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www.sterrin.nl

Openingstijden:
maandag t/m donderdag van 9.00 - 18.00 uur
vrijdag van 9.00 - 20.00 uur (koopavond)
zaterdag van 9.00 - 16.00 uur.

SUPERKORTINGEN

DE LAATSTE 
DAGEN VAN 

DE OPRUIMING!

Mariëtte, Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
 Tekst: Matthijs van Lierop Foto’s: Marcel van der Steen

‘Je bent de beste die er is’

“Je bent de beste die er is. Je staat 
altijd voor ons klaar. We houden 
van je”, sprak pleegzoon Glenn. 
“En door jou heb ik mijn studie ge-
haald. Zonder jou had ik het niet 
gered”, zei pleegzoon Hannes. 
“Je bent erg meelevend”, vond 
pleegzoon Mark. De zes pleegkin-
deren Pascal (31), Lorenzo (31) (zij 
kwamen in 1990 als eerst pleeg-
kinderen), Janneke (22), Mark 
(22), Glenn (20) en Hannes (19) 
beschouwen hun pleegouders 
Mariëtte en Mirjam als hun echte 

ouders. “We komen dan wel niet 
uit jouw buik, maar wel uit jouw 
hart”, werd er gesproken. 

Burgemeester Moorman sprak van 
een gelukkig gezin met veel saam-
horigheid en waar de kinderen el-

kaar als echte broer en zus zien. 
De Koninklijke onderscheiding had 
geheim moeten blijven voor Ma-

riëtte, maar door een vervelende 
griep waren de kinderen genood-
zaakt om hun pleegmoeder van 
tevoren op de hoogte te brengen 
van het lintje. Tot gisteren wist 
Mariëtte van niets. “Ik had het niet 
verwacht.”

HEESWIJK-DINTHER – Mariëtte van Aspert (64) uit Heeswijk-Dinther 
is al 25 jaar pleegouder en dat moment ging niet zomaar voorbij. Voor 
de ogen van veel familie en vrienden kreeg ze vrijdag uit handen van 
burgemeester Marieke Moorman een Koninklijke onderscheiding uitge-
reikt. Mariëtte is nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

‘WE KOMEN NIET UIT JOUW BUIK, 
MAAR WEL UIT JOUW HART’

Een zege die telt voor Jean van Erp

De winst van het NK in Kaatsheu-
vel was maandag nog niet hele-

maal doorgedrongen. In de finale 
versloeg Jean Raimond Burgman. 

Eerder in het toernooi versloeg 
hij al topfavoriet Dick Jaspers. “In 
het verleden heb ik al een aantal 
keer van hem gewonnen, maar 
vaak won hij. Dick speelt erg sterk, 
maar ik heb genoeg bevestigingen 
gehad dat ik Dick nog eens kon 
verslaan.” 
De finale was spannend. Jean 
kwam op achterstand, maar kwam  
daarna op gelijke hoogte en ging 

zelfs over Jaspers heen. “Hij kon 
niet meer terugboksen. Bij de laat-
ste bal die ik speelde kwam veel 
emotie los.” Op het filmpje op 
Jeans Facebook is een juichend 
publiek te zien dat applaudisseert 

en een Jean met gebalde vuisten. 
Dat Jean eerder in het toernooi al 
Jaspers versloeg, maakte de eind-
overwinning nog mooier voor 
Jean. Ook eerder in het toernooi, 

waaraan Jean overigens matig be-
gon, versloeg hij enkele zeer sterke 
biljarters. “Ik werd op de Masters 
al een aantal keer derde en een 
keer tweede, maar dit is een zege 
die telt. Dit geeft rust.” 

HEESWIJK-DINTHER/KAATSHEUVEL - Zondagavond werd Nederlands kampioen Jean van Erp (41) feestelijk 
onthaald in zijn buurt in Heeswijk-Dinther. Nadat de biljarter het NK driebanden won werden de champag-
neflessen ontkurkt en werd vuurwerk afgestoken. “Het was prachtig en onvergetelijk”, vertelt Jean.

Meld je nu aan voor het burgerpanel
www.tipmooibernheze.nl

 Foto’s: Harry van Nijlen /kozoom.com

‘BĲ  DE LAATSTE BAL DIE IK SPEELDE 
KWAM VEEL EMOTIE LOS’

• Gratis
• Anoniem
• In 3 minuten
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Zondag 25 januari: concert door 
Beez om 15.00 uur, entree € 5,-.

