taxi’ van Grunsven. 
Als chauffeur tijdens het be-
drijfsuitje van Van Heck weet hij 
wel raad met de opgeschoten en 
aangeschoten medewerkers en 
hun baas. De rol van Frank van 
Heck wordt daarbij op onna-

volgbare wijze vertolkt door…
Frank van Heck.
Het tweede deel van de voor-
stelling begint met een wijn-
proeverij. Onder de deskundige 
leiding van monsieur Vinas del 
Vero proeven een pastoor, zijn 
koorknaapje en een Gooise 
vrouw van een paar dure en 
héle dure wijnen. Tenminste, dat 
denken zij.

Klokkenwinkel
Ook nemen we een kijkje in een 

klokkenwinkel, waar de bijzon-
dere eigenaar en zijn eigenaardi-
ge assistente Vera bezoek krijgen 
van een wellicht nog eigenaardi-
gere klant. In het stuk draait het 
allemaal om het begrip ‘tijd’ en 
de metaforen en spreekwoorden 
vliegen je dan ook om de oren.
Lachen, gieren, brullen. Dat 
moet het idee zijn geweest ach-
ter Roadshow Hondenhaor. Het 
publiek bevindt zich ineens op 
het jaarfeest van een nudisten-
volleybalvereniging, muzikaal 
opgeluisterd door twee enorm 
foute DJ’s en hun mogelijk nog 
foutere moeder annex rookma-
chine. Het zwaar overdreven 
gelach van de broers, steevast 
gevolgd door het stopwoordje 

‘astemblieft!’ werkt erg aanste-
kelijk.
Het sluitstuk wordt verzorgd 
door Marco Nelissen die als fiet-
ser bij de E.H.W.W.C.N.T.V.O.T.F. 
nog één keer het uiterste vraagt 
van de lachspieren. Een passend 
einde van een zeer vermakelijke 
avond.
Benieuwd waar die enorme af-
korting voor staat en wat de 
Heesche Pronkzitting nog meer 
te bieden heeft? 
Er zijn nog enkele kaarten voor 
de voorstelling op donderdag 14 
januari. Deze zijn verkrijgbaar bij 
Boekhandel Ceelen aan ’t Dorp 
in Heesch.

Foto’s: Clémy van Gogh

HEESCH - De eerste van vijf voorstellingen van de Heesche pronkzitting De Rooie Tèsneuzik vonden 
vrijdag en zaterdag plaats. Het uitverkochte gelegenheidstheater van ’t Tunneke vormde wederom 
het decor van een show die er dit jaar in slaagde de aandacht en de lach van de toeschouwer van het 
begin tot het einde vast te houden. De pronkzitting verveelde nergens en stond ook nu weer garant 
voor een aantal buikpijn-van-het-lachen-momentjes.
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communie

DE grootste modewinkel VAN NEDERLAND!

RUIM 600 
MODEMERKEN 
ONDER ÉÉN DAK600 +

GRATIS VERS 
GEMALEN KOFFIE IN 
ONZE LUNCHROOM

24/7 ONLINE 
WINKELEN 
OF RESERVEREN

VELE VOORDELEN 
VOOR VASTE 
KLANTEN

MODE SCHOENEN 
EN SPORT VOOR JONG 
EN OUD 

UNIEKE 
EN GRATIS 
VERMAAKSERVICE

RUIM 350 GRATIS 
PARKEERPLAATSEN 
VOOR DE DEUR

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

COMMUNIE MODESHOW 16 JANUARI 
14.00 UUR

DE NIEUWE COLLECTIES ZIJN BINNEN, OOK ONLINE!DE NIEUWE COLLECTIES ZIJN BINNEN, OOK ONLINE!

En nu mijn bad uit! 
Britta Teckentrup

Dit vrolijke prentenboek wordt interactief verteld. Olifant Ellie geniet lekker 
met haar badeendje van haar bad. De voorgelezen peuter wordt uitgedaagd 
om samen met Ellie plezier te maken. De peuter moet het boek schudden 
om golven te maken en het boek kantelen naar links en naar rechts om nog 
grotere golven te maken. Maar dan zit er plotseling een krokodil in het bad. 
Kan de peuter even roepen dat die eruit moet? Oeps, er komen nog meer 
dieren bij en het bad raakt echt te vol. schudden helpt niet meer maar geluk-
kig weet Ellie wel hoe ze iedereen uit bad kan krijgen! 

Een leuke toevoeging van dit boek is, dat het badwater en de waterdrup-
pels een glad laagje hebben dat je kunt voelen. Deze interactieve elementen 

maken het voorlezen zeker tot een succes!

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

Meer informatie en aanmelden www.opdidakt.nl
Opdidakt Heesch| Schoonstraat 23 | 0412 450 228

 heesch@opdidakt.nl

Groepstrainingen
START in de week van 

1 februari 2016
Meld uw zoon of dochter nu aan!

•	 Begeleiding lezen en spellen 
•	 Begeleiding rekenen
•	 Studievaardighedentraining

•	 Faalangstreductietraining
•	 Sociale vaardigheidstraining
•	 Concentratietraining
•	 Brugklastraining

Het puberbrein centraal 
in lezing 

De lezing wordt verzorgd door 
Dr. Aletta smits. Zij is van huis 
uit docent en kent pubers vanuit 
thuis en vanuit de klas. Op dit 
moment doceert zij onder meer 
psychologie aan de Hogeschool 
utrecht. 
Zij kan op onnavolgbare manier 
vertellen wat een puber bezig-
houdt.
- Waarom maken ze hun huis-

werk niet af
- Waarom komen ze te laat op 

school
- Waarom zijn ze zo wispelturig
- Waarom zijn ze aan hun tele-

foon vastgekit.

Er is recent van alles over het pu-
berbrein bekend geraakt.

De lezing zet het op een rij en 
geeft op humoristische wijze 
antwoord op voorgaande vra-
gen. Hoe kunnen ouders en 
leerkrachten daarop aansluiten? 
Of toch gewoon opvoeden en 
klaarstomen tot de volwassen 
maatschappij die geen bood-
schap heeft aan het bioritme 
van een puber?
De lezing wordt georgani-
seerd door de basisscholen van 
Heesch, in samenwerking met 
stichting Gezondheidsvoorlich-
ting Heesch en begint om 19.30 
uur, de toegang is gratis. Vooraf 
aanmelden bij: 
info@bsdetoermalijn.nl of bel-
len met de administratie van De 
Toermalijn, 0412-451467. 

HEEsCH - Op de basisschool De Toermalijn in Heesch wordt maan-
dag 25 januari een lezing gehouden met als thema het puberbrein. 

Er zijn meer 
volwassenen 
bang in het 
licht dan 

kinderen in 
het donker
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
Jumbo Heeswijk Dinther, Sint Servatiusstraat 39

Het HELE JAAR
in de aanbieding

Mona 
pudding
Alle soorten, 2 bakken 
à 450-500 ml                /                  /2,62 - 2,84

Senseo Classic 
of Strong
Doos met 4 zakken 
à 36 stuks               /                15,92

Robijn 
wasverzachters
Alle soorten 
3 flacons Robijn à 750 ml           /                    /8,04 - 11,37 
Nu 5,36 - 7,58

Jong of 
jong belegen kaas
Kilostuk                                   /           Jong  8,89                                                               /           Jong belegen  9,20

 *  Alle combinaties mogelijk:  
• 2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten. 
Geldig t/m 31 december 2016. Kijk voor de spelregels op Jumbo.com 

Doos 4 zakken

    Jumbo  , Heesch, Schoonstraat 8                                         
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PRAKTISCHE INFORMATIE

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

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

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

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

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

GEMEENTEBERICHTEN

AGENDA

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

26 januari 2016
Ondernemerssessie Bernheze
Bernheze slaap- of 
werkgemeente?

Het verkeer wordt vanuit Veghel 
omgeleid via de A50 richting Oss 
en vervolgens via de A59 richting 
’s-Hertogenbosch. Weggebruikers 
moeten hierdoor rekening houden 
met een extra reistijd van circa 10 
minuten. Het verkeer op de N279 
vanuit Veghel naar Heeswijk-Din-
ther en Berlicum/Middelrode gaat 
via A50, afslag 10 Eerde, Eerdse-
baan, Structuurweg, Steeg (voor 
Heeswijk-Dinther) en Molendijk-
Noord (voor Berlicum/Middel-

rode). De rijrichting ’s-Hertogen-
bosch-Veghel op de N279 blijft 
open voor alle verkeer.

Werkzaamheden
De aanleg van de noordelijke rij-
baan vindt plaats naast de huidige 
N279, op de plaats van de voor-
malige parallelweg en de huidige 
haag. Er is hiervoor een afzetting 
noodzakelijk op de N279 tussen 
A50 en de Runweg in Berlicum. 
Om de veiligheid van weggebrui-

kers en wegwerkers te waarbor-
gen, wordt aan de noordzijde een 
geleiderail aangebracht of een 
tijdelijke barrier als de aanwezige 
ruimte niet voldoende is. Deze 
geleiderail komt op plaatsen waar 
in de eindsituatie de middengelei-
der van de N279 is gesitueerd. De 
bestaande haag wordt hiervoor 
verwijderd.

Informatie
Bekijk de omleiding online op 
kaart op 
www.werkenaann279noord.nl/
hetontwerp. Meer informatie 
over de werkzaamheden aan de 
N279 Noord is te vinden op 
www.werkenaann279noord.nl.

Nachtafsluiting N279 van Veghel 
richting ‘s-Hertogenbosch

Collecteren voor het 
Prins Bernhard 
Cultuurfonds

In verband met diverse wegwerkzaamheden wordt de provinciale 
weg N279 in de rijrichting Veghel-’s-Hertogenbosch van 11 januari 
tot 31 januari 2016 elke nacht van 21.00 tot 5.00 uur afgesloten 
voor alle verkeer. Mochten de weersomstandigheden slecht zijn, dan 
is het mogelijk dat de werkzaamheden uitlopen tot 5 februari 2016.

De locatie die we hiervoor op het 
oog hebben is een perceel aan 
de Ruitersweg-West in Heesch. 
Wij willen hiermee als college 
onze maatschappelijke verant-
woordelijkheid nemen en asiel-
zoekers een prettige en vooral 
veilige plek bieden in onze sa-
menleving.

Waarom op deze plek 
Het college heeft eerst onder-
zocht of er binnen de gemeente-
grenzen gebouwen beschikbaar 
zijn die geschikt te maken zijn 
voor de opvang van asielzoekers. 
Dat blijkt niet zo te zijn. Daarna 
hebben we gekeken of er perce-
len zijn die voldoen aan de crite-
ria van het Centraal Orgaan op-
vang Asielzoekers (COA) zoals 
de omvang, beschikbaarheid en 
bereikbaarheid. De locatie aan 
Ruitersweg-West in Heesch vol-
doet als enige aan deze criteria. 
Vervolgens heeft het college de 

afweging gemaakt of een asiel-
zoekerscentrum van deze om-
vang verantwoord en passend 
is op deze plek in Heesch. Het is 
daarbij nadrukkelijk niet de be-
doeling dat er een tentenkamp 
komt.

Voor de opvanglocatie is onge-
veer vier hectare nodig. De grond 
is eigendom van de gemeente 
en wordt op dit moment tijdelijk 
verpacht als landbouwgrond. Als 
de gemeenteraad akkoord gaat 
met de komst van een azc, stelt 
het college de grond beschikbaar 
aan het COA. Het COA is ver-
volgens verantwoordelijk voor 
het bouwen en beheren van de 
opvanglocatie. Voor het gebruik 
van de locatie en het plaatsen 
van woonunits, heeft het COA 
een tijdelijke omgevingsvergun-
ning nodig voor de duur van 
maximaal tien jaar. Het college 
kan deze vergunning binnen 

acht weken verlenen. Vervol-
gens kan gedurende zes weken 
na verlening bezwaar worden 
gemaakt tegen het besluit. 

Bestuursovereenkomst
Als de gemeenteraad akkoord 
gaat met de komst van een azc, 
bespreekt het college met het 
COA de voorwaarden waaron-
der wij de vestiging van een azc 
acceptabel vinden. Deze worden 
vastgelegd in een bestuursover-
eenkomst tussen het COA en de 
gemeente. Na het onderteke-
nen van deze overeenkomst kan 
het COA plannen gaan uitwer-
ken voor het inrichten en behe-
ren van de locatie. Dit neemt on-
geveer acht tot negen maanden 
in beslag. 

Met elkaar in gesprek
Natuurlijk realiseren wij ons dat 
de mogelijke komst van een 
azc vragen oproept. Wij vinden 

het dan ook belangrijk dat u 
deze vragen kunt stellen en dat 
u zich over dit onderwerp kunt 
uitspreken. Daarom organise-
ren we twee informatiemarkten. 
Op dinsdag 19 januari voor de 
mensen die rondom de beoogde 
locatie wonen en op donderdag 
25 januari voor de andere inwo-
ners van Heesch. Alle inwoners 
van Heesch ontvangen hiervoor 
een uitnodiging van de gemeen-
te. Voor meer informatie over de 
informatiemarkten en om aan te 
melden kunt u terecht op 
www.bernheze.org/vluchtelingen. 

Op 25 januari vindt een hoorzit-
ting van de gemeenteraad plaats, 
waar inwoners zich kunnen uit-
spreken over de komst van een 
azc. Meer informatie hierover 
volgt later op de gemeentepa-
gina’s van DeMooiBernheze-
Krant en op www.bernheze.org/
vluchtelingen. 

Besluit door de gemeenteraad 
over mogelijke komst azc
De informatie uit de gesprekken 
met inwoners en ondernemers 
nemen de raadsleden mee in hun 
overweging over de mogelijke 
komst van een azc. Wanneer de 
gemeenteraad een besluit neemt 
is op dit moment nog niet be-
kend. Als deze datum bekend is, 
informeren wij u hierover. 

Meer informatie 
Op www.bernheze.org/
vluchtelingen en www.coa.nl 
vindt u meer informatie over 
vluchtelingen en asielzoekers-
centra. Heeft u praktische vra-
gen, dan kunt u mailen naar
vluchtelingen@bernheze.org of 
tijdens kantooruren bellen naar 
14 0412. 

College Bernheze stelt gemeenteraad voor akkoord te gaan 
met de komst van een asielzoekerscentrum in Heesch
De noodzaak voor de opvang van vluchtelingen in Nederland is groot. Het college van burgemeester 
en wethouders vindt dat mensen in nood moeten kunnen rekenen op de gemeente Bernheze en haar 
inwoners. Daarom heeft het college op dinsdag 12 januari besloten, om aan de gemeenteraad voor te 
stellen akkoord te gaan met de komst van een asielzoekerscentrum (azc), voor maximaal 500 mensen, 
voor maximaal tien jaar. 

Deze verenigingen kunnen voor 
het Prins Bernhard Cultuurfonds 
collecteren. De helft van de op-
brengst komt ter beschikking 
van uw eigen vereniging. 
Als uw (culturele) vereniging 

geïnteresseerd is in het houden 
van een collecte voor het Prins 
Bernhard Cultuurfonds, kunt u 
dit vóór 21 maart 2016 doorge-
ven aan mevrouw S. Scholte van 
de gemeente Bernheze.

Van 29 mei tot en met 4 juni 2016 vindt de landelijke collecte 
voor het Prinses Bernhard Cultuurfonds plaats. Het Prins Bernhard 
Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland, op 
grote en kleine schaal. Ook Bernheze kent een groot aantal cul-
turele verenigingen (harmonieën, fanfares, toneelgezelschappen, 
zangverenigingen, enz.).

Naar de gemeente? 
Maak altijd een afspraak!