“Wat een verademing! Jullie bren-
gen echte liedjes!’ Dat wordt vaak 
geuit door het publiek dat heeft 
mogen genieten van een optreden 
van Beez. 

Beez heeft door de jaren heen de 
harten van een groot aantal muziek-
liefhebbers gestolen. Beez is een 
band die het publiek weet te ver-
rassen met een zeer eigen interpre-
tatie, in zowel stijl als geluid, van 

een soort muziek die de bandleden 
zelf kenmerken als eigenwijs. Ei-
genwijs staat voor eigen en eigen-
gereid werk. Pakkende popsongs, 
dromerige ballads, jazzy stuff, 
Franse chansons, klezmerachtige 
circusmuziek, fragmenten klassiek; 
alles komt aan bod, niets is te gek 
en muzikale uitdagingen worden 
niet uit de weg gegaan. Achter 
elke noot zit een verhaal en altijd 
is de melodie de baas. Beez is een 
enthousiaste band die graag speelt 
en regelmatig met gastmuzikan-
ten op het podium staat. De vaste 

bezetting bestaat uit: Anek Man - 
zang, Carolien Romers - saxofoon, 
Gerard de Graaf - piano, Luud 
Ector-bas en Jacques Boer - drums. 

www.beezbeez.nl
www.facebook.com/beezpopband.

Eten, drinken & uitgaan
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culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting    Kloosterkapel VorstenboschDe eigenwijze muziek van Beez

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

Advertorial

Voor meer informatie 
www.bonfromage.nl

Probeer ook eens onze 

geitenkazen naturel 
of met kruiden 
en licht verteerbaar 

‘t Dorp 69 in Heesch 
T. 0412 - 453759 en 

bij de bakkers Lamers 
in de Heihoek in Oss

Lekkere lightkazen! 

Goede VoedInG, 
SleCHte VoedInG

Het klonk allemaal zo mooi, zo eind 
december: ‘Stoppen met ongezonde 
gewoontes’ en ‘meer tijd doorbrengen met 
diegenen van wie je houdt, meer sporten, 
wat kilootjes kwijtraken door gezonder te 
gaan eten’.

Maar nu, tegen het eind van januari, zijn de meeste goede 
voornemens alweer een heel eind vervaagd of zelfs ‘vergeten’. 
Helaas ben ik daar geen uitzondering op. Hetgeen ik wel vol wil 
houden, is te letten op gezonde voeding. Nu heb ik het voordeel dat 
ik vanwege mijn voedingskennis daar meer van op de hoogte ben 
dan de gemiddelde medemens. Maar wat dat betreft ben ik ook een 
beetje ‘een schoenmaker die zelf op kapotte schoenen loopt’.

Maar ik weet in ieder geval wat goed is voor mij.
Het is best wel lastig om te bepalen wat nu eigenlijk goede 
voeding is. Wat voor de een goede voeding is, is voor de ander 
slechte voeding. En dan heb ik het ook over allergenen. Sommige 
mensen hebben een allergie voor een bepaalde voedingsstof of 
eten bepaalde voedingstoffen liever niet. Deze groep wordt steeds 
groter. Vandaar dat ik vind dat een eetcafé zoals het onze, ook 

voor deze groep duidelijkheid moet kunnen verschaffen over wat 
er in het eten zit en eventueel een alternatief bieden. Uit eten 
gaan betekent tenslotte een onbezorgd, gezellig avondje uit voor 
iedereen. Vandaar dat wij vanaf heden bij Eetcafé ‘t Pumpke 
ook een allergenenkaart hebben, waarin beschreven staat welke 
allergenen er in welk gerecht zitten. En wellicht kunnen wij - in 
overleg met u en met een kleine aanpassing - toch uw favoriete 
gerecht serveren.

Met vriendelijke groet, 
Marita
chefkok Eetcafé ‘t Pumpke

Nistelrode
www.eetcafetpumpke.nl

CoLUmn
MARITA Advertorial

Het Geleer 3 - Dinther - info@vadeboculinair.nl - 06 134 316 87

Guido & Mariëlle van den Boom - www.vadeboculinair.nl

• Koken op locatie
• Catering van buffetten warm/koud

• Workshop sushi bij u thuis
• Webshop met hapjes

Vadebo
culinair

De derde editie op zaterdag 24 
januari zal dezelfde mix bevatten, 
waarbij muzikanten van de band 
Hou’t Simpel, in samenwerking 
met de mannen van de in d’n Ollie 
ontstane band Fat Boys Nie Slim, 
hun gasten vermaken met ‘n zeer 
afwisselend repetoire van Neder-
landstalige meezingers tot dans-
muziek en van Duitse rock tot me-
lodieuze ballads. 
Net als de voorgaande edities, is 
er plaats gemaakt voor gastoptre-
dens en dit jaar zal wederom een 
delegatie van het smartlappenkoor 
De Borrelnoten een gimmick bren-
gen van de Revuoos.
Ook zal de Schijndelse zanger Igor 

van der Meijden, opvolger in de 
eerste band van Idols-winnaar en 
Common Linnets-zanger Waylon, 
begeleid door Hou’t Simpel, wat 
nummers vertolken.  
Net als bij voorgaande edities, 
wordt het publiek muzikaal uit-
genodigd om mee te spelen met 
de bands op o.a. tamboerijn, het 
wasbord, de sambaballen en de 
kazoo, die voor het podium in de 
percussieboom hangen. Kortom, 
een gezellige avond voor jong en 
oud, waarbij iedereen zijn muzikale 
steentje kan en mag bijdragen.
De Pubnight op zaterdag 24 janu-
ari is van 21.00 tot 2.00 uur. De 
toegang is gratis. 

Pubnight met Hou’t Simpel

HEESWIJK-DINTHER - Een sfeervolle avond vol muziek, entertainment, 
een hoog meezinggehalte, voor jong en oud, waarbij niet de muzikan-
ten maar het publiek het middelpunt is. Dit is samengevat de kern van 
de voorgaande twee edities van de drukbezochte Pubnight in café in 
d’n ollie in Heeswijk-Dinther.

ik zelf ben ‘een sChoenmaker die zelf 
op kapotte sChoenen loopt’

Als het goede doel dit jaar is ge-
kozen voor de Kinderafdeling van 
Ziekenhuis Bernhoven in Uden. Het 
geld zal worden besteed aan het 
uitbreiden van de muurschilderin-
gen op de Kinderafdeling en de af-
delingen waar kinderen komen voor 
onderzoek of spoedeisende hulp. 
Een warm welkom en een veilig ge-
voel maken het verblijf, wat vaak al 

spannend genoeg is, wat aangena-
mer. De bands die hun opwachting 
maken bij Nothing Else Matters zijn: 
Outline, Co-Incidental, Syndicate, 
The Picadilly’s, Silly Putty en Pun-
kass Ninjas. Het festival begint om 
20.30 uur en de entree bedraagt 
€ 7,50 in de voorverkoop en 
€ 10,00 op 31 januari aan de dag-
kassa.

Nothing Else Matters 
Benefietconcert voor kinderafdeling Bernhoven

HEESCH  - Het muziekfestival Nothing Else Matters staat wederom op 
de concertagenda. Het festival is gekoppeld aan een goed doel. Dit jaar 
slaan zes bands uit Bernheze de handen ineen en maken met passie en 
plezier muziek voor het goede doel. in de grote zaal en het café van De 
Pas in Heesch zullen de bands op 31 januari afwisselend zorgen voor 
een muzikaal vermaak van de bovenste plank. 



Woensdag 21  januari 2015 3
  

Op de dag dat mijn vorige bijdrage in deze krant 
verscheen, veranderde de wereld. Dat had ik 
natuurlijk niet kunnen bevroeden, toen ik een 
paar dagen eerder besloot het gedicht van mijn 
buurman over bier in de hemel op te nemen. 
Iedere dag gaan er mensen dood, maar zelden 
ging het op zo’n brute wijze als op 7 januari 
2015. Als er een hemel bestaat, hoop ik voor de 
cartoonisten van Charlie Hebdo en de andere 

slachtoffers dat Fons’ voorspelling klopt. Dan kunnen ze zich aan de 
hemelse bar volgieten met vergetelheid.

Hier op aarde zal het ons niet lukken de beelden van die dag en de 
dagen erna te vergeten. Ze zullen zich, net als de beelden van de 
vliegtuigen die zich in de Twin Towers boorden, tot onze dood nestelen 
in ons collectieve geheugen. 
Velen zochten een uitlaatklep na deze wrede aanslag op de vrijheid 
van meningsuiting. De ene mens deed dat door mee te lopen in 
een demonstratie, de ander door via Twitter of andere media zijn 
afschuw te laten blijken. Ik had aanvankelijk behoefte zelf een cartoon 
te maken. Maar aangezien ik niet kan tekenen, koos ik voor de 
uitingsvorm die me wel ligt, het sonnet.