U maakt een afspraak:
- via www.bernheze.org
- telefonisch 14 0412
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Bernheze denkt na over haar 
economische ambities. We wil-
len géén slaapgemeente zijn, 
maar streven naar een vitale, 
meer duurzame economie. Dit 
betekent dat de kernen leven-
dig moeten blijven, in het bui-
tengebied bestaande en nieuwe 
bedrijvigheid voldoende ruimte 
krijgt, zo efficient mogelijk met 
hulpbronnen wordt omgegaan, 
iedereen zoveel mogelijk aan 
betaald werk wordt geholpen 
en de kansen voor bedrijven en 
werknemers in de regio worden 
vergroot. 

Wij zijn natuurlijk benieuwd hoe 

onze ondernemers hier tegen-
aan kijken. Daarom nodigen 
we het Bernhezer bedrijfsleven 
van harte uit om met ons mee 
te denken. We willen graag met 
u bespreken hoe we gezamen-
lijk onze gemeente economisch 
vitaal kunnen houden. De on-
dernemerssessie heeft plaats in 
de sfeervolle ambiance van De 
Heische Hoeve in Loosbroek. 
De avond start met een bedrijfs-
presentatie en rondleiding in 
De Heische Hoeve. De van oor-
sprong agrarische onderneming 
heeft zich ontwikkeld tot een 
uniek bedrijf met tal van activi-
teiten. Eigenaar Dennis Hurk-

mans zal u daar op inspirerende 
wijze over vertellen. 

Het programma is als volgt:
19.00 uur: ontvangst met kof-
fie/thee en kersenvlaai
19.15 uur: bedrijfspresentatie 
De Heische Hoeve
20.00 uur: ondernemerssessie: 
presentatie en gesprek
21.30 uur: afsluiting met borrel 
Locatie: De Heische Hoeve, 
Heideweg 1a in Loosbroek.
We vernemen graag of u aan-
wezig bent. Aanmelden kan 
bij mevrouw Bouter via mail 
j.bouter@bernheze.org of tele-
foon 14 0412.

geMeenteBeriCHten

Bernheze: slaap- of werkgemeente? 
Praat mee over het economisch beleid

Bernheze is bezig haar economisch beleid voor de komende jaren te herzien. Maar dat kunnen we 
natuurlijk niet zonder onze ondernemers! Denkt en praat u daarom met ons mee? Op 26 januari 
‘s avonds komen we samen in De Heische Hoeve in Loosbroek. 

alleen pinnen bij 
Milieustraat en 
groendepots
Vanaf 1 januari 2016 kunt u bij de Milieustraat en de groendepots 
alleen pinnen. u kunt dan niet meer met contant geld afrekenen. 
Contactloos betalen kan ook voor bedragen onder € 25,- en als uw 
bankpas daar geschikt voor is.

Nieuwe openings-
tijden Milieustraat

De Milieustraat is voortaan 
1 januari 2016 op zaterdag ge-
opend van 8.30 tot 14.00 uur. 
De openingstijden op woens-
dag en vrijdag zijn niet veran-
derd. 

De volgende raadscommissie-
vergaderingen vinden binnenkort 
plaats. De raadscommissieverga-
deringen zijn openbaar en worden 
gehouden in het gemeentehuis, 
De Misse 6 in Heesch, aanvang 
19.30 uur, behalve de Raadscom-
missie Maatschappelijke Zaken. 
Deze begint om 21.00 uur, aan-
sluitend aan de Raadscommissie 
Bestuur en Strategie. Bezoekers 
hebben de mogelijkheid om mee 
te praten over onderwerpen die 
op de agenda staan. 

18 februari 2016
Raadscommissie Bestuur en 
Strategie en Raadscommissie 
Maatschappelijke Zaken. 

Raadscommissie Bestuur en 
Strategie, 19.30 uur
-  stand van zaken regionale sa-

menwerking
-  Opiniërende bespreking Plan 

van aanpak - werken aan de 
toekomst

-  Vaststelling gedragscodes voor 
de gemeenteraad en het col-

lege van burgemeester en wet-
houders

- inzet tijdelijk personeel

Raadscommissie Maatschappe-
lijke Zaken, 21.00 uur
-  stand van zaken transities 

Jeugdzorg, Wmo/AWBZ en 
Participatiewet

-  Opiniërende bespreking Lokale 
omroep Bernheze

20 januari 2016
Raadscommissie Ruimtelijke 
Zaken, 19.30 uur
-  Vaststelling beleidsplan vergun-

ningverlening, toezicht en 
handhaving Bernheze 2016-
2019 

-  Vaststellen bestemmingsplan 
st. servatiusstraat/Balledonk

-  Vaststellen bestemmingsplan 
Loo ong. Nistelrode

-  Coördinatiebesluit bestem-
mingsplan Plein 1969 - bras-
serie Verkuijlen

-  Opiniërende bespreking start-
notitie Bomenbeleidsplan

-  Opiniërende bespreking Duur-
zaam Mobiliteitsplan

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

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

GeMeeNteRaaD RaaDscOMMissieveRGaDeRiNGeN

OFFiciËLe BeKeNDMaKiNGeN

Beleidsregels bestuurlijke 
boete Wet basisregistratie 
personen (BRP)
Het college van burgemees-
ter en wethouders heeft op 

8 december 2015 de Beleids-
regels bestuurlijke boete Wet 
Basis registratie personen (BrP) 
vastgesteld. Deze zijn op 1 janu-
ari 2016 in werking getreden.

De gemeente is verantwoorde-
lijk voor een kwalitatief juiste en 
actuele registratie van de basis-
registratie personen. Een goede 
basisregistratie is van belang om 
onder meer identiteitsfraude te 
voorkomen. De wetgever legt 
de verplichting om persoons-
gegevens door te geven bij de 
inwoners van de gemeente zelf. 
De gemeente is dus afhankelijk 
van haar inwoners voor de juiste 
gegevens. 
in de nieuwe Wet BrP is in artikel 
4.17 de bestuurlijke boetebepa-

ling opgenomen. De gemeente 
Bernheze wil gebruikmaken van 
dit instrument. Dat betekent dat 
we een boete kunnen opleggen 
als we niet de juiste gegevens 
van inwoners ontvangen. 

voornemen tot uitschrijving
Het college van burgemeester 
en wethouders is voornemens 
de persoonsgegevens van de 
volgende persoon niet meer bij 
te houden, omdat uit onderzoek 
geen uitsluitsel is verkregen over 
de verblijfplaats.

-  De heer G. Dogan geboren 
01-09-1975

Dit voorgenomen besluit kan 
grote persoonlijke en/of finan-
ciële gevolgen hebben voor de 
betrokkene. Bent u op de hoog-
te van het huidige adres van bo-
vengenoemde persoon, neem 
dan contact op met de gemeen-
te Bernheze, telefoon 14 0412.

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw 
buurt? Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. u 
ontvangt dan per e-mail de bekendmakingen uit uw buurt van 
de gemeente, provincie en waterschappen. u maakt hiervoor 
een profiel aan, bestaande uit uw e-mailadres en postcode en 
het gebied rondom uw woning waarover u de bekendmakingen 
wilt ontvangen.

Dennis Hurkmans en Ezra Leeger, eigenaren De Heische Hoeve



Woensdag 13 januari 201622 
  

GEMEENTEBERICHTEN

PROCEDURES
Openingstijden zie colofon

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

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

Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na 
publicatiedatum met een schriftelijke 
inspraakreactie aan het college van bur-
gemeester en wethouders van Bernheze 
reageren op de stukken. Neem voor het 

indienen van een mondelinge inspraak-
reactie 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 pu-
blicatiedatum een schriftelijke zienswij-
ze indien bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Bernheze. Neem 
voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze contact op met de betref-
fende afdeling.

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

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

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

stuursrecht van de rechtbank, Postbus 
90125, 2500 MA ’s-Hertogenbosch. 
Het beroep heeft geen schorsende wer-
king. Er zijn griffierechten verschuldigd.

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

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig 
met een ingediend bezwaar- of beroep-
schrift, de voorzieningenrechter van de 
rechtbank verzoeken om een voorlo-
pige voorziening te treffen. Er zijn grif-
fierechten verschuldigd.

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

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

Besluit tot uitschrijving
Het college van burgemeester 
en wethouders heeft besloten 
de persoonsgegevens van de 
volgende personen niet meer bij 
te houden, omdat uit onderzoek 
geen uitsluitsel is verkregen over 
de verblijfplaats.
-  J. Olszewski geboren 

25-05-1979
-  M. Mederowski geboren 

23-10-1964
Besluitdatum: 07-01-2016
Procedures 4b en 7a zijn van 
toepassing.

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

Wet ruimtelijke ordening 

Vaststelling bestemmingsplan 
Wevershof 12a Nistelrode
Het college van burgemeester 
en wethouders maakt bekend 
dat in de gemeenteraadsverga-
dering van 17 december 2015 
het bestemmingsplan Wevers-
hof 12a Nistelrode is vastge-
steld.
Inhoud: Het plan maakt de 
bouw van acht wooneenheden 
in het bestaande pand Wevers-
hof 12a Nistelrode mogelijk. 
Toegevoegd is een bouwstrook 
ten behoeve van het realiseren 
van bergingen voor deze woon-
eenheden.
Inzage: Het bestemmings-
plan ligt met ingang van 
14 januari 2016 gedurende zes 
weken op afspraak ter inzage 
in het gemeentehuis, De Misse 
6 in Heesch. Het plan is digitaal 
raadpleegbaar via www.ruimte-
lijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.
BPWevershof12a-vg01).

Beroepsmogelijkheid: Binnen de 
termijn van inzage kunnen uit-
sluitend belanghebbenden be-
roep instellen die tijdig hun ziens-
wijzen op het ontwerp hebben 
kenbaar gemaakt, of niet kun-
nen worden verweten dat zij niet 
tijdig hun zienswijze naar voren 
hebben gebracht. Een beroep-
schrift kan worden ingediend bij 
de afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 
Degene die beroep heeft inge-
steld kan tevens een verzoek om 
voorlopige voorziening indienen 
bij de voorzitter van genoemde 
afdeling.
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afloop van de beroepstermijn in 
werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist.

Drank- en horecawet
Aan VOF Royal Events Palace 
is vergunning verleend voor het 
uitoefenen van horecabedrijf 
Royal Events Palace, Meerstraat 
30b, 5473 VX Heeswijk-Dinther. 
De vergunning is verzonden op 
7 januari 2016.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Melding maken uitweg
T.A.W.J.Vrijsen, Maasstraat 12, 
5384 NE Heesch heeft in over-
eenstemming met artikel 2:12, 
lid 1 onder a, van de APV Bern-
heze 2014 een melding gedaan 
van het maken van een uitweg 
naar Maasstraat 12 in Heesch. 
De melding is op 8 januari 2016 
geaccepteerd. Verzenddatum: 

8 januari 2016.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester 
en wethouders heeft voor de 
volgende evenementen/activi-
teiten een vergunning/onthef-
fing verleend aan:
-  Gilde Sint Antonius Abt voor 

het organiseren van een rom-
melmarkt op 21 februari 2016 
in ’t Gildebergske, Nistelro-
desedijk 2, 5476 VJ Vorsten-
bosch. De beschikkingen zijn 
verzonden op 7 januari 2016.

-  Carnavalsstichting De We-
vers voor het organiseren van 
pronkzittingen op 16 en 23 ja-
nuari 2016 van 19.00 tot 2.00 
uur en op 17 januari 2016 van 
12.00 tot 20.00 uur in sporthal 
De Overbeek, De Hoef 23a, 
5388 EL Nistelrode. De be-
schikkingen zijn verzonden op 
7 januari 2016.

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

Verleende terrasvergunning
Aan S. Rasouli is een vergunning 
verleend om terrasmeubilair te 
plaatsen op het voor publiek 
toegankelijke (verharde) ge-
deelte van de weg, gelegen bij 
Royal Events Palace, Meerstraat 
30b, 5473 VX Heeswijk-Dinther.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heesch
-  Schoonstraat 8

Aanbouwen opslag en expedi-
tieruimte bij winkel
Datum ontvangst: 06-01-2016

-  Cereslaan 18
Plaatsen aanduidingsmast
Datum ontvangst: 05-01-
2016

-  Kerkweg 1
Verkleinen en renoveren pand
Datum ontvangst: 08-01-
2016

-  Bosbeemd ong.
Bouwen twee-onder-een-
kapwoning
Datum ontvangst: 
07-01-2016

-  Bosbeemd ong.
Bouwen twee-onder-een-
kapwoning met berging
Datum ontvangst: 
07-01-2016

-  De Hoef 2, fase 3, 
kavel 1 t/m 12
Bouwen 12 rijwoningen
Datum ontvangst: 
08-01-2016

-  Ophoviusstraat 15
Uitbreiden woonhuis
Datum ontvangst: 08-01-
2016

Heeswijk-Dinther
-  Het Schoor 6

Opnieuw opbouwen 
woonboerderij
Datum ontvangst: 
07-01-2016

-  Veldstraat 2a
Bouwen bergruimte
Datum ontvangst: 
07-01-2016

Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Nistelrode
-  Loosbroekseweg 49

Bouwen loods
Verzenddatum: 04-01-2016

-  Windwijzer ong.
Bouwen woning
Verzenddatum: 11-01-2016

-  Hazenveld ong.
Bouwen 5 woningen

Verzenddatum: 05-01-2016
Heeswijk-Dinther
-  Hoofdstraat 114a

Bouwen woning
Verzenddatum: 05-01-2016

Heesch
-  Hadewychstraat 65

Oprichten carport
Verzenddatum: 06-01-2016

-  De Rogge 16
Vergroten garage en bouwen 
carport
Verzenddatum: 07-01-2016

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

Uitgebreide procedure 

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

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn via de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure ver-
leend. Deze besluiten treden in 
werking na afloop van de be-
roepstermijn.
Heeswijk-Dinther
-  Berkenvenseweg 2

Handelen met gevolgen 
beschermde natuurgebieden 
(veranderen (melk)rundvee-
houderij)
Verzenddatum: 04-01-2016

Vorstenbosch
-  Bedafseweg 7b

Beperkte milieutoets/wijzigen 
varkenshouderij met verkla-
ring van geen bedenkingen 
(vvgb)
Verzenddatum: 12-01-2016

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

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

OuDe/KaPOtte 
MOBieLtjes vOOR 
stG. OPKiKKeR
in te leveren bij Bunderstraat 1, 
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 
28 Nistelrode.

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

te KOOP

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

DaGeLijKs veRse tuLPeN
€ 2,- per bos
Verschillende kleuren. 
Richard van Doorn
Vorstenbosseweg 1, Dinther.

OPRuiMiNG - OPRuiMiNG
HeesaKKeRs LicHtvisie
Diverse hanglampen, 
vloerlampen, tafellampen, 
wandlampen en plafonnieres 
met kortingen tot wel 50%. 
Kom snel, want op=op! 

Heesakkers Elektroshop, 
Abdijstraat 12, 
Heeswijk-Dinther.   
 
OPRuiMiNG - OPRuiMiNG
HeesaKKeRs KaDOsHOP
In onze kadoshop vind u 
diverse handtassen met 20% 
korting. Alle woonaccessoires 
met korting tot wel 30% en 
bovendien ruimen wij onze 
sieraden op met 20% korting. 
Oozoo-en collectie.
Heesakkers Kadoshop, 
Abdijstraat 12, 
Heeswijk-Dinther. 

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

te KOOP/
te HuuR

ceNtRuM HeesWijK, 
WiNKeL/KaNtOORRuiMte
(voorheen juwelier). Huur € 650,- 
per maand, excl. btw. 
0413-293584.

aaNGeBODeN

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

PeDicuRe 
HeesWijK-DiNtHeR
Jacqueline Verhagen, 
Oranjestraat 11, Heeswijk-
Dinther. Ook bij diabetische 
en reumatische voet met 

vergoeding. Alle jaargetijden 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
Ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

PeDicuRe NisteLRODe
Dorien Visser-Hanegraaf. 
Tel. 0412-612118. 
Ook bij diabetes/reuma.