Met potlood of Met pen
Ik was nooit goed in tekeningen maken
Het schortte aan de fijne motoriek
Dus was er weinig kans dat ik publiek
Met stift of potlood ooit zou kunnen raken

Wel met de pen, dus mag ik niet verzaken 
Al zaaien zij verderf en veel paniek 
Ik dien de terroristen van repliek 
En schreeuw mijn mening dichtend van de daken:

In vrijheid moet een mens zich kunnen uiten 
Met potlood of met pen, het vrije woord 
En ook het vrije beeld is niet te stuiten 
Al worden cartoonisten wreed vermoord 

Dan komen mensen overal naar buiten
‘Je suis Charlie’ is wat je ziet en hoort

Wilt u reageren op deze bijdrage of een van mijn vorige bijdragen, 
stuur dan een mail naar jeagmanders@gmail.com.

mooi van hans manders

SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW!

VA
N G

RUNSVEN &
 H

AERKENS

AS
SU
RA
NT
IE
KA
NT
OO

R

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!!

Purple Fields wint Nisseroise Kwis

Do The Wallie
In een vol Partycentrum ’t Maxend 
begon de presentatie als ver-
trouwd, met de bijzonderheden 
uit alle categorieën. Hierdoor werd 
voor enkele teams al duidelijk wat 
ze konden verwachten van de 
daadwerkelijke uitslag, getuige 
hun hoopvolle blikken. 

De ‘busvraag’, waarbij de bus-
chauffeur van lijn 157 werd verrast 
met 100 wachtende kwissers bij 
de halte Noorderbaan, werd uit-
gelicht, evenals de ‘Wallie-vraag’. 
Hierin rende hond Wallie met een 
action-cam door Nistelrode en 
dienden de deelnemers de straten 
te raden. De bijbehorende lach-
wekkende bewegingen werden 
afgelopen zaterdag door de kwis-
masters gedemonstreerd in, mis-
schien wel de nieuwe carnavalshit: 
Do The Wallie!

Gezocht: kwismasters
Voorafgaand aan de uitslag van 
de vierde editie, vertelde voorzit-
ter Geert van Dijk dat de huidige 
organisatie op 28 december 2015 
haar laatste Kwis organiseert. De 
organisatie nodigt initiatiefrijke 
Nisseroienaren uit het stokje over 
te nemen. Wie interesse heeft om 
de Kwis te organiseren, kan zich 
melden bij een van de organisato-
ren of via een mail naar 
info@nisseroisekwis.nl.

De winnaar
Na de ‘bedankjes’ volgden de 
‘bijzondere’ prijzen. Hierbij werd 
Jasper van Eerd geëerd als ‘Fitste 
Nisseroise 2014’ omdat hij het bij 
de geheime opdracht, de shuttle-
run test, wist vol te houden tot trap 
14,5. Daarna groeide de spanning 
in de zaal en die was duidelijk te 
snijden toen de organisatie de top 

drie bekendmaakte:
3e plaats met 896,9 punten: 
Zeker (z)weten.
2e plaats met 903,1 punten: 
IQ Achteraf! 
1e plaats met 913,6 punten: 
Purple Fields.

Opvallend detail was dat het team 
Purple Fields bestond uit 11 perso-
nen, terwijl een gemiddeld team 
17 personen bevatte. Een buiten-
gewone prestatie dus, met een 
verdiende eerste plaats. 

Na tienen was het officiële gedeelte 
ten einde en werd het groot feest 
in ‘t Maxend met Feestduo Geenus 
en Band Baby Blue. Dit duurde nog 
tot in de late uurtjes voort.
Op 28 december 2015 is de lus-
trum-editie van de Nisseroise Kwis, 
de inschrijving start op 1 november 
om 0.00 uur. 

NISTELRODE - Elmex tandpasta, bloemen gevouwen van papier, zelfgemaakte rebussen, lijnbus 157 en Wal-
lie; het waren allemaal elementen van de Nisseroise Kwis 2014. Na deze vierde editie van de dorpskwis van 
Nistelrode verschenen er veel vragen op Facebook. Zaterdag 17 januari kregen de deelnemers antwoord op 
alle vragen, ook op de belangrijkste vraag: ‘Wie wint de kwis?’. Het was een nek-aan-nek race, waarbij het 
team Purple Fields dit jaar met de trofee naar huis ging.

Zie voor een plaatselijke Plaza:Zie voor een plaatselijke Plaza:Zie voor een plaatselijke Plaza:ke Plaza:k

Souflessemenu
 

frites en salade

ouflessemenuouflessemenuouflessemenuouflessemenuouflessemenuouflessemenuouflessemenu

6,95695
PLAZA VOORDEEL

PAKKER

4,95495
PLAZA VOORDEEL

PAKKER

Kibbelingmenu
Kibbeling met  
frites en salade

PLAZA VOORDEEL 
PLAZA VOORDEEL 

Plaza ‘t Supertje - Stationsplein 4 - Heesch - www.supertje.com
0412-456476 - Alle dagen geopend van 11.30 tot 21.00 uur

www.plazafoodforall.nl

Bluesunday 
met Virgin 
Bluesrock

HEESWIJK-DINTHER - Zondag 25 
januari is er een editie van de ge-
zellige bluesmiddag Bluesunday. 
Dit keer met de band Virgin Blues-
rock uit Schijndel en omgeving. 

Deze band bestaat uit zes profes-
sionele muzikanten, die er bij elk 
optreden iets speciaals van willen 
maken en al jaren in het circuit 
meedraaien. 

Compleet met blazerssectie bren-
gen ze een pittige mix van blues-
ballads tot bluesy rock. Bluesunday, 
word gehouden in Pub Maritiem 
(Aquarest) Meerstraat 30B Hees-
wijk-Dinther. Zaal gaat open om 
15.00 uur en de entree is gratis. 

Zie ook onze facebookpagina of 
kijk op www.aquarest.nl .

Met 913,6 punten behaalde Purple Fields de eerste plaats 
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Health, Beauty, Care

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. 8.15-18.00 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

looSBroEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

Diëtistenpraktijk  
Lieke  Bouwens

Tel: 06-29271242
Email: info@liekebouwensdietiste.nl
www.liekebouwensdietiste.nl

Holkampstraat 16
5383 KC Vinkel
Nederland

Diëtistenpraktijk  
Lieke  Bouwens

Tel: 06-29271242
Email: info@liekebouwensdietiste.nl
www.liekebouwensdietiste.nl

Holkampstraat 16
5383 KC Vinkel
Nederland

15% korting 
op het eerste 

consult 
in de maand januari

HONDSTRAAT 10 | VORSTENBOSCH | [ T ] 0413 - 34 36 74 |  [ E ] INFO@ANNELIES-AARTS.NL | [ I ] WWW.ANNELIES-AARTS.NL

from A to Beautiful

Zon, zee, zomer… genieten en relaxen. 
Vooral geen gedoe. En er op elk moment 
tóch perfect verzorgd uitzien. Hoe? 
Met permanente make-up!

Lekker makkelijk. Dat is één. Maar permanente 
make-up biedt zoveel méér:
•	 Professionele	modellering	van	uw	wenkbrauwen.	

Goed gevormde wenkbrauwen geven het effect van 
een optische lift en zorgen voor een stralende, open 
blik. 

•	 Mooi	geaccentueerde	ogen.	Een	perfect	aangebrach-
te permanente eyeliner geeft u een stralende oogop-
slag en versterkt de natuurlijke vorm van uw ogen. 
En wat u ook doet: zwemmen, sporten, douchen… u 
ziet er altijd verzorgd uit. Uitgelopen oogmake-up is 
voorgoed verleden tijd!

•	 Perfect	gevormde	mond.	Een	subtiel	liplijntje	in	de	
kleur van uw lippen accentueert of perfectioneert uw 
natuurlijke lipcontour. En met volledig ingekleurde 
lippen heeft u altijd een mooi gevormde mond.

Subtiel, natuurlijk en professioneel zijn onze uitgangs-
punten. Omdat wij voortdurend scholing en training 
volgen in het aanbrengen van permanente make-up 
kunnen wij u een perfect resultaat garanderen. Een 
veilige en prettige gedachte! 

Loop gerust eens bij ons binnen, wij adviseren u graag. 