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

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

WiLt u ieMaND 
veRRasseN Met eeN 
ecHt ORiGiNeeL KaDO!
Geef dan een kadobon van 
Colorenta voor een kleur-
analyse met make-up advies.
Vanaf nu ook stijl- en 
kledingadvies voor een bij u 
passende garderobe.
Meer informatie: 
Hannie Heesakkers, 
06-51110053.
Colorenta, Abdijstraat 12, 
Heeswijk-Dinther.

Feestje OF iets te 
vieReN
Fust bier 50 liter vanaf € 55,-.
iJsklontjes € 1,80 per zak.
06-42968565.

tHuisKaPsteR 
06-46751119
Heeswijk-Dinther.

MooiBernhezertjes

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

Woordzoeker 
S M F V N R T A Q F N R Z J P D  
A G I O T A E I E C S E A F E R  
N R S L M R L T R U I R R I H R  
S C N L P P S I O L P X D E S L  
E X E E I G L N E N R U T N A R  
M D S Y F M A N I E S F E H P C  
P T S O R L L B E E O C R F S H  
R K I Y A M O A N T R U G R G V  
H Z V O Z W M G S U R F E N I J  
O H Y N L N D N E M M A D I R Y  
M J N E G D E T A R A K D U A Z  
N E N S K B D K L Q K P G U U R  
M N A K B C L S I N N E T A K S  
R O L O L F O S Q U A S H W P C  
D I B B C J F H E E D A G L P M  
D U C E L N R E G R J T N L O C  

Zoek de volgende woorden: 
duiken, skaten, slalom, bobben, boksen, bowlen, dammen, darten, golfen, 

hockey, karate, roeien, squash, surfen, tennis, turnen, vissen, volley, zeilen, 
 

   
 

Zoek de volgende woorden:
DuiKEN, sKATEN, sLALOM, BOBBEN, BOKsEN, BOWLEN, 
DAMMEN, DArTEN, GOLFEN, HOCKEy, KArATE, rOEiEN, 
squAsH, surFEN, TENNis, TurNEN, VissEN, VOLLEy, ZEiLEN

WOORDzOeKeR

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

oogcontact

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

Oplossing
vorige week:

Edwin Verkuijlen uit 
Nistelrode

Winnaar:
Ron Cuijpers

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

Tekst?

KijK MaM... Witte PePeRNOteN... Zie oplossing pagina 39

Vinkelsestraat 70A - 5383 KM  Vinkel - 0412-456172 - info@jpallroundict.nl 

www.jpallroundict.nl 

Uw zakelijke ICT beheerder 
Specialist in zakelijke en grootschalige WIFI netwerken

Wilt u graag vergelijken met andere automatiseerders 
of heeft u een langlopend probleem 

wat wij kunnen oplossen voor u? 

Neemt u dan contact met ons op!

Zakelijke dienstverlening
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ideeën 
De komende tien jaar zal er veel 
veranderen op ruimtelijk ge-
bied. De ruimte zal zuinig ge-
bruikt moeten worden. Dat kan 
niet anders in een klein land als 
Nederland. Met bedrijventer-
rein Heesch-West ligt er nog 
een geweldige uitdaging. Be-
dacht in de tijd dat bomen tot 
aan de hemel leken te groeien. 

Nu een project dat al jaren op 
slot zit. De behoefte is er totaal 
niet meer. De noodzaak is niet 
aanwezig. steeds meer plek-
ken vallen vrij op bestaande 
bedrijventerreinen. in het kader 
van zuinig ruimtegebruik en al-
ternatieve energiewinning zou 
hier een project met zonnecel-
len perfect passen. De sP is er 
een voorstander van. Het terrein 

gaat dan direct geld opleveren. 
Verder wil de sP oplossingen 
voor de stallen in het buitenge-
bied die vanaf 2016 leeg komen 
te staan. Vaak stallen waarop 
restschuld zit en die asbest da-
ken bevatten. Een sanering zou 
het beste zijn, maar dat kost veel 
geld. Geld dat we harder nodig 
hebben, voor bijvoorbeeld goe-
de zorg. ideeën welkom.

SP: zuinig ruimtegebruik in Bernheze

BErNHEZE - De SP Bernheze wil zuinig omgaan met de beschikbare ruim-
te. Geen groen opofferen voor stenen, als er elders nog voldoende ruimte 
is. in Oss ligt bijvoorbeeld industrieterrein vorstengrafdonk. Dat is nog 
niet vol. Dus waarom al elders met projecten starten? in het buitengebied 
wil de SP de verstening verder terugdringen. vooral door goed te zoe-
ken naar alternatieven voor vrijkomende Agrarische Gebouwen (vAG’s). 
vooral innovatie zal uitkomst moeten bieden. Motto: ‘Minder stenen, 
meer groen’, ideeën welkom.

Toon van Vugt, SP Ruimtelijke Zaken

ron Meyer werd op 28 novem-
ber 2015 gekozen tot voorzit-
ter van de sP, als opvolger van 
boegbeeld Jan Marijnissen. 
Deze voormalig FNV-bestuurder 
komt vertellen over zijn ambities 
en die van de partij en hoe hij 
die wil bereiken.
rené van rooij, muzikant en 
huispapa, is de helft van het 
duo Pap en Pudding. Hij is me-
de-organisator van de bekende 
Heeswijkse 24-uurs solex-race. 
Met zijn band WC Experience 
vertolkte rené het ‘officiële’ so-
lexrace-lied Gas in Heeswijk.
in de rubriek ‘sociale noot’ komt 
Paul rademaker vertellen over 
De Nistel in Nistelrode, een 
bijzondere zorginstelling voor 
mensen met een verstandelijke 
beperking of afstand tot de ar-
beidsmarkt. Hij doet dit samen 
met zijn vrouw Kim en Paul 
Eijkelkamp. 
in ‘de kwestie’ staat de veelbe-
sproken sociale woningbouw in 
Heeswijk-Dinther voor mensen 

met een beperking centraal. 
De discussie hierover gaat tus-
sen wethouder Jan Glastra van 
Loon (D66) en het rechtstreeks 
betrokken gemeenteraadslid Jan 
Prinsen (sP).
De column is wederom in han-
den van Paul Wilbers, voormalig 
burgemeester van ubbergen, en 
de muziek wordt verzorgd door 
het duo De Zingende Zinnen. 
Gewoontegetrouw is het slot-
woord aan huisdichter Ad van 
schijndel.

Politiek café BruG begint op 
zondag 17 januari om 16.00 uur 
in café De Zwaan in Heeswijk.
De presentatie is in handen van 
Annemieke van der Aa en Hans 
Lakwijk.
Gratis kinderopvang is aanwe-
zig.
Het politiek café is een initiatief 
van de sP Bernheze. De redac-
tie wil een brug slaan tussen de 
inwoners van Bernheze en de 
politiek.

Ron Meijer in politiek 
café BRuG

BERNHEZE - In het politiek café BRUG van zondag 17 januari in De 
Zwaan in Heeswijk zal Ron Meijer te gast zijn, de nieuwe voorzit-
ter van de SP. Ook muzikant René van Rooij maakt zijn opwach-
ting. Er wordt met Paul Rademaker gesproken over ontmoetings-
centrum De Nistel en in de discussie staat de sociale woningbouw 
in Heeswijk-Dinther centraal.

Ron Meijer René van Rooij

D66: Heidi timmers 
Heidi Timmers uit Vorstenbosch runt met haar man 
groepsaccommodatie ‘Timmershoeve’ en werkt op Zonhove in son 
met meervoudig gehandicapten. 

Zorg staat centraal in je leven?
“Het neemt inderdaad een belangrijke plaats in. Allereerst natuurlijk 
als moeder van onze vier kinderen. Tot 2012 hadden we een agrarisch 

bedrijf, nu omgebouwd tot groepsaccommodatie, tevens uitgerust voor 
gehandicapten. Desgewenst ben ik er ook voor de zorg. Daarnaast heb 
ik op mijn werk natuurlijk met de zorg te maken. ik doe graag een 

stapje extra voor mensen die het het hardst nodig hebben.”

Hoe staat het ondernemen?
“Eigenlijk is de hectare kersenteelt onze hoofdtak. Het advies 
van het toenmalig college. Zeven verschillende rassen. De 
lekkernijen gaan, zonder een overkapping, helaas vooral op 
aan de vogels. Natuurlijk mogen onze gasten ervan plukken. 
Ons brood proberen we straks ook nog te verdienen met vier 
extra appartementen. 
D66 vertrouwt op de innovatieve kracht van creatieve ZZP’ers 
en wil hun positie versterken. Daarom doe ik mee.”

ik ben

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

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

www.ketelaars-opleidingen.nl

Training en/of opleiding
• Containerwagenchauffeur

• Heftruckchauffeur
• Bovenloopkraan

• Reachtruckchauffeur

TRAININGS-
CENTRUM
KETELAARS

Vroeger kwam je gemeente-
raadsleden tegen in het dorp, 
bij de supermarkt of sportclub. 
Maar nu zijn wij schijnbaar niet 
meer herkenbaar. En onbekend 
maakt onbemind. 

Wat moeten we anders doen?
Daar zouden we als gemeente-
raad best eens met elkaar over 
kunnen nadenken. Het is niet 
goed als we alleen maar zicht-
baar zijn in de aanloop naar de 

verkiezingen. Als Progressief 
Bernheze proberen we onder 
andere zichtbaar te zijn door op 
‘werkbezoek’ te gaan als daar 
aanleiding voor is. Dat deden we 
bij HVCH, bij de nieuwbouw-
plannen. En zo zijn we deze week 
op bezoek geweest bij Buro Lima 
in Heeswijk Dinther. Er is draag-
vlak in de samenleving en een 
grote maatschappelijke behoefte 
aan Buro Lima. We willen met 
eigen ogen te zien of uitbreiding 

op die plek acceptabel is.
Maar blijkbaar is het afleggen 
van werkbezoeken niet voldoen-
de om herkenbaar te zijn.
Onze discussie leverde donder-
dag in elk geval één conclusie 
op. De wekelijkse column in 
DeMooiBernhezeKrant moet 
een pakkende titel hebben. 
En nu ben ik benieuwd of u dit 
gelezen hebt...
reageren? 
reactie@progressiefbernheze.nl.

Progressief Bernheze: Wie dit leest is gek!

BErNHEZE - Schreef u dat vroeger ook op beslagen ramen? ik wel! en 
waarom moet ik daar nu weer aan denken? Afgelopen donderdag was ik 
op de nieuwjaarsreceptie in Heeswijk-Dinther. Georganiseerd door Actief 
Burgerschap. een mooie avond. er was ook een optreden van For Mineur. 
en zij zongen een lied, dat na afloop van het programma een leuke dis-
cussie opleverde. Het lied ging namelijk over de onbekendheid van de 
gemeenteraadsleden.

Ellen Neelen, commissielid Progressief Bernheze
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economische ontwikkeling
Er verandert veel en in een rap 
tempo. Beleidsnota’s kunnen 
dan nogal eens een beperkende 
factor zijn, onder het mom van: 
“We hebben vastgelegd dat…” 
en “Dit is niet mogelijk met het 
huidige beleid.” Beleid moet je 
eigenlijk ook tussentijds kun-
nen en willen bijstellen. in goed 
overleg met de nodige onder-
bouwing kun je inspelen op ont-
wikkelingen in de maatschap-
pij. Want, blijft het straatbeeld 
zoals we het kennen? Moet we 

rigide vasthouden aan dat wat 
herkenbaar is of maken we het 
toekomstbeeld deelgenoot van 
onze wensen? Eerst moeten we 
weten wat de basis is. 

Toekomstgericht
Vanuit dat startpunt, geven we 
als CDA Bernheze aan hoe we 
hier vorm aan willen geven. Ons 
buitengebied zal bijvoorbeeld 
sterk veranderen. Wat doen we 
met de vrijkomende agrarische 
bedrijven? 
internetverkopen met distribu-

tiecentra bieden ruimte voor het 
nieuwe winkelen: supermark-
ten met drive-in, take-away en 
breng-thuis service, enzovoort. 
Ook bouwen van prefab wonin-
gen heeft toekomst. 

Ondernemer blijf je, door in te 
spelen op de wensen van de 
klant. Om dit mogelijk te ma-
ken, moeten raadsleden en ge-
meente goed luisteren naar die 
ondernemer en de wensen van 
de klant. En wees niet bang: ver-
andering biedt kansen!

CDA: Het straatbeeld verandert

BErNHEZE - in het voorjaar gaan we met de raad spreken over de econo-
mische beleidsnota. Hierbij wordt uiteengezet hoe we de komende jaren 
de economische ontwikkeling binnen onze gemeente kunnen stimuleren. 
in de aanloop hier naartoe worden ook verschillende belanghebbenden 
betrokken. Wat vinden zij, met hun praktijkervaring, belangrijk? Hoe zien 
zij de toekomst van, met name, het midden- en kleinbedrijf?

Jolanda School, Raadslid CDA Bernheze

Ook Bernheze is op haar beurt, 
weliswaar in het klein, mede-
verantwoordelijk voor een om-
roep, namelijk stichting Om-
roep Maasland/Dtv, nadat per 
1 november 2014 de Bernhezer 
Omroep stichting hierin is opge-
gaan. 

stichting Omroep Maasland 
heeft onlangs een hernieuwd 
subsidieverzoek ingediend met 
een viertal keuzes. Binnenkort 
zal de gemeenteraad een besluit 
hierover nemen. De hoogte van 
de subsidie zal met name wor-
den bepaald door de keuze om 

vrijwilligers wel, gedeeltelijk of 
niet te laten ondersteunen door 
één van de professionele krach-
ten die in dienst zijn.

Wij, als Lokaal, vinden het van 
belang dat u als inwoner van 
Bernheze op de hoogte blijft van 
het lokale nieuws en zien hierin 
voor de lokale omroep zeker een 
rol weggelegd. 
Maar we zijn zeker ook van 
mening dat het subsidiebedrag 
dat we als gemeente dienen te 
gaan bijdragen, in de juiste ver-
houding dient te blijven staan. 
Daarbij past in onze visie niet 

dat het subsidiebeleid gebaseerd 
dient te worden op het inzetten 
van een fulltime professionele 

kracht, hetgeen zou betekenen 
dat het huidige subsidieniveau 
bijna verdrievoudigd zou dienen 
te worden. Dat gaat ons een 
stap te ver! 

gerjovankessel@kpnmail.nl.

Lokaal: Lokale omroep Bernheze 
uitgevoerd door sOM/Dtv

BErNHEZE - in de afgelopen jaren zal u vast en zeker weleens iets heb-
ben opgevangen over de discussie tussen staatssecretaris Sander Dekker 
en de publieke omroepen over de taakopdracht/programmering van deze 
omroepen. Waarbij wellicht het meest bekende stokpaardje van de staats-
secretaris is dat amusement zonder publiek belang, zoals bijvoorbeeld Ba-
nanasplit en Lingo, niet langer bij de publieke omroep thuishoren. 

Namens Lokaal, Gerjo van Kessel

Want dit college van burge-
meester en wethouders haalt 
alles uit de kast de eigen speer-
punten en/of wensen te realise-
ren, maar blokkeert alles dat niet 
door de coalitiepartijen verzon-
nen is. Dus:
- Geen Aldi in Nistelrode, maar 

wel een 5-sterren hotel met 
conferentiecentrum.

- BuroLima in Heeswijk-Dinther 
is nu te groot en moet ver-
trekken, maar wel een enorm 
groot zorginitiatief Landgoed 
Buitengewoon toestaan van-
wege project Meer Maas-
horst.

- Het Maxhuis in Heesch moet 
alsnog de dwangsommen be-
talen, maar wel pronken met 
dit fantastische zorginitiatief 
voor ouderen.

- Het dierenpension in Hees-

wijk-Dinther moet er komen, 
maar geen rekening houden 
met het buurtschap en de di-
verse uitspraken van de raad 
van state.

- Een zelfstandige gemeente, 
maar met een discussie van 
Plan van Aanpak over regio-
nale samenwerkingsverban-
den dat tot de zomer zal gaan 
duren.

Op deze manier wordt er voort-
durend gemeten met twee ma-
ten. De VVD zal zich hiertegen 
blijven verzetten en het college 
van B en W aanspreken op dit 
gedrag.
Wij hopen dat u het jaar goed 
begonnen bent en wensen u 
een voorspoedig 2016.

06-53 49 60 69
http://bernheze.vvd.nl/contact

VVD Bernheze: Wij gaan 
weer beginnen!

BErNHEZE - Nu bijna alle nieuwjaarsbij-
eenkomsten weer achter de rug zijn, gaat 
het politieke jaar 2016 weer van start. De 
vvD Bernheze zal dit jaar weer kritisch 
maar constructief politiek bedrijven in het 
belang van alle burgers. Wij zullen ons 
blijven inzetten voor het bestrijden van 
alle vormen van onrecht en oneerlijkheid.

Jack van der Dussen, 
Fractievoorzitter VVD Bernheze

Was 2015 een turbulent, nogal 
beangstigend wereldnieuwsjaar, 
2016 zal er wellicht niet voor 
onder doen. Zo zijn de beelden 
en mogelijke gevolgen over de 
Keulse oudejaarsnacht al niet 
bijster hoopvol. Het plaatst met 
name het vluchtelingenpro-
bleem – gewild of ongewild – in 
een zoveelste dimensie. Toch 
zullen we er samen, met een-
ieders verantwoordelijkheid, 
uit moeten komen. Dat wordt 
gevraagd van alle landen, alle 
gemeenten, van Bernheze. Een 
motie om asielzoekers te herber-
gen is raadsbreed ondersteund. 
Ook tijdens het jongeren/ou-
derendebat een paar maanden 
terug in Heeswijk-Dinther, werd 
er hard geapplaudisseerd toen 
iemand aangaf dat vluchtelin-
gen hartelijk welkom zijn. Mooi! 
Welkom in ‘de gemeente’. Maar 

ook bij jou in de achtertuin? Met 
een groot aantal? Dat is de prin-
cipiële, essentiële vraag. Hier-
over moeten we nadenken als 
de concrete vraag erover naar 
onze gemeente komt. Vertonen 
we zelf dan geen ‘vluchtge-
drag’? Politieke Partij Blanco wil 
graag met u in gesprek blijven 
over deze en andere zaken. Ze-
ker ook over kleinschaligere, zo-
als het realiseren van woningen 
voor mensen met een beperking 
aan de Abdijstraat of over mo-
gelijkheden voor Buro Lima. Blijf 
ons aanspreken. Maar kom ook 
gerust meepraten tijdens onze 
vergaderingen. Wij willen graag 
de spreekbuis blijven voor al 
datgene wat er in onze kernen 
gebeurt. Hopelijk wordt het op 
zo’n manier ook uw jaar 2016. 
Dat wensen wij u in ieder geval 
van harte toe.

Blanco: Wordt 2016 uw 
jaar?

BErNHEZE - De vele zalige en goede wen-
sen zijn de afgelopen weken weer volop 
uitgewisseld. vaak kort en krachtig, soms 
met meer woorden, gepaard met een hand-
druk of kus. Steeds vanuit oprechtheid en 
vol vertrouwen in het nieuwe jaar. Graag 
sluit Politieke Partij Blanco zich hierbij 
aan. 

Ad Donkers, Politieke Partij Blanco

Van Heck Assurantiën
't Dorp 124
5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl

Altijd geholpen
door iemand die
u kent

Nu € 50cadeau bij onze betaal-rekening*

Ook voor hulp bij
overstappen

* D
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van Heck assurantiën
‘t Dorp 124
5384 MD  Heesch
0412 - 45 20 03
info@vanheckassurantien.nl
www.vanheckassurantien.nl 

Rivez assurantiën 
& Risicobeheer
Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode 
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

www.mooibernheze.nl
iNFORMeeRT, BOeiT eN iNTeReSSeeRT

Binnenkort zal 
De gemeenteraaD 

een Besluit 
hierover nemen
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EXTRA KORTING OP ALLE AFGEPRIJSDE ARTIKELEN!* 

korting
  stapelen 

VERBOUWINGSKORTING • VERBOUWINGSKORTING • VERBOUWINGSKORTING
VERBOUWINGSKORTING • VERBOUWINGSKORTING • VERBOUWINGSKORTING

VERBOUWINGSKORTING • VERBOUWINGSKORTING • VERBOUWINGSKORTING

NISTELRODE 10.000M2 MODE  SCHOENEN  SPORT  |  RAVENSTEIN 2.000M2 MODE  |  SCHIJNDEL 1.000M2 MANNENMODE  |  ALTIJD ONLINE VANTILBURGONLINE.NL MANNENMODE |  ALTIJD ONLINE|  ALTIJD ONLINE VANTILBURGONLINE.NL

VERBOUWINGSKORTING • VERBOUWINGSKORTING • VERBOUWINGSKORTING VERBOUWINGSKORTING
 VERBOUWINGSKORTING
 VERBOUWINGSKORTING
 VERBOUWINGSKORTING

SCHIJNDEL 1.000M2 MANNENMODE  MANNENMODE |  ALTIJD ONLINE|  ALTIJD ONLINE VANTILBURGONLINE.NL

* M.u.v. accessoires en niet geldig in combinatie met andere acties of aanbiedingen.

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

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

DIRECT
GEZOCHT

De Wit Schijndel bestaat 68 jaar en de winkel en de webshop 

groeien fl ink. Sinds maart 2015 hebben we 2600m2 extra 

winkelruimte gekregen! Daarom zijn wij op zoek naar 

collega’s die ons per direct komen versterken. 

Kijk voor meer informatie op:
www.dewitschijndel.nl/info/vacatures

Verkoopmedewerker Kampeerartikelen (m/v)

Fulltime functie: 38 uur

Verkoopmedewerker 
Caravan- en Camperaccessoires (m/v)

Fulltime functie: 38 uur

DTP’er (m/v)

Parttime functie: 24/32 uur

Verkoopmedewerker Voortenten (m/v)

Fulltime functie: 38 uur

Junior Monteur (m/v)

Fulltime functie: 38 uur

aan het werk Ondernemerschap met 
charisma, passie en lef
29 jaNuaRi vOv sPeciaL Met LORRaiNe vesteRiNK

Je wordt aan het denken gezet, 
wel op een andere manier dan 
je gewend bent. Lorraine brengt 
mensen letterlijk in beweging. 
Na de special ga je met positieve 
energie aan de slag. Je gaat im-
plementeren en juist dat is de 

sleutel tot succes. Dus laat je in-
spireren en kom ook. Je ervaart 
een bijzondere middag onder-
nemerschap die je niet snel meer 
zult vergeten.

Bij ondernemerschap denk je 
al snel aan het hebben en run-
nen van een eigen bedrijf. Maar 
ondernemerschap betekent het 
zien van kansen en het benut-
ten van die kansen waarmee je 
waarde creëert voor je omge-
ving en voor jezelf. 

En waarde betekent veel meer 
dan geld of inkomen alleen. Het 
kan ook voldoening betekenen 
of dingen doen die je echt leuk 
vindt. Dus ook iemand die geen 
bedrijf of baan heeft, kan heel 
ondernemend zijn.  iedereen is 

dan ook uitgenodigd, alleen of 
met een vriendin of collega.
Meld je aan op de website 
www.vovbernheze.nl

NISTELRODE – Als iemand ons iets kan vertellen over ondernemerschap met charisma, passie en lef 
dan is dat Lorraine vesterink wel. Lorraine is schrijver, spreker, startmotor en oprichter van De Unieke 
Ondernemer. Met Lorraine ‘never a dull moment’, ze zorgt voor dynamische interactiviteit vol onver-
wachte wendingen. 

‘ondernemerschap betekent het zien van kansen 
en het benutten van die kansen waarmee je waarde 

creëert voor je omgeving en voor jezelf’ 
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Frédérique is geboren in Erp en groeide op in een muzikaal gezin, waarin 
zowel haar ouders als haar twee oudere zussen muziek maken. Ze kroop 
jong achter de piano en ontdekte haar grootste passie: zingen. Ze leerde 
zichzelf te begeleiden op piano en treedt sinds haar dertiende al op. 

rolf van Meurs had als achtjarig jongetje maar één wens: een gitaar. 
Vanaf dat moment was de gitaar niet meer weg te denken uit zijn leven. 
Na de middelbare school startte rolf met de studie klassieke muziek aan 

het Conservatorium Tilburg met als hoofdvak 
gitaar. 

Vanaf 10.30 uur opent CC De Pas haar deuren 
en kaarten zijn te reserveren via de website 
van De Pas of te koop voorafgaand aan het 
concert. De entree bedraagt € 10,-, inclusief 
koffie/thee en iets lekkers.

Als u weet te vertellen waar Rolf van Meurs is geboren, maakt u 
kans op twee gratis kaarten voor dit concert. Weet u het antwoord? 
Mail dit dan, voor 15 januari, door naar info@de-pas.nl.

Twee jonge musici verzorgen 
koffieconcert in CC De Pas
HEESCH - In CC De Pas in Heesch vindt zondagochtend 17 
januari het tweede koffieconcert plaats. Na het succes van 
het in oktober 2015 gehouden koffieconcert, wordt dit con-
cert ingevuld door zangeres en pianiste Frédérique van den 
Boomen en klassiek gitarist Rolf van Meurs.

excursie naar Museum jan 
Heestershuis in schijndel

De deelnemers worden tussen 
12.45 en 13.00 uur verwacht 
bij De Heemschuur, aan de 
schoonstraat 35 in Heesch. Van-
daar vertrekken zij per auto naar 
het Museum Jan Heestershuis in 
schijndel. Om 13.30 uur start 
het bezoek aan het museum. Er 
is gelegenheid om een kop kof-
fie of thee te nuttigen. Na af-
loop wordt een bezoek gebracht 
aan de Glazen Boerderij in het 
centrum van schijndel.

Deelname
Wie graag wil deelnemen aan 
de excursie, kan zich per mail of 
telefonisch opgeven bij: riky de 
Jong, e-mail: rikydjong@home.nl
of 0412-646380 of Hans Pen-
nings, 
secretariaat@de-elf-rotten.nl 

of 06-10463762. in verband 
met het regelen van het vervoer, 
wordt verzocht vooraf op te 
geven. Het adres van Museum 
Jan Heestershuis is: Pompstraat 

17, 5481 BL schijndel, tel. 073-
5492276.
Meer informatie: 
www.de-elf-rotten.nl of mail naar 
secretariaat@de-elf-rotten.nl.

HEEsCH - Heemkundekring De elf Rotten uit Heesch verzorgt op zondag 17 januari een excursie naar 
Schijndel, waar een bezoek wordt gebracht aan het Museum jan Heestershuis.

Bron foto: www.thuisinbrabant.nl

Fik Meijer vertelt in zijn nieuwe 
grote boek over het waarheids-
gehalte van de geboorteverha-
len van Jezus, de rol van Ma-
ria Magdala, de betekenis van 
exorcisme, het geweld in Getse-
mane, de kruisdood als ultieme 
straf en Jezus’ opstanding uit 
de dood. Bijbelse personen uit 
Jezus’ omgeving krijgen in dit 
boek een nieuw gezicht: Johan-
nes de Doper, Pontius Pilatus, 
Barabbas, Judas iskariot en Je-
zus’ broer Jakobus. Zo komt de 
historische Jezus tot leven.
 
Fik Meijer is de populairste clas-
sicus van Nederland. Tot zijn 

emeritaat in 2007 was hij hoog-
leraar Oude Geschiedenis. De 
laatste tien jaar heeft hij zich 
met veel succes toegelegd op 
het schrijven van boeken voor 
een breed publiek. 
 
Lezing
Datum: Zaterdag 16 januari 
Plaats: Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther
Aanvang: 14.00 uur (inloop 
13.30 uur)
Toegang: Entree € 7,50 (incl. 
koffie/thee)
reserveren: plaatsen dienen 
vooraf gereserveerd te worden 
via activiteiten@bernemedia.com.

Fik Meijer verzorgt 
lezing in abdij van Berne
HEEsWiJK-DiNTHEr - Boekhandel Berne organiseert in de Abdij 
van Berne in Heeswijk op zaterdag 16 januari een lezing door Fik 
Meijer met zijn recent verschenen boek jezus en de vijfde evange-
list als onderwerp. 

Prognose binnen 5 minuten?  
Benieuwd naar de mogelijkheden? 

Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!

www.soestacc.com of (0412) 45 90 00

Koor Musica Humana verzorgt 
matineeconcert Kasteel Heeswijk

Het koor is in 2010 opgericht 
en bestaat uit mensen met zeer 
lange koorervaring maar ook uit 
mensen die het zingen van oude 
muziek net hebben ontdekt. Er 
worden koorwerken gezongen 
uit de renaissance evenals lie-
deren in het oud Nederlands, 
spaans, Frans, italiaans en En-

gels. Het koor is in stijl gekleed 
en treedt op in passende middel-
eeuwse kleding, die veelal zelf 
vervaardigd is. Wie eerder met 
het koor heeft kennisgemaakt, 
zag en hoorde het onder andere 
op Fantastival, Korenfestivals en 
benefietconcerten. 
Het concert op Kasteel Heeswijk 

stond al lang op de verlanglijst. 
sommige liederen worden a ca-
pella gezongen, andere liederen 
worden instrumentaal onder-
steund met piano, trommel of 
fluit. 
Het geheel heeft een verhaallijn 
over de liefde, wat met een ver-
haal of gedicht met elkaar wordt 
verbonden. 

Het koor treedt op om 14.15 uur 
en 15.15 uur.

HEEsWiJK-DiNTHEr - Het koor Musica Humana uit Oss o.l.v. Rein 
Boeijen verzorgt op zondag 17 januari het matineeconcert op kas-
teel Heeswijk. 

spirituele filmmiddag met 
‘ida’ in abdij van Berne

Deze middag, die duurt tot 
16.30 uur, wordt begeleid door 
filmdeskundige Tjeu van den 
Berk. 

Hij verzorgt een inleiding op de 
film, kijktips en een uitleiding 
met discussie. Aanvang van de 

filmmiddag is om 14.00 uur. En-
tree € 10,-, inclusief koffie/thee 
in de pauze. Aanmelden vooraf 
is wenselijk en kan via: 
berne-anders@abdijvanberne.nl. 

Er zijn ook kaarten aan de zaal in 
de abdij verkrijgbaar.

HEEsWiJK-DiNTHEr - in de Abdij van Berne in Heeswijk wordt 
zondag 17 januari een filmmiddag gehouden. vanaf 14.00 uur 
wordt de Poolse film ‘ida‘ vertoond. Het drama gaat over een jonge 
non in Polen, die een duister familiegeheim ontdekt, vlak voordat 
ze haar geloften aflegt. De oogverblindend mooi geschoten zwart-
witfilm is de winnaar van de Oscar voor beste buitenlandse film 
in 2014.
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BERNHEZE BOUWT

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

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

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

Pastoor de Grootstraat 5
5472 PC Loosbroek

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

WWW.RW-GROEP.NL

■ BETONBOOR- EN
 ZAAGTECHNIEK
■ SLOOPTECHNIEK
■ GEVELRENOVATIE

Ontzorgen:

Uw waardering,

onze motivatie

GROEP BVvan den berg en zn.
tegelwerken & tegelhandel

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

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

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

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl

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

van tegels en natuursteen!