Hondstraat 10 - Vorstenbosch - 0413-34 36 74 - info@annelies-aarts.nl
www.annelies-aarts.nl

SMS BA <spatie> 15 naar 4004 ( € 0,80 p.o.b. plus de 
kosten van het gebruik van je mobiele telefoon)
Of stem via www.beauty-award.nl
Er kan slechts een keer gestemd worden per IP-adres.

Geef je een seintje als je hebt gestemd? 
Onder de stemmers verloten we een leuke verassing. 
info@annelies-aarts.nl.

Publieksprijs
Gun jij Medi Spa Annelies een stem voor de landelijke 

publieksprijs van de Beauty award? Stem dan nu!

WIJ ZIJN GENOMINEERD Heel hartelijk dank namens het hele team!

Medi Spa Annelies.

Wat verandert er voor u?
Laverhof staat voor u klaar!

Esther Verhoeven, consulent cliënt-
servicebureau: “2015 is een over-
gangsjaar. Er gelden speciale regels 

om de overgang van de AWBZ naar 
de gemeente of zorgverzekeraar zo 
soepel mogelijk te laten verlopen. 
Maar wat betekent dit voor u?”

VERPLEEG- OF 
VERZORGINGSHUIS
“Woont u op dit moment in een 
verpleeg- of verzorgingshuis? Dan 

verandert er voor u niets. Uw 
AWBZ-indicatie werd op 1 januari 
2015 een indicatie voor de Wet 
langdurige zorg (Wlz). Die indica-
tie is onbeperkt geldig; u hoeft dus 
geen nieuwe indicatie meer aan te 
vragen zolang uw zorgvraag het-
zelfde blijft.”

VERPLEGING OF 
VERZORGING THUIS
Vanaf 1 januari 2015 zal niet meer 
het Centrum Indicatiestelling Zorg 
(CIZ) bepalen of iemand een in-
dicatie krijgt voor verpleging en 
verzorging thuis, maar een wijk-
verpleegkundige. Net als vroeger 
moet hiervoor een medische reden 
zijn. Woont u op dit moment thuis 
en krijgt u thuis zorg? Dan kan het 
zijn dat er voor u wel iets veran-
dert. Uw gemeente of zorgaanbie-
der bespreekt dit altijd met u.

“Heeft u thuis verpleging of ver-

zorging nodig, dan kunt u zich di-
rect melden bij een zorgorganisatie, 
vaak na overleg met uw huisarts. 
Bij Laverhof kunt u contact opne-
men met het cliëntservicebureau. 
Wat ook nieuw is; de zorgverzeke-
ring gaat dit vergoeden vanuit de 
basisverzekering”, aldus Esther. 

HULP BIJ HET HUISHOUDEN, 
BEGELEIDING EN 
DAGBESTEDING
Indien u voor vergoeding vanuit 
de Wmo in aanmerking wilt ko-
men, moet de gemeente toegang 
tot deze ondersteuning afgeven. 
De gemeente bespreekt tijdens het 
zogenaamde ‘keukentafelgesprek’ 
of u in aanmerking komt voor on-
dersteuning vanuit de Wmo. Dit 
geldt zowel voor hulp bij het huis-
houden als begeleiding en dagbe-
steding. 

Krijgt u op dit moment hulp bij het 
huishouden, begeleiding of be-
zoekt u de dagbesteding? Dan be-
spreekt uw gemeente of zorgaan-
bieder met u of er iets verandert. 

PERSOONSGEBONDEN BUDGET
Maakt u gebruik van een Per-
soonsgebonden budget (PGB)? 
Kijk dan op de website van de So-

ciale Verzekeringsbank (SVB) voor 
informatie over de veranderingen 
waar u mee te maken krijgt. Ook 
met een PGB kunt u bij Laverhof 
terecht!

WILT U DIRECT ANTWOORD 
OP UW VRAGEN?
Esther: “De veranderingen in de 

zorg kunnen vragen bij u oproe-
pen als: Kan ik nu meteen van 
Laverhof thuiszorg of hulp bij de 
huishouding krijgen? Houd ik mijn 
recht op zorg of moet ik meer gaan 
betalen?

Wilt u direct antwoord op uw vra-
gen, dan kunt u van maandag t/m 
vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur te-
recht bij onze cliëntservicebureaus. 
Samen met mijn collega’s Ellen 
Ruis en Riny Verstraten help ik u 
graag!”

cliëntservicebureau Heeswijk:
0413 - 29 81 13 of
clientservicebureau.heeswijk@
laverhof.nl.

cliëntservicebureau Schijndel:
073 - 544 33 33 of
clientservicebureau.schijndel@
laverhof.nl.