Nieuw in aanbouw: ’t Bakhuys Van Tilburg
Omgeving Heuvelstraat, Weijen en Laar verandert zienderogen

Een nieuw gebouw aan de ach-
terzijde van de boerderij wordt ’t 
Bakhuys. Met een overdekt erf-
gebied naar de winkel, gelegen 
op het terrein van Van Tilburg, 
ontwaren voorbijgangers een 
nieuwe horeca-accommodatie. 
’t Bakhuys heeft een open keu-
ken en veertig zitplaatsen. Bui-
ten, op het terras, zijn ook nog 
enkele zitplaatsen, omringd door 

groen en bomen. ’t Bakhuys is 
een aanvulling op de Orangerie 
en de koffiebar die gelegen zijn 
in het hart van het winkelpand.
In tegenstelling tot de Oran-
gerie en de koffiebar, waar de 
koffie en thee gratis blijven en 
met zelfbediening een weg naar 
een rustmoment gecreëerd kan 
worden, biedt ’t Bakhuys meer 
luxe. Net een treetje hoger in de 

prijslijst, waarbij de prijzen van 
de gerechten tussen de € 8,- en 
€ 14,- liggen, is in deze gastvrije 
omgeving bediening aanwezig. 

Chefkok Ivo Tousain: “De plan-
ning is om eind maart open te 
gaan, maar er moet nog heel 
veel gebeuren. Wat onze plan-
nen zijn, is wel al helemaal dui-
delijk; alles vers en snel bereid, 

veel gerechten met streekpro-
ducten en vier keer per jaar 
krijgt de kaart een seizoenswis-
seling, met ingrediënten van het 
seizoen.”
Bas van den Oever, nu ook 
werkzaam als manager van de 
bestaande horeca binnen van 
Tilburg, zal ook in ’t Bakhuys, 
samen met Ivo Tousain, het res-
taurant gaan exploiteren voor 
Excellent Catering. 
’t Bakhuys zal om 9.00 uur, als 
de winkel opengaat, ook haar 
deuren openen en hier kan de 
dag gestart worden met bijvoor-
beeld een heerlijk ontbijt. Later 
op de dag, tot een uurtje na slui-
ting van de winkel, kunnen de 
gasten genieten van een high-
tea of van de heerlijke warme 
en koude gerechten, waar Ivo 
de streekproducten in verwerkt 
heeft. Ivo vult aan: “Zo gaan we 

in eerste instantie van start en 
zullen later weer evalueren.” Ivo 
en Bas zijn gecertificeerd leer-
meester en kunnen hiermee ook 
studenten de kneepjes van het 
vak leren. 

De Orangerie en de koffiebar 
van Van Tilburg krijgen ook een 
facelift, ook daar gaat het een 
en ander veranderen. Daarover 
later meer, wanneer duidelijk 
wordt hoe deze drie horecaseg-
menten de beleving binnen Van 
Tilburg Mode gaan versterken.

NISTELRODE – De monumentale boerderij krijgt een mooie nieuwe tuinomgeving, een nieuwe hoofd-
ingang bij Van Tilburg Mode en uitbreiding van de parkeerplaatsen; het begint allemaal vorm te 
krijgen. De oplevering van de bouw is gepland in maart, maar daarnaast wordt ook hard gewerkt aan 
het nieuwe restaurant ’t Bakhuys. HORECA / SCHUUR

Store3D B.V. 
Vimmerik 18  5253 CB  Nieuwkuijk    T +31 (0)736841553     E info@store3d.nl    I www.store3d.nl

DESIGN 
IDEAS. 

DEVELOP 
STORES. 

DELIVER 
EXPERIENCE.

DATUM VOORSTEL: 2015-11-12

























150
























Tekeningvoorstel van de bar & keuken

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Met open 
keuken en 
40 zitplaatsen

De nieuwe hoofdingang komt naast het monumentale pand dat na 
renovatie weer in gebruik genomen wordt
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

Van Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!

Wij laten u weer genieten...

Oostwijk 11, 5406 XT Uden
Industrieterrein Vluchtoord

Tel.: 0413 - 270 110

v. Schijndel
Tegelhandel

Natuursteen
Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

Italiaanse en Spaanse topkwaliteit

voor Chinese prijzen! 

Extra voordelige prijzen

door onze rechtstreekse

import af fabriek.

www.vanschijndeltegels.nl

De koffie staataltijd klaar ener is voldoendeGRATIS parkeerplek!

Vanaf 15 m2

GRATIS
thuisbezorgd!

Altijd
de scherpste

aanbiedinge
n.

Hof van Berne
Heeswijk-Dinther

www.hofvanberne.nl
VERKOOP EN INFORMATIE: ONTWIKKELING:

Café de Toren
Torenstraat 12, 

Heeswijk-Dinther

Prijze
n van

af 

€ 189.000 v.o.n.

START VERKOOP
DINSDAG 26  JANUARI
VAN 19.00 TOT 20.30 UUR 

Bernheze Makelaars
T 0413 24 38 18 
info@bernheze.nl

Royale woningen in sfeervolle jaren ’30-architectuur. 
Dit kleinschalige woningbouwplan biedt een mooie diversiteit: 
rij- en hoekwoningen, tweekappers en levensloopbestendige 
woningen op een aantrekkelijk plek.

Leny janssen uit Heesch in 
het zonnetje

Jaarlijks houdt CBW-erkend een 
terugwinactie bij alle aangeslo-
ten woon- en bruidsmodewin-
kels. Consumenten die in de pe-
riode van 1 oktober tot en met 
31 november 2015 bij een CBW-

erkende winkel voor minimaal 
€ 500,- besteedden maakten 
kans om € 450,- terug te win-
nen. in totaal trok CBW-erkend 
vijf winnaars in november en vijf 
in december. Leny Janssen uit 

Heesch is één van de gelukkige 
winnaars van december. 

Over cBW-erkend
Kopen bij een CBW-erkende 
winkel biedt vele voordelen, 
maar vooral meer zekerheid. 
Winkels die CBW-erkend zijn, 
hanteren algemene voorwaar-
den die consumenten extra 
goed beschermen. Deze zijn in 
samenwerking met de Consu-
mentenbond opgesteld. Hierin 
zijn regels opgenomen die voor 
de consument van belang zijn bij 
een aankoop, bijvoorbeeld over 
(aan)betalen, levertijd, levering 
en garantie. 

CBW-erkend hanteert drie ga-
ranties bovenop de wettelijke 
garanties. De drie garanties zijn 
een driejarige (afbouwende) 
productgarantie, een aanbe-
talingsgarantie en onpartijdige 
klachtenafhandeling. De garan-
tieregeling wordt alleen verleend 
aan winkels die zijn aangesloten 
bij iNretail, de grootste branche-
vereniging voor retail non-food.

Alle aangesloten winkels zijn te 
vinden op www.cbw-erkend.nl.

HEEsCH - Leny janssen uit Heesch deed mee aan de terugwinactie 
van cBW-erkend. Zij heeft € 450,- gewonnen op haar aankoop bij 
Biggelaar parket Bv in veghel. 

Uitreiking cheque Leny Janssen
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BERNHEZE BOUWT

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

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

Nieuwe Erven 21    Heesch    T: 0412 45 61 98u       u

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Cereslaan 12a - 5384 VT Heesch
06-22692338 
www. vanheijdendakkkappellen.nl

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom 
 open op zaterdag van 
 10.00 - 14.00 uur
* Gratis een vrijblijvende 

prijsopgave aan huis

Nu tot wel 10% winterkorting! 

specialisten in overvloed in Mooi Bernheze. 
We leren de bedrijven kennen door de vele redactionele stukken 
in deze themapagina’s. Mond tot mond reclame heet dit. 
De redactie vroeg zich ook af: “Wat is het favoriete gereedschap/ 
werktuig of onderdeel van hun werkmateriaal en wie zijn de 
mensen achter de advertentie”.
Wij gingen op bezoek bij de bouwvakkers en vroeg het de 
professionals zelf, deze week:

DIB (Dortmans Installatie Bedrĳ f)
‘Meedenken met de wensen van de klant’

Wie: John Dortmans

BeDRijF: DIB (Dortmans Installatie Bedrijf)

ONTSTAAN: Maart 2007

WAAR: Heeswijk-Dinther

WAT DOeT HeT BeDRijF eN WAT iS De SPeciALiTeiT: 
Verbouwingen/nieuwbouw/renovatie en projecten. 
Loodgieter/CV-ketels en dakbedekking.
Ook voor een complete badkamer kun je bij mij terecht.

DORPSGeNOTeN kUNNeN Me keNNeN vAN: 
Mijn werk en muziek; ik drum namelijk.

MeDeWeRkeRS
Geen; ik ben ZZP-er

WAT iS je FAvORieTe OPDRAcHT?
CV-ketels, ik vind de techniek die erin zit heel intrigerend en het 
is elke keer een uitdaging om een storing op te lossen. 

ik WeRkeN GRAAG MeT gereedschap, materiaal en mensen

WAT viND je DAT je ZeLF HeT BeSTe kAN: 
Verbouwingen, de uitdaging om van niets iets te maken.

kLANTeN viNDeN HieR: 
Dat er meegedacht wordt met de wensen van de klant, 
waarna het in overleg uitgevoerd wordt.

Meerstraat 8 Heeswijk-Dinther
Telefoon: 06-11955220
www.dibinstallaties.nl

Bernheze bouwt 
met mensen in de bouw: 

0413-29 38 39

1 5 0 0 M 2 G O R D I J N E N , Z O N W E R I N G , TA P I J T, H A R D E  V L O E R E N
I J S S E L S T R A AT  4  O S S  VA N H A A R E N W O N I N G I N R I C H T I N G . N L

aan huis

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

10%
KORTING

t/m 31 januari 2016

showroom open 
op zaterdag 

10.00 - 15.00 uur

‘Bouwen met kwaliteit’

Molenhoeven Loosbroek
7 complete gezinswoningen

www.molenhoeven.nl

Bernheze makelaars & adviseurs
T 0413 24 38 18
www.bernheze.nl

Bouw 
reeds 
gestart

vanaf ca
. € 174.000,- v.o

.n.

hoekw
oningen met o

ptionele g
arag

emogelijk
heid

INFORMATIE EN VERKOOP:

aangenaam wonen

Maxend 35 - 5388 TV Nistelrode
0412 - 850 250 - 06 - 5476 0019

info@jvai.nl - www.jvai.nl

“
”

Van schetsontwerp 
tot uitwerking van 
het hele project

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

ACTIE 
Benzinemotorzaag

MS 170
30 cm   van 244,- 

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

Voor snoeiwerk of voor  
het zagen van haardhout.
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Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Geldig van maandag 11 januari t/m zondag 17 januari 2016. Week 2.

Heeswijk-Dinther
Plein 1969 11
ma-za 8-21 
ZONDAG OPEN 12-18 UUR
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Amstel bier
pilsener of blond
2 blikken à 500 ml 
naar keuze  1.561.1.1.00

1.38

1.56

2 BLIKKEN

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

Kruimige 
aardappelen
zak 5 kilo 4.494.4944449.1.50

4.99

ZAK 5 KILO

Varkensrollade  
per kilo 5.00 1.50
Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Geldig van maandag 11 januari t/m zondag 17 januari 2016. Week 2.

1.501..1.00
2.00

PER 200 GRAM

ALS
BESTE
GETEST!
DOOR OMROEP 

MAX

Witte 
champignons
bak 400 gram 1.131.11.1.00

1.13

BAK 400 GRAM

&Familieschatten 
schilderijencollage
…De kwaliteit van leven van de bewoners van Laverhof in Heeswijk-Dinther wordt, naast de vakbekwame 
medewerkers, ook voor een groot deel bepaald door de ‘familiezorgers’. Om de waarde van familiezorg kracht 
bij te zetten, organiseerde Laverhof workshops: ‘Familieschatten en schilderijencollage’ met bewoners, familie, 
medewerkers en vrijwilligers. in de schilderijen beeldden de bewoners hun levensverhalen in verf uit. Bij de 
familieschatten werden de verhalen verteld aan de hand van persoonlijke, dierbare voorwerpen. 

de zoons vertellen: “oma van de 
Heuvel en tante Mien hebben samen 
eenzelfde soort schilderij gemaakt. Ze 
woonden beiden in de Berkenstraat in 
Veghel; naast elkaar, zónder schutting 
ertussen. Bij tante Mien driessen 
woonden opa en oma en wij liepen bij 
beide huizen binnen. toen ze wat meer 
tijd kregen, zijn ze samen gaan
schilderen. Ze hebben beiden op les 
gezeten op Pieter Breughel in Veghel. 
deze schilderijen zijn ontstaan uit een 
dagje samen met de auto weg; een dag 
gaan schilderen met ome ties en lekker 
picknicken.

~ Mevrouw van de Heuvel 
en haar zoons

Enkele leden van Fotoclub Bernheze; 
Marcel van der Steen en 
Ad Ploegmakers, tevens fotografen 
van DeMooiBernhezeKrant, 
voorzagen de opgetekende verhalen 
van passende beelden; het geheel 
werd tot eind november geëxposeerd 
in de hal van Cunera- De Bongerd in 
Heeswijk-Dinther...

‘De schilderijen zijn ontstaan uit samen een dagje weg’
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NisTELrODE - Friday is een zanggroep van elf meiden die zingen 
op vrijdagavond. Zij zingen allerlei soorten liedjes: pop, Nederlands, 
meerstemmig, solo’s en ga zo maar door. Omdat zij graag aan ie-
dereen willen laten horen wat ze kunnen, geven zij een optreden op 
vrijdagavond 22 januari in de Bobz in Nistelrode. De deuren van de 
Bobz openen om 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur. De 
toegang is gratis, iedereen is van harte welkom om te komen kijken 
en vooral te luisteren! 

Friday invites... you in 
de Bobz!

Friday

Nieuwjaarsconcert harmonie 
sint servaes

Het was een afwisselend con-
cert met bij de tijd van het jaar 
passende, gedragen stukken en 
snelle up-tempo nummers, die 
iedereen in beweging brach-
ten. Ook werd het tijdens de 
Viking Dinther Proms opge-

voerde Adiemus nog eens ten 
gehore gebracht, waarbij een 
samenspel ontstond tussen de 
slagwerkgroep, het harmonieor-
kest en Enjoy, met Ellen schou-
enberg als soliste. Arian Deckers 
soleerde nog eens op de bugel 

met het nummer sorry van Ky-
teman, wat menig muzikant tot 
tranen roerde. Het concert werd 
passend afgesloten met ‘Happy 
New year’. 

HEEsWiJK-DiNTHEr - Harmonie Sint Servaes hield op zondag 10 januari met popkoor enjoy een 
stemmig nieuwjaarsconcert in het thuishonk de Muziekfabriek, waarmee de Dintherse vereniging een 
passende opening van het nieuwe muziekjaar had. 

Koninklijk aanstormend 
talent laat van zich horen

Wie krijgt de aanmoedigings-
prijs en wie wordt winnaar in de 
categorie t/m A of de catego-
rie vanaf B? Zowel slagwerkers 
als blazers staan op het podium 
en laten horen wat zij het afge-
lopen jaar hebben bijgeleerd. 
Vanaf 13.30 uur komen meer 
dan vijftig leerlingen hun muzi-
kale vaardigheden laten horen. 
Maandenlang zijn zij door hun 
docenten gekneed, getraind en 
gevormd. Maandenlang oefen-
den zij de blaren op de lippen en 
eeltplekken op hun vingers.

Trots
Tijdens het onderlinge solisten-
concours spelen de jonge mu-
zikanten alleen of in tweetallen, 
mét pianobegeleiding of zonder. 
in ieder geval spelen zij de ster-
ren van de hemel, omdat ze al-
lemaal trots zijn op hun inzet en 
groei in de afgelopen maanden. 
Juist die trotsheid wil de Konink-
lijke Fanfare koesteren en be-

houden voor de toekomst, om-
dat daarmee de beste muzikale 
prestaties worden behaald. Om 
de jeugd daarbij het juiste podi-
umgevoel te geven, is enthousi-
ast publiek natuurlijk belangrijk.
Vanaf 13.30 uur kunnen bezoe-

kers genieten van de tientallen 
aanstormende muzikanten die 
in opleiding zijn bij de Konink-
lijke fanfare. De middag wordt 
gehouden in CC Bernrode aan 
de Zijlstraat in Heeswijk-Dinther. 
De entree is gratis.

HEEsWiJK-DiNTHEr - De leerlingen van de koninklijke Fanfare St.Willibrord uit Heeswijk treden 
zondag 17 januari weer voor het voetlicht. Tijdens de interne solistenwedstrijden gaan de muzikanten 
van de toekomst de strijd aan met elkaar.

Luuk Schouten Tjeerd Krikhaar

Liederentafel ook in 2016
HEEsCH - Ook in 2016 gaat de Liederentafel vol goede moed 
verder. De opkomst van december was heel bemoedigend. Bijna 
alle stoelen waren bezet en de sfeer zat er goed in. De organisatie 
hoopt dat deze lijn wordt doorgezet en dat ook in januari op een 
ruime belangstelling gerekend kan worden. De opzet op woens-
dag 20 januari is als vanouds: samen ongedwongen zingen onder 
leiding van een enthousiast orkest. Plaats van handeling: de Mis-
sezaal in CC De Pas. Aanvang 20.00 uur. Entree € 1,-. 
iedereen is welkom.

Salaris- en personeels-
administratie op maat

Als ondernemer zoekt u bekwaam personeel om 
voor u te werken. Uitbesteding van uw salaris- en 

personeelsadministratie bespaart u veel rompslomp.

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

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

dienstverlening op maat

Pater van den Elsenlaan 21  |  5462 GG Veghel  |  Tel.: 0413 - 292894
mail@vanschaykvof.nl  |  www.vanschaykvof.nl
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Open Dag Fioretti college 
en zwijsen college

Het onderwijs op het Fioretti College in 
Veghel is praktisch en persoonlijk. Op de 
school voor mavo, vmbo en praktijkon-
derwijs aan de Muntelaar 4 krijgen brug-
klassers les van een klein docententeam 
in een aparte vleugel. Op zaterdag 30 
januari tussen 11.00 en 15.00 uur vindt 
de jaarlijkse open dag plaats.

Het Fioretti College kent de basis- en ka-
derberoepsgerichte leerweg en de mavo. 
in het derde leerjaar kiezen de leerlingen 
één van de drie sectoren: Techniek (Bou-
wen, Wonen & interieur of Produceren, 
installeren & Energie of Mobiliteit & 
Transport), Economie (Economie & On-
dernemen of Horeca, Bakkerij & recre-
atie) of Zorg & Welzijn. Mavo-leerlingen 
oriënteren zich tijdens het vak Dienstver-
lening & Producten op de sectoren.
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 ad-
vies. Leerlingen met mavo-advies maken 
de overstap naar het Fioretti College.
Op het praktijkonderwijs is er extra tijd 
en zorg voor leerlingen die moeite heb-
ben met leren. De groepen zijn klein en 
de leerlingen worden gecoacht. in leer-
jaar 1, 2 en 3 zijn er veel praktijkvakken. 
in leerjaar 4 en 5 wordt er enkele dagen 
per week stage gelopen.

Zwijsen college
Op zaterdag 30 januari van 10.00 tot 

14.00 uur vindt de open dag voor ba-
sisschoolverlaters plaats op het Zwijsen 
College aan het PWA-sportpark in Veg-
hel. Het Zwijsen biedt onderwijs op maat 
met behulp van digitaal leermateriaal op 
de laptop. Leerlingen en hun ouder(s)/
verzorger(s) die dit willen ervaren, zijn 
van harte uitgenodigd.

Het Zwijsen College is een echte havo-
vwo school. De dakpanklassen havo-
mavo en havo-vwo stellen de vroege 
selectie een jaar uit en zorgen voor opti-
male ontwikkelkansen.
Vwo’ers die van een uitdaging hou-
den, kunnen kiezen voor klassieke talen 
(gymnasium), natuurwetenschappen of 
Chinees. Fast Lane vwo biedt alle vwo-
leerlingen de mogelijkheid om in leerjaar 
5 voor geen, één of meerdere vakken 
examen te doen.

De open dag van het Zwijsen College 
heeft vooral het karakter van ontmoe-
ting. Belangstellenden kunnen kennis-
maken met ervaringsdeskundigen - leer-
lingen, medewerkers en ouders - en zich 
laten rondleiden. Zo kunnen zij naar ei-
gen behoefte informatie verzamelen en 
de sfeer proeven.

VEGHEL - De open dagen van het Fioretti en het Zwijsen college in veghel vinden 
plaats op zaterdag 30 januari. 

kennismaken met 
ervaringsDeskunDigen
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OPeNBaRe BasisscHOOL De BOLDeRiK
Het Geleer 33, 5473 PG Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-293055
e-mail: directie.obsdebolderik@stichtingoog.nl 
www.obsdebolderik.nl
inloopochtenden en rondleiding: maandag 
22 februari en woensdag 24 februari van 9.00 
– 11.30 uur. samen met uw kind bent u deze 
ochtenden van harte welkom om een kijkje te 
nemen in de school.
informatieavond en rondleiding maandag 
22 februari van 19.30 – 21.00 uur.
inschrijving: tijdens de inloopochtenden, 
informatieavond en op afspraak. 
inschrijving van uw kind is het gehele jaar 
mogelijk, doch bij mogelijkheid graag vóór 
1 april 2016.

KeRN HeescH
BasisscHOOL eMMaus
Dr. saal van Zwanenberglaan 115
5384 BV Heesch
Tel. 0412 – 452239
e-mail: primair@bsemmaus.nl
www.bsemmaus.nl
informatieavond: dinsdag 26 
januari van 19.30 - 21.00 uur.
Open ochtend: vrijdag 29 januari 
van 8.45 - 11.30 uur.
inschrijving: tijdens de informatie-
avond, openochtend en op 
afspraak. 

BasisscHOOL De KieM
De Ploeg 101, 5384 HL 
Heesch
Tel. 0412-453655
e-mail: primair@bsdekiem.nl
www.bsdekiem.nl
informatieavond: donderdag 
28 januari van 19.30 - 21.00 
uur.
Open ochtend: vrijdag 29 
januari van 9.00 – 12.00 uur.
inschrijving: tijdens 
de informatieavond, 
openochtend en op afspraak.

BasisscHOOL De 
tOeRMaLijN
’t Vijfeiken 36, 5384 ZG Heesch
Postbus 48, 5384 ZG Heesch
Tel. 0412-451467
e-mail: primair@bsdetoermalijn.nl
www.bsdetoermalijn.nl
informatieavond: woensdag 27 
januari van 19.30 – 21.00 uur.
Open ochtend: vrijdag 29 januari 
van 9.00 – 12.00 uur.
inschrijving: Tijdens de 
informatieavond, openochtend en 
op afspraak.

BasisscHOOL DeLta
Herderstraat 2, 5384 Bs Heesch
Postbus 28, 5384 ZG Heesch. Tel. 0412-450678
e-mail: directie.obsdelta@stichtingoog.nl
www.basisschooldelta.nl
Peutermiddagen: 26 januari, 23 februari, 31 maart, 
17 mei en 23 juni van 13.45 - 14.45 uur. Tijdens deze 
peutermiddagen geven wij informatie en een rondlei-
ding door de school. u bent met uw peuter vanaf 2,5 
jaar van harte welkom voor een kennismaking met het 
werken en spelen in groep 1-2. inschrijving: Gedurende 
het hele jaar: na het bezoek aan een peutermiddag of na 
een persoonlijke afspraak en rondleiding.

KeRN vORsteNBOscH
BasisscHOOL OP WeG 
Eggerlaan 8 
5476 KL Vorstenbosch       
Tel. 0413-367439
e-mail: info@bs-opweg.nl     
www.bs-opweg.nl 
van harte welkom tijdens de inloop- en 
inschrijfmiddag voor ouders en kinderen:
dinsdag 15 maart van 13.15-15.15 uur. 
in de school staan alle deuren voor u open en 
de koffie/thee staat klaar!
inschrijving: tijdens deze middag of op 
afspraak. inschrijfformulieren zijn ook via de 
website te vinden.

KeRN LOOsBROeK
BasisscHOOL st. aLBeRtus
Dorpsstraat 44
5471 NB Loosbroek
Tel. 0413-229645
e-mail: info@albertusschool.nl
www.albertusschool.nl
Open middag voor ouders en 
kinderen:
dinsdag 15 maart van 14.30 – 
15.30 uur. Daarna gelegenheid tot 
inschrijven tot 17.00 uur. indien u 
op deze dag niet in de gelegenheid 
bent, kunt u een afspraak maken 
met de directeur.

KeRN NisteLRODe
BasisscHOOL ’t MaxeND
Maxend 6
5388 GL Nistelrode
Tel. 0412-611366
e-mail: directie@maxend.nl
www.maxend.nl
informatieavond: dinsdag 
8 maart van 19.30 – 21.00 uur. 
inloopochtend: woensdag 
9 maart van 9.00 – 10.30 uur.
inschrijving: tijdens 
informatieavond, inloopochtend 
of op afspraak.

BasisscHOOL De 
BeeKGRaaF
De Beekgraaf 60
5388 CV Nistelrode
tel. 0412-617356
e-mail: info@beekgraaf.nl 
www.beekgraaf.nl
informatieavond: maandag 14 
maart van 19.30 - 21.00 uur.  
kijkochtend: dinsdag 15 maart 
om 10.30 - 12.00 uur.  
inschrijving: tijdens informatie-
avond, kijkochtend of op afspraak

KeRN HeesWijK-DiNtHeR
BasisscHOOL Het MOzaïeK
Pastoor Maasstraat 15
5473 CG Heeswijk
e-mail: info@mozaiekheeswijk.nl
www.mozaiekheeswijk.nl
inloopochtend & rondleiding: woensdag 17 februari 
& donderdag 18 februari van 8.30 - 10.30 uur. 
u ziet de school in actie! u & uw kind(eren) zijn dan 
van harte welkom!
informatieavond: dinsdag 16 februari van 
19.30 - 21.00 uur
inschrijving: tijdens de inloopochtenden, 
informatieavond en op afspraak. uiterlijk tot 1 
april 2016. u bent ook op andere dagen van harte 
welkom!

BasisscHOOL ’t PaLet
steen- en stokstraat 2
5473 rN Dinther
Tel. 0413-296377
e-mail: info@paletdinther.nl
www.paletdinther.nl
Open avond: dinsdag 23 februari van 19.30 - 21.00 uur
inloopochtend: dinsdag 23 en woensdag 
24 februari van 9.00 – 11.30 uur, ook uw kinderen zijn 
van harte welkom om de school in bedrijf te zien.
inschrijving en rondleiding: tijdens de openavond en 
inloopochtenden. inschrijving tot uiterlijk 1 april 2016. 
indien gewenst kunt u altijd een afspraak maken voor 
een rondleiding op een andere dag.

iNscHRijveN LeeRLiNGeN 

BasisONDeRWijs BeRNHeze

vOOR Het 

scHOOLjaaR 

2016-2017
WeLKOM

Om op korte termijn inzicht te krijgen in het aantal leerlingen, dat wij de komende jaren op onze basisscholen kunnen verwachten, 
wordt de ouders verzocht hun kinderen nu reeds aan te melden.

•	 Aangemeld	kunnen	worden	de	kinderen	die	in	2017	vier	jaar	worden.
•	 Na	aanmelding	ontvangt	u	van	de	school	binnen	6	weken	een	schriftelijke	bevestiging	van	de	inschrijving.
Bij aanmelding is het verplicht het Burgerservicenummer (BSN) van uw kind(eren) door te geven. 
U kunt hiervoor één van de volgende zaken meenemen:
- de identiteitspas als uw kind dat heeft;
- de persoonslijst: dit is een brief van de gemeente die elke ouder/verzorger heeft ontvangen na de geboorte-aangifte met daarop 

het BSN;
 
Binnen Bernheze kunnen de kinderen op de volgende scholen worden aangemeld:
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Lezing over komst wisenten in de Maashorst
Ecoloog Leo Linnartz licht introductie Europa’s grootste hoefdier toe

Europa’s grootste hoefdier, de 
wisent (Europese bizon), gaat 
vanaf 2016 deel uitmaken van 
natuurgebied de Maashorst. sa-
men met Exmoor pony’s, taurus-
sen en talloze kleine grazers van 
kever tot haas en ree, zullen ze 
het landschap verder gaan vorm-

geven. Een bijzondere terugkeer 
van een spectaculair dier. Vroe-
ger kwam de wisent in grote 
delen van Europa in het wild 
voor, waaronder in Nederland. 
in 1927 stierf de laatste wisent 
in de Kaukasus. Gelukkig waren 
er nog dieren in gevangenschap. 

Door diverse fokprogramma’s, 
is de populatie de laatste jaren 
gegroeid naar ruim vijfduizend 
exemplaren. De wisent is nog 
steeds een bedreigde diersoort 
en de terugkeer naar de Maas-
horst is niet alleen goed voor de 
natuur, maar ook om de wisent 
uit de gevarenzone te helpen.

in het voorjaar wordt een groep 
van dertien wisenten in een 
omheind gebied van 200 hec-
tare vrijgelaten. Wisentkenner 
Leo Linnartz legt het publiek uit 
hoe zo’n introductie precies in 
zijn werk gaat. Hij heeft de in-
troductie in 2007 en 2008 van 
wisenten in het Kraansvlak in 
het Nationaal Park Zuid-Ken-
nemerland van dichtbij meege-
maakt en kent alle ins en outs. 
“inmiddels leven de wisenten 
ruim acht jaar in het Kraansvlak 
en hebben duizenden bezoekers 

uDEN - ivN Bernheze en vogelwacht Uden houden op donderdag 21 januari een gezamenlijke le-
zingavond met als thema ‘introductie wisenten in de Maashorst’. Deze informatieve lezing wordt ver-
zorgd door Leo Linnartz, die sinds zeventien jaar als ecoloog verbonden is aan ARk Natuurontwikke-
ling. De lezing vindt plaats in clubgebouw van vogelwacht Uden de Groenhoeve aan de Artillerieweg 
3 in Uden (naast de kinderboerderij). De aanvangstijd is 20.00 uur, waarbij een vrijwillige bijdrage 
wordt gevraagd. iedereen is van harte welkom.

Hallo daar, wij zijn Zara en 
Jonas. We zijn een ontzet-

tend leuk en lief koppel-
tje. Helaas is ons baasje 
ziek en daarom kan ze 
niet meer voor ons zor-
gen. Met pijn in haar 
hart zoekt ze nu een 
ander baasje voor ons, 
via de opvang. We zijn 

beide lieve konijnen, 
zijn nieuwsgierig en we 

vermaken ons prima zo 
samen. onze hobby’s zijn  

          samen de tuin verkennen, eten 
en lekker tegen elkaar aan slapen. Als je langsloopt, dan 
kijken we reikhalzend uit naar wat er nu weer voor lek-
kers aankomt, vooral groente en brokjes zijn favoriet.

leeftijd: ongeveer 5 jaar
Zara is gesteriliseerd en Jonas is gecastreerd
Formaat: beide gemiddeld

Vriendelijke groeten,
team Konijnenopvang Hazel

Voor meer informatie: 
Konijnenopvang Hazel
www.konijnenopvanghazel.nl
konijnenopvanghazel@outlook.com - 
Facebook: Konijnenopvang Hazel

Nieuw jaar, fris begin
Ook voor de dieren was het duidelijk dat het nieuwe jaar begon. Gelukkig heeft 
het vuurwerk niet gezorgd voor problemen. Voor een aantal dieren was het 
werkelijk een begin. Op 1 januari zijn twee kuikentjes uit het ei gekropen. Moe-
derkip had besloten dat de struiken bij de eenden wel een veilige plek was, dus 
daar kun je ze tegenkomen.