HEESWIJK-DINTHER - in de zorg verandert veel. Zorg die in de algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (aWBZ) geregeld was, is overgegaan naar 
drie wetten: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wmo 
2015 wordt uitgevoerd door de gemeente, de Zvw door de zorgverzekeraar en de Wlz door het zorgkantoor.

Esther Verhoeven

Advertorial

‘woont u op dit moment in een verpleeg- of verzorgingshuis? 
dan verandert er voor u niets’

IPL ontharen door Pulzzz betaalbaar voor iedereen!

www.sylk-beauty.nl

weg ongewenste haren!
oksels, bovenlip, bikinilijn

armen, benen, rug, enz.
ook voor mannen

Hopveld 33
Heeswijk-Dinther
tel. 0413-29 39 13

overtuig uzelf met een gratis eerste IPL okselbehandeling

Het adres in Heesch 
voor een goede hand- en 
voetnagel verzorging 
voor man en vrouw
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           Wij maken ons roggebrood op traditionele wijze …    zonder toevoegingen         …daardoor is het zo gezond en lekker.

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

U kunt ook bestellen in onze webshop!

tips van de bakkers:

geldig t/m 28-1-2015

Kersen - Monchou

taart 

Olijvenbrood 

met rozemarijn 

en griekse olijven

7,95

1,95

EINDELIJK WEEREINDELIJK WEER
ROGGEBROOD WEER

 Wat je van dichtbij haalt is lekker.... 
Als de rogge geoogst wordt op “D’n Stelt” 
van de landerijen van Tosse, wordt deze 
gemalen op de Kilsdonkse molen. 
Harm en zijn team bakken er het lekkerste 
roggebrood van. Roggebrood zonder fratsen. 
Gewoon puur natuur. Maar o zo lekker. 
U bewaart ons roggebrood gekoeld. 

bij aankoop van 2 broden

Brabants
roggebrood
per pakje

1,00 normaal 1,45

Inmiddels is de organisatie druk 
bezig met het nakijken van de ant-

woorden en het voorbereiden op 
de prijsuitreiking. Wie heeft er dit 

jaar hoog gescoord en wie heeft er 
minder gepresteerd? Welke vragen 
waren goed te beantwoorden en 
welke leverden veel hoofdbrekens 
op? Het wordt allemaal duidelijk 
tijdens de prijsuitreiking op vrijdag 
30 januari in De Pas, vanaf 20.00 
uur. 

Prijsuitreiking Hisse Kwis in zicht
HEESCH - De organisatie van De Hisse Kwis kijkt terug op een geslaagde kwisavond. op 29 december gin-
gen 112 teams de uitdaging aan. Vijf uur lang waren zij bezig met het oplossen van raadsels, doorpluizen 
van het internet, zoeken in oude kranten en boeken en reden ze door Heesch om nét dat ene bordje te vinden. 
De Geheime Proef bestond dit jaar uit het raden van vijftig begintunes van films en tv-programma’s. Voor 
de ene deelnemer een feest van herkenning terwijl andere deelnemers wensten dat ze wat vaker voor de tv 
hadden gezeten.

Burgemeester Moorman kwist ook mee Foto’s: Ad Ploegmakers

Bewegings- en 
afslankstudio

Elma v.d. Wielen - Kampstraat 6 - Heesch
Tel. 0412-455353 - www.sport-inn.info

• Power plate
• Cardiofitness

Afvallen? 
Platter buikje?

• Vacuumtraining
• Voedingsadvies

KLEINE SPORTSCHOOL 
met vele mogelijkheden 

onder persoonlijke begeleiding

Zilveren muziekjubileum 
Fred Verkuijlen bij Sint Servaes

In 1974 maakte Fred zijn opwachting als slagwerkmuzikant bij 
de Dintherse muziekvereniging. Als jongste telg uit het muzikale 
gezin Verkuijlen zette hij zich jarenlang in voor de drumband. 
Naast zijn muzikale activiteiten is Fred ook een echt verenigings-
mens. Hij is bij alle nevenactiviteiten van de vereniging zeer ac-
tief betrokken. En wie Fred kent, weet dat dat gepaard gaat met 
veel inzet. Want als Fred iets doet, doet hij het goed. 