Stortplaats
Het dierenparkje is een van de weinige parkjes waar de dieren gevoerd mogen 
worden. Hier wordt helaas ook misbruik van gemaakt door het als stortplaats 
voor (groen)afval te gebruiken.
We hebben in de eerste week van het jaar een grote schoonmaak op de wei en 
aan de buitenkant van het hek gehouden. We hebben een aanhanger vol met 
etensresten weggehaald, die in de afgelopen maanden over het hek of gewoon 
op de stoep gegooid werd. Het vreemdste dat we gevonden hebben was een 
blik met gehaktballen in tomatensaus.

voeren
We vinden het leuk dat er in Heesch de mogelijkheid is om de dieren te voeren. 
Om te zorgen dat dit mogelijk blijft, willen we graag de spelregels uitleggen;
•	 Basisregel	is,	als	je	het	zelf	kunt	eten,	kunnen	de	dieren	het	ook.	Je	eet	zelf	

geen sinaasappel-, bananenschillen of avocadopitten, de dieren ook niet.
•	 Als	je	het	niet	weet;	kijk	op	de	borden	wat	goed	en	slecht	is.	Staat	het	niet	bij	

goed; niet aan de dieren geven.
•	 Voeren	doe	je	uit	de	hand,	omdat	je	aandacht	voor	de	dieren	hebt.	Het	over	

het hek gooien van een zak met etensresten hoort niet bij voeren.
•	 De	dieren	kunnen	niet	bij	eten	dat	op	de	stoep	ligt,	ruim	dit	aub	zelf	op.
•	 Als	laatste,	denk	na	wat	je	geeft	en	ook	hoeveel	je	geeft.	Teveel	is	ongezond	

voor de dieren.
Zo houden we het samen in 2016 leuk.

Dierenparkje Heelwijk - verdilaan - 5384 cH Heesch

Door Mark Huyben
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Wisenten  Foto: Jos van der Wijst

Wisent met kalf  Foto: Peter van de Braak

Exmoor Pony’s  Foto: Jos van der Wijst

een geweldige ontmoeting met 
de dieren in de duinen gehad”, 
aldus Linnartz.

Taurus en exmoor pony’s
Naast wisenten zullen ook tau-
russen en Exmoor pony’s de 
Maashorst gaan begrazen. De 
Exmoor pony is een robuust 

paardenras, dat nauw verwant 
is aan het uitgestorven Euro-
pese wilde paard. De taurus is 
een kruising van verschillende 
zelfredzame runderen. ronald 
Goderie van de stichting Tau-
rus geeft tijdens de lezing een 

inkijkje in het leven van dit oer-
rund. Voor meer informatie, 
neem contact op met John Op-
dam van Vogelwacht uden, 
06-46175541 of kijk op 
www.ark.eu, www.wisenten.nl 
en www.stichtingtaurus.nl.
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Knap debuut voor Nina 
eijmberts in divisie 3

Nina is na vorig seizoen gepro-
moveerd van de 4e divisie naar 
3e divisie. Dit was haar eerste 
wedstrijd op haar nieuwe ni-
veau. Ze begon de wedstrijd op 
brug. Ze heeft hard getraind om 
een goede oefening neer te zet-
ten en dit lukte haar ook. 

Ondanks een val, behaalde zij 
toch nog een 8.70 punt voor 
haar oefening. Daarna ging de 
wedstrijd verder op balk. Hier 
liet ze ook een keurige oefening 
zien, die werd beloond met een 

9.45 punt. De vloeroefening 
was het volgende onderdeel in 
de wedstrijd. Hier liet ze een 
strakke oefening zien, die zelfs 
met een 11.50 punt werd be-
oordeeld. Het laatste onderdeel 
van de wedstrijd was sprong. 

Hier sprong Nina tweemaal een 
mooie sprong over pegasus 
waarvoor ze een gemiddelde 
van 11.575 punt behaalde. in 
totaal werd Nina 14e van de 30 
turnsters. 

VALKENsWAArD/HEEsWiJK-DiNTHEr - Nina eijmberts van turnvereniging Sine-cura uit Heeswijk-
Dinther turnde op zaterdag 9 januari haar eerste voorwedstrijd van divisie 3 in valkenswaard. 

turnen

Het was dan ook weer een ge-
zellige boel met veel spelers en 
voor het winnende team zelfs 
nog een leuke prijs. Er staat een 
kleine sfeerimpressie op de web-
site. 
De echte trainingen starten 
woensdag 13 januari weer, dat 
zal ook weer nodig zijn, want 
de eerste wedstrijden staan al-

weer gepland voor 16 januari. 
Wie dit jaar vol goede moed een 
nieuwe sport wil beginnen, bij 
slamdunk’97 kan er altijd gelijk 
gestart worden. Eerst proberen? 
Geen probleem, kom je gewoon 
driemaal gratis meetrainen. 
Neem een kijkje op de site en 
meld je aan: 
www.slamdunk97.nl.

slamdunk ’97 in 2016
HEEsCH - De beste wensen voor 2016. Met deze woorden is Slam-
dunk ‘97 het nieuwe jaar en voortzetting van het seizoen begon-
nen. Op 6 januari was de officiële eerste trainingsavond, die tra-
ditioneel gestart wordt met een gezellig toernooi voor leden met 
familie en vrienden. 

basketbal

MHc Heesch trots op Babette, imke, Lucas 
en Fraukje

MHC Heesch is trots op alle vrij-
willigers die zich inzetten voor 
de club. inmiddels telt de club 
450 leden. 
Deze tomeloze inzet bleek ook 

weer bij het behaalde bedrag 
tijdens de Grote Club Actie. De 
actie werd begeleid door ron-
nie van Hasselt en Wilke van 
Nuland. Deze actie bracht ruim 

€ 2000,- op. in verhouding 
met het aantal leden, onder-
scheidt MHCH zich hierin écht 
van andere verenigingen, een 
opvallend resultaat dus! Enkele 
jeugdleden van MHC Heesch 
leverden hierbij een toppresta-
tie die genoemd mag worden. 
Dat deed voorzitter Ton de Vis-
ser dan ook, tijdens de jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie van de club, 
die afgelopen weekend werd 
gehouden. De drie beste loten-
verkopers ontvingen een prijs.

De beste top-lotenverkoper 
was Babette slijkhuis, gevolgd 
door imke van der Wijst op een 
tweede plaats. Lucas Hogen 
Esch en Fraukje Brandenburg 
deelden samen de derde plaats. 
Fraukje kon helaas niet zelf haar 
beloning in ontvangst nemen en 
staat daarom niet op de foto. 
Haar prijs krijgt ze thuisbezorgd.

V.l.n.r.: Imke van der Wijst, Lucas Hogen Esch, voorzitter Ton de Visser en 
Babette Slijkhuis. Ook een toplotenverkoper is Fraukje Brandenburg die 
niet op de foto staat.

Badminton introductietoernooi HBv

iedereen van 18 jaar en ouder is 
van harte welkom om op deze 
avond in toernooivorm kennis 
te maken met de sport en de 
Heesche Badminton Vereniging. 
De hele avond wordt er met 
en tegen spelers met wat meer 
badmintonervaring gespeeld, 
die de gasten tijdens het spelen 

wegwijs zullen maken in de be-
ginselen van het badminton. En 
dat is in de zaal toch heel wat 
anders dan op de camping of 
het strand.

Voor de introducé die aan het 
einde van de avond de meeste 
punten heeft weten binnen te 
slepen, ligt er een gratis halfjaar 
lidmaatschap van HBV klaar. 
inschrijven voor deze avond is 
niet nodig, meer informatie is te 
vinden op www.hbv-heesch.nl.

HEEsCH - vol snelheid, sportiviteit en gezelligheid het nieuwe jaar 
in? De Heesche Badminton vereniging (HBv) biedt die kans op 
donderdag 21 januari tijdens het Badminton introductietoernooi 
van 20.15 tot 22.00 uur in sporthal ’t vijfeiken in Heesch. 

badminton

De eerste helft was gelijkwaar-
dig. Prinses irene kwam op een 
1-0 voorsprong, via een vrije 
worp van Linda van Venrooij, 
DDW kwam meteen gelijk. Ook 
Lindy Exters scoorde een vrije 
worp, maar ook nu kwam DDW 
langszij. Er was sprake van een 
fysiek sterke tegenstander, waar 
in de bespreking vooraf ook de 
nodige aandacht voor was ge-
weest. 
Prinses irene ging daar be-
ter mee om dan vorige week. 
Gaby van santvoort en Marina 
van Venrooij scoorden van af-
stand en vanaf de stip. DDW 
antwoordde daarop gelijk weer 
twee keer met afstandsschoten. 
Bij 4-4 kwam DDW voor het 
eerst op voorsprong via twee 
rake worpen, waardoor Prinses 

irene in de achtervolging moest. 
Lindy Exters rondde een goede 
doorbraak af. Er werd met 5-6 
gerust.

Na rust leek de wedstrijd span-
nend te blijven. Prinses irene 
maakte opnieuw veel passfou-
ten wat ‘passingsangst’ ople-
verde. Het tempo liep daardoor 
terug. Tot 7-7 kon de thuisploeg 
goed bijblijven. Via doelpunten 
van Laura v.d. Ven en Marina v. 
Venrooij. 

Vanaf dat moment was DDW 
de betere. Zij scoorden vijf keer 
en daar kon Prinses irene niets 
tegenover stellen; 7-12 en de 
wedstrijd was eigenlijk gespeeld. 
Na deze desastreuze fase werd 
er weer om en om gescoord.

Prinses irene 
verliest van beter DDW

NisTELrODE - Prinses irene speelde zondag opnieuw tegen DDW. 
een revanche voor de nederlaag van vorige week zat er niet in. 
Terwijl Prinses irene veel scherper en feller was dan toen, was 
het eindresultaat dezelfde. De Prinses irene dames kwamen in de 
beslissende fases fysieke kracht en overtuiging tekort, juist waar 
DDW er vol inging. De scheidsrechter liet veel toe en Prinses irene 
zette daar fysiek te weinig tegenover. eindstand 13-19.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Langlaufvereniging Bedaf start jeugdtraining

“Langlaufen is een intensieve en 
technische sport, waarbij je het 
hele lichaam traint. Dat maakt 
het interessant voor jong en 
oud”, vertelt trainer Wim Kete-
laars; die de jeugdtraining voor 

zijn rekening zal nemen. Hij gaat 
verder: “De laatste tijd kregen 
we steeds meer vragen of we 
ook een specifieke training wil-
den starten voor de jeugd. 
Langlaufvereniging Bedaf be-

schikt - in uden - over een 900 
meter lange kunststoffen lang-
laufbaan, met diverse heuveltjes. 
Dit geeft de unieke mogelijkheid 
om de kinderen in stappen de 
techniek van het klassieke lang-

laufen bij te brengen. Hoe de 
jeugdtraining eruit gaat zien? 
Wim legt uit: “We laten de kin-
deren eerst wennen aan de ski’s 
en stokken en doen veel even-
wichtsoefeningen. Daarna gaan 
we langzaam over op het stijgen 
en dalen van de heuvels, het 
leren remmen en het onder de 
knie krijgen van de diverse pas-
sen. Ook besteden we aandacht 
aan biatlon en leren de kinderen 
veilig schieten met laserguns”.

De trainingen vinden altijd op 
woensdagmiddag van 15.00 tot 
16.00 uur plaats op de prach-
tige locatie Bedafse Bergen aan 
de schansweg in uden. Het lid-
maatschap voor junioren (tot 18 
jaar) bedraagt € 45,- per jaar, 
dat is inclusief langlaufmateriaal. 
Voor meer informatie kun je 
contact opnemen met hoofd-
trainer Ann Ketelaars: 
annketelaars@gmail.com, 
06-29405292.

BEDAF - vandaag 13 januari start langlaufvereniging Bedaf met een jeugdtraining langlaufen en biatlon. 
Ben je tussen de 6 en 15 jaar, dan kun je twee proeflessen nemen, om te kijken of langlaufen en biatlon 
bij je passen. Deze sport wint ook in Nederland snel terrein. Dat kun je zien aan het aantal Nederlanders 
dat deelneemt aan internationale langlaufwedstrijden. Dit is in de afgelopen jaren meer dan verdub-
beld. Wat ook bijna niemand weet, is dat Nederland een junior wereldkampioen biatlon heeft. Deze 
ontwikkeling is voor langlaufvereniging Bedaf uit Uden reden om te starten met een jeugdopleiding.
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Altior kwam nog wel op voor-
sprong, maar bij rust was het 
10-4 en viel Anne Lucius we-
derom geblesseerd uit zodat het 
een moeilijke klus zou gaan wor-
den. Na rust ging het niet veel 
beter en liep spes verder uit. 
Altior probeerde wel van alles, 
maar was niet in staat om spes 
van de overwinning te houden. 
De wedstrijd eindigde in 17-7. 

spes 2 – Altior 2: 14-15
Oranje Wit 2 – Altior 3: 6-9
Miko’76 2 – Altior 4: 9-18
Altior 6 – Prinses irene 4: 12-2

Altior MW1 – rooi MW2: 6-6
Corridor r1 – Altior r1: 2-6
Celeritas A1 – Altior A1: 7-9
rosolo B1 – Altior B1: 10-6
Celeritas B1 – Altior B2: n.b 
rosolo C1 – Altior C1: 5-3
Altior D1 – Celeritas D1: n.b
Altior D2 – Tovido D1: n.b
Altior D3 – Emos D1: n.b 
Altior E1 – Celeritas E1: 6-12
Merselo E1 – Altior E3: 32-0
DsV E3 – Altior E4: 1-9
Altior F2 – Be quick F1: 6-7
Be quick W1 – Altior W1: 2-4 
strafworpen: 5-3.

altior blijft zonder punten
MiLsBEEK/HEEsWiJK-DiNTHEr - Altior 1 ging zondag in Milsbeek 
op bezoek bij Spes 1 om te proberen het verlies van de week daar-
voor recht te zetten. Maar het liep totaal anders …. 

korfbal
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VALKENsWAArD/NisTELrODE - Maud van der Wielen uit Nistel-
rode turnde zich zondag tijdens wedstrijden in Valkenswaard op 
sprong, brug en balk naar de toestelfinale. Met een knappe derde 
plaats, plaatste ze zich rechtstreeks voor de landelijke halve finale en 
de regiofinale. Maud turnt bij V & K uden in divisie 3 van District 
Zuid.

Derde plaats 
voor Maud van der Wielen

turnen

Ziggy Horsten

Drie keer goud voor van Buel sports

Ziggy Horsten wist op zater-
dag maar liefst zes partijen op 
rij te winnen en pakte daarmee 
het goud bij de heren onder 18 
jaar tot 73 kilogram. Op zondag 
slaagde Martin Kip erin om vier 

partijen op rij te winnen en zich 
tot sterkste te kronen bij de he-
ren onder 21 jaar in de categorie 
+100. 
Laurens Wilms sloot het top-
weekend af door bij de heren 

onder 15 jaar tot 42 kilogram te 
laten zien dat hij de sterkste was 
en versloeg in Eindhoven zes te-
genstanders op rij en kreeg daar-
mee het goud omgehangen.

EiNDHOVEN/HEEsCH - in eindhoven vond afgelopen weekeinde voor de veertigste keer het Dutch 
Open espoir toernooi plaats. Dit prestigieuze judotoernooi met ruim 1900 deelnemers uit 22 landen 
mag zich rekenen tot één van de sterkst bezette toernooien van de Benelux. Drie judoka’s van van 
Buel Sports wisten goud in de wacht te slepen. 

budo

Ziggy Horsten Martin Kip Laurens Wilms

jongste jeugd maakt kennis met zaalhockey 

28 E-teams uit Berlicum, 
Heesch, rosmalen, schijndel en 
Heeswijk-Dinther komen drie 
zondagen op rij tegen elkaar uit 
met spelers in de leeftijd van 6 
tot 10 jaar. rob Dortmans: “Ze 
spelen twee wedstrijdjes van 20 
minuten achter elkaar, 5 tegen 
5 en dat is pittig: aan de rode 
gezichtjes te zien hebben ze het 
dan echt wel gehad!”

samen met rianne Daandels en 

Carmen van den Boom organi-
seert rob Dortmans het toer-
nooi. De tijdsplanning in de zaal 
wordt strak in de gaten gehou-
den door Olaf Ketelaars en Mat-
thijs van Cleef: zij zorgen ervoor 
dat de wedstrijden op tijd star-
ten en niet uitlopen. 

De coaches van de teams flui-
ten de wedstrijden. Door samen 
de schouders eronder te zetten, 
leert de jongste jeugd in de win-

terstop wat het is om zaalhockey 
te spelen. Het oliebollentoernooi 
in schijndel was op een klein 
veld en in sporthal Bernrode le-
ren ze hoe het is om in een gro-
tere zaal te spelen. Voor ze het 
weten start de veldcompetitie 
weer.

Het zaalhockeytoernooi wordt 
vervolgd op zondag 17 en 24 
januari in de sporthal van Bern-
rode in Heeswijk-Dinther. 

HEEsWiJK-DiNTHEr - Maar liefst 56 hockeywedstrijden werden op zondag 10 januari tussen 9.00 en 
18.00 uur gespeeld in de sporthal van Bernrode in Heeswijk-Dinther tijdens de zaalcompetitie voor 
de jongste jeugd. 

hockey

Bijzondere dansweken

De uitslagen toernooi Berghem: 
Minioren Minigarde 1e met 227 
punten. Junioren vrije klasse: 
Lindsey: 3e – 238 punten en 
Lize: 4e met 235 punten. Me-
lody: 1e met 238 punten. 

Junioren sportklasse: solo sascha 
4e met 265 punten. Gwen 1e 
met 282 punten. spirit 1e met 
246 punten en Miracle: 1e met 
276 punten. Op jacht naar de 
miljoenen 3e met 241 punten.
Jeugd Mars sportklasse Eme-

ralds 1e met 272 punten. Mars 
hoofdklasse untouched; 1e met 
290 punten. Het danspaar Lieke 
en Jordy de eerste plaats met 
281 punten. Guusje 2e met 285 
punten en Vera 3e met 281 pun-
ten. Demi 1e met 291 punten.

Diamonds 1e met 273 punten. 
Touch in de garde hoofdklasse 
werd 1e met 286 punten. 

Modern Euphoria in de jeugd-
klasse 1e met 278 punten en in-

spiration in de hoofdklasse de 1e 
plaats met 283 punten.

De organisatie van Eurodance 
2016 op 29 en 30 april en 1 mei 
begint vorm te krijgen. 

Meer informatie: 
www.eurodance2016.nl
of ga eens kijken op 
www.dvdancingkids.nl. 

BErGHEM/NisTELrODE - De eerste danswedstrijden van 2016 
werden zondag in Berghem gedanst en de dansers groeien gaande 
het seizoen. De pronkzittingen, de internationale toernooien en de 
trainingen zorgen voor een drukke dansmaand. 

dansen
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De dames van DOs’80 moes-
ten aantreden tegen de nummer 
drie van de ranglijst. Dat het op 
voorhand geen gemakkelijke 
wedstrijd zou gaan worden, was 
duidelijk. Ellen Kenter nam haar 
ploeg met name in de eerste helft 
op sleeptouw. Met zes doelpun-
ten van haar zijde stond er een 
knappe 10-9 voorsprong op het 
scorebord toen de dames de rust 
in gingen. Na de rust werd Ellen 
Kenter aan banden gelegd door 
Mixed up, zij wist nog eenmaal 
het net te vinden in de tweede 
helft. Nu stond selina van de 
Hurk op om DOs’80 door een 
moeilijke fase heen te slepen. Zij 
wist vijfmaal doel te treffen. Kim 
van Erp zette met haar treffer in 
de laatste seconde de eindstand 
op het bord: 21-18.

Heren
De heren van DOs’80 hadden 
hun dag niet. Daarnaast wist de 
keeper van Orion menig schot 
te keren. Olaf Langens wist nog 
wel een aantal keren te scoren 
in de eerste helft, meestal vanuit 
een snelle tegenaanval. Doordat 

de Heeschenaren hun dekking 
niet op orde hadden, wisten de 
gasten uit rucphen makkelijk het 
net te vinden. ruststand 11-13. 
in de tweede helft wist DOs’80 
maar geen aansluiting te vinden 
en liep zodoende steeds achter 
de feiten aan. 
Orion hield het hoofd koel en 
wist in de eindfase uit te lopen 
naar 20-26.

Dames 
DOs’80 boeken overwinning, 
heren verslikken zich
HEEsCH - Zaterdagavond wisten de dames van DOS’80, in sport-
hal ’t vijfeiken in Heesch, er met de volle winst vandoor te gaan. 
De heren gingen pijnlijk onderuit tegen laagvlieger Orion. 

Selina van de Hurk
Foto: Ruud Schobbers

handbalMega goederen- en dienstenveiling avesteyn

Deze veiling past in een reeks 
van activiteiten die georga-
niseerd wordt gedurende dit 
seizoen in het kader van het 
jubileum. Deze goederen- en 
dienstenveiling is dé gelegen-
heid om een van de vele kavels 
te bemachtigen. 

Alle kavels zijn geheel belange-
loos aangeboden door sponso-
ren die op enigerlei wijze ver-

bonden zijn aan Avesteyn. Dat 
maakt dat leuke, prachtige maar 
zeker ook exclusieve kavels 
aangeboden worden. Zo wordt 
bijvoorbeeld door een van de 
jeugdteams aangeboden om 
folders rond te brengen, is een 
historisch dug-out bankje in de 
aanbieding, kan op een ViP-ar-
rangement met het vierde elftal 
geboden worden en vraagt de 
C1 wie tegen hen wil voetbal-

len. Daarnaast zijn er natuurlijk 
ook ‘grote’ kavels als een jaar 
lang brood van een plaatselijke 
bakker, een achtpersoons pick-
nicktafel, een midweek/week-
endje weg of een compleet ver-
zorgde avond in De Verlenging 
(PsV). Dit is zomaar een selectie 
uit het zeer grote aanbod. 

Neeltje van den Brand, gepokt 
en gemazeld in het presenteren 
van bijzondere bijeenkomsten, 
zal de veiling leiden. Zij zal de 
aanwezigen verleiden tot de 
koop van een of meerdere ka-
vels. iedereen die Avesteyn een 
warm hart toedraagt en/of zin 
heeft in een uitdaging, is van 
harte welkom. De opbrengst is 
voor de Dintherse voetbalclub 
die dit vervolgens zal aanwen-
den ten behoeve van het jubi-
leum.

HEEsWiJK-DiNTHEr - in het kader van het 75-jarig bestaan van 
RkSv Avesteyn wordt op zondag 17 januari in De Toren in Hees-
wijk-Dinther een mega goederen- en dienstenveiling gehouden. 

Onderhoudsploeg

De Ben Majoor Trofee is een 
aanmoedigingsprijs voor jong 
motorsporttalent. De 14-jarige 
motorcrosser uit Heesch wist in 
2015 Europees en Wereld kam-
pioen 85cc te worden en pakte 
hiermee de twee hoogst haal-
bare titels in deze klasse.
Verschillende grootheden uit de 
motorcross gingen raivo voor 
waaronder o.a.: Jeffrey Herlings, 
Davy Pootjes, Marc de reuver, 
Erik Eggens, Glenn Coldenhoff 
en Kees van der Ven.
raivo zal dit jaar de overstap 
maken naar de 125cc klasse 
waarin hij opnieuw op jacht zal 
gaan naar succes. Hij blijft in de 
kleuren van het goed georga-
niseerde HsF Logistics Motor-
sport Team rijden en ziet dit jaar 
als een leerjaar. in 2017 wil hij 
mee kunnen strijden voor goede 
klasseringen in zowel het Euro-
pees Kampioenschap 125cc als 
de Dutch Masters of Motocross 
125cc. 
Commentaar raivo Dankers: 
‘’Het is voor mij een eer dat ik 

mijn naam aan de lijst van groot-
heden kan toevoegen die de prijs 
voor mij in ontvangst hebben 
mogen nemen. seizoen 2015 
was voor mij een heel succesvol 
jaar waar ik met veel goede her-
inneringen op terug kijk. Deze 
prijs is echt de slagroom op de 
taart en ik ben er bijzonder trots 
op dat ik deze prijs in mijn pas 
korte carriere heb gewonnen’’.

Raivo wint Ben Majoor trofee
HEEsCH - Tijdens het kNMv gala in de Amphion Schouwburg in 
Doetinchem heeft Raivo Dankers uit handen van tweevoudig we-
reldkampioen jeffrey Herlings de Ben Majoor Trofee in ontvangst 
mogen nemen.

Foto: Henry Dunnewind
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Het kan weer!
Zilvervloot
Sparen

10%
premie voor 10 jaar sparen
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Uw kind
leren omgaan
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Kinder- spaarweken:kom sparen en krijg een cadeautje*

Wij geven graag advies
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Het gemeentelijk project 
Bewegen=Fun brengt daar ver-
andering in.  Demi, Vicky, Lizzy, 
robbie, Dieuwert en Fenny ver-
zorgen namelijk wekelijks voor 
de allerkleinsten de bewegings-
lessen op 8 basisscholen en 1 
kinderdagverblijf in Bernheze. 
Gympoint is verantwoordelijk 
voor de uitvoering.
Beweegdiploma 1 wordt aange-
boden op kinderdagverblijven 
en beweegdiploma 2 op basis-

scholen in de gemeente Bernhe-
ze. Basisscholen die momenteel 
deelnemen zijn Delta, Emmaus, 
de Kiem, de Toerlmalijn in  
Heesch, het Mozaiek, Palet en 
de Bolderik in Heeswijk-Dinther 
en op Weg in Vorstenbosch. ’t 
Maxend  in Nistelrode start bin-
nenkort. Kinderdagverblijven 
die deelnemen zijn Piekobello in 
Heesch en Benjamin in Nistelro-
de start binnenkort. Meer infor-
matie www.gympoint.nl.

Kinderen halen beweeg-
diploma in Bernheze
BErNHEZE - Dat een kind zijn of haar zwemdiploma haalt, is ei-
genlijk de normaalste zaak van de wereld. Het behalen van een 
Beweegdiploma is nog niet zo vanzelfsprekend. 
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

donderdag 14 januari

samarpana: krachtwiel
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

pronkzitting de rooie tesneuzik
‘t Tunneke Heesch

nisseroise kletsavond
Partycentrum ’t Maxend

Vrijdag 15 januari

pronkzitting Bond van ouderen
De Stuik Vorstenbosch

sterrenwacht Halley 
publieksavond
Halleyweg 1 Heesch

inschrijfavond 
Mega trekker trekspektakel
Café Kerkzicht Loosbroek

Comedy Café
CC De Pas Heesch

zaterdag 16 januari

pronkzitting de rooie tesneuzik
‘t Tunneke Heesch

pronkzitting piereslikkers
De Stuik Vorstenbosch

Communie modeshow
Van Tilburg Mode Nistelrode

lezing Fik Meijer
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 27

Weverszitting
Sporthal De Overbeek Nistelrode

jubileum Hou ‘t simpel
Café In d’n Ollie Heeswijk-Dinther
PAGINA 10

zondag 17 januari

politiek café Brug
De Zwaan Heeswijk-Dinther
PAGINA 24

75 jaar avesteyn: 
grandioze veiling
De Toren Heeswijk-Dinther
PAGINA 39

ruilbeurs Vogelvereniging 
de oranjewever
De Riethoeve Vorstenbosch

zondagochtend concert
CC De Pas Heesch
PAGINA 27

Heemkundekring de elf rotten: 
excursie schijndel
Schoonstraat 35 Heesch
PAGINA 27

jeugdzitting
Sporthal De Overbeek Nistelrode

solistenwedstrijd koninklijke 
Fanfare
CC Bernrode Heeswijk-Dinther
PAGINA 33

Matineeconcert: Musica Humana
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
PAGINA 27

Blues concert Bleuzy
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Film: ida
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 27

Maandag 18 januari

Film: Far from the madding 
crowd
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 11

lezing en rondleiding bij 
sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch
PAGINA 6

dinsdag 19 januari

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

alzheimercafé
De Blauwe Kei Veghel

Film: Far from the madding 
crowd
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 11

Woensdag 20 januari

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

influsso workshop: linkedin
Vleutloop Heesch

i-Meet: High tea
Raadhuisplein 21 Heeswijk-Dinther

Workshop Mandalatekenen
Palmenweg 5 Nistelrode

liederentafel
CC De Pas Heesch
PAGINA 33

donderdag 21 januari

lezing: Wisenten in de Maashorst
Artillerieweg 3 Uden
PAGINA 36

Badminton introductietoernooi
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch

Boek & Babbel
Bibliotheek Heesch
PAGINA 6

Huiskamerbijeenkomst 
groene loper
‘t Oude Raadhuis Heesch

presentatie: de voettocht van 
jan Wijnen naar santiago
Bibliotheek Heesch

Hoe kun je een uitvaart (laten) 
verzorgen?
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Vrijdag 22 januari

75 jaar avesteyn: 
avesteyn late night
Bernrodegebouw Heeswijk-Dinther

pronkzitting piereslikkers
De Stuik Vorstenbosch

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

Friday invites!... you in de Bobz!
Bobz Nistelrode
PAGINA 33

Voorverkoop pronkzitting van 
stichting Carnaval Hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Film: amy Winehouse
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 11

pubquiz
CC De Pas Heesch

de zin van Bernheze
CC De Wis Loosbroek
PAGINA 10

klompenrock
Vorstengrafdonk Oss
PAGINA 11

zaterdag 23 januari

pronkzitting piereslikkers
De Stuik Vorstenbosch

open dag voor de jeugd bij het 
st. Barbaragilde dinther
Raadhuisplein 21b Heeswijk-Dinther

tV oudere garde: 
rollator revolutie
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 7

zondag 24 januari

Fim: Human
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 11

Centrum Maia: Volle maan, 
labyrintwandeling
Palmenweg 5 Nistelrode

tV oudere garde: 
rollator revolutie
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 7

Maandag 25 januari

Boek & Babbel
Bibliotheek Nistelrode
PAGINA 6

lezing: Het puberbrein
De Toermalijn Heesch
PAGINA 18

samarpana: in eigen kracht
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

thema avond: zonder papieren…
vluchtelingen vandaag
Willibrordcentrum Heeswijk-Dinther

dinsdag@Bernhoven: parkinson
Bernhoven Uden
PAGINA 4

Woensdag 27 januari

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

samarpana: Workshop 
bewustwording
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

informatieavond de zwarte 
Molen nistelrode
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

donderdag 28 januari

Filmavond
CC Nesterlé Nistelrode

koffieochtend dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Wat anders?! 
nu ook voor volwassenen!
Bibliotheek, de Misse 2 Heesch
PAGINA 11

Bram thomassen: draadje los
CC De Pas Heesch