Een jaar of zes geleden ging Fred als tamboer-maître aan de slag 
en geeft in die hoedanigheid leiding aan het harmonieorkest als 
er publieke optredens zijn bij serenades en aubades. Daarnaast 
is hij vanaf 2010 ook als bestuurslid actief. Het instrumentarium 
en de feestjes van de vereniging zijn bij Fred in goede handen.
Harmonie Sint Servaes is trots op haar zilveren lid. Na de woor-
den van de voorzitter vielen hem de vele felicitaties van de aan-
wezige leden ten deel.

HEESWIJK-DINTHER - Tijdens de jaarlijkse teeravond van harmonie Sint Servaes in zaal De Toren is Fred 
Verkuijlen onderscheiden vanwege zijn 25-jarig muziekjubileum. Voorzitter lambert van der Ven speldde 
hem de zilveren speld op en overhandigde Fred de oorkonde van de landelijke bond KNMo. Bloemen waren 
er voor zijn vrouw anita en hun kinderen Toby, Britt, Maud en Wesley. 

Fred en Anita Verkuijlen

Bij elke besteding van € 10,- bij 
Hubo Nistelrode, krijg je één stem-
pel op een stempelkaart. Bij vijf 
stempels krijg je een korting van 
€ 5,- op een hoofdgerecht bij Eet-
café ‘t Pumpke. Een reden temeer 
om aan de slag te gaan met de 
kluskarweitjes en je daarna lekker 
te laten verwennen. Maar, let op: 

je kunt maximaal één kaart per 
persoon inleveren. De stempels 
zijn niet inwisselbaar tegen con-
tanten, de korting is alleen van 
toepassing op het hoofdgerecht 
en is niet geldig in combinatie met 
andere acties.

www.eetcafetpumpke.nl.

Actie Hubo Nistelrode en 
Eetcafé ‘t Pumpke

Advertorial

NISTELRODE – Een mooie actie voor de klussers die ook graag uit eten 
gaan. Heeft u de stempelkaart van de Hubo al ontvangen? Bart Pen-
nings, van Hubo Nistelrode heeft samen met Mark Verwijst van Eetcafé 
’t Pumpke een mooie actie bedacht. Tijd om te gaan klussen dus!
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lezingen in bibliotheken 
Heesch, nistelrode en 
Heeswijk-Dinther
BERNHEZE - in het kader van het Kennismakers project van 
de noord Oost Brabantse Bibliotheken worden er diverse 
lezingen gehouden in de bibliotheken in Bernheze. Hiermee 
wil de bibliotheek mensen met elkaar verbinden door het 
uitwisselen van kennis te stimuleren.

BIBLIOTHEEK HEESCH - Kind met leerproblemen anders 
bekeken. 

Heeft uw kind dyslexie 
of andere leerproblemen? 
Of kan het zich moeilijk 
concentreren? Reageert 
uw kind heftig op 
prikkels van geluid, 
licht, aanraking? Lijkt 
het afwezig in de klas of 
juist heel druk? In het 
kader van het project 
KennisMakers geven 

Mark van de Ven en Ubavka Jovanoska, elk vanuit hun eigen visie, 
informatie over dit soort problemen. Zij houden op donderdag 
29 januari, vanaf 20.00 uur, in de bibliotheek in Heesch een 
gratis informatieavond over oogtraining en gevoeligheid in 
de prikkelverwerking van voelen, horen, zien en ruiken. In 
september verzorgden Mark en Ubavka deze lezing in de bieb in 
Nistelrode. Vanwege de enorme belangstelling wordt de lezing 
herhaald. Deelname is gratis, vooraf aanmelden is verplicht via 
0412-451857 of contactheesch@nobb.nl. 

Veel mensen hebben behoefte aan inspiratie en zingeving. 
Het lijkt erop dat er ondanks alle welvaart, ook iets verloren is 
gegaan. Daarom zoeken mensen naar een beter evenwicht tussen 
materiële welvaart en geestelijk en lichamelijk welzijn. Niet 
alleen vanuit je hoofd leven, maar vooral ook vanuit je hart!

BIBLIOTHEEK HEESWIJK-DINTHER - Norbertijn Joost 
Jansen over Spiritualiteit 

De initiatiefnemers 
van De Maand van de 
Spiritualiteit willen 
aansluiten bij de 
groeiende behoefte 
aan zingeving en 
inspiratie die we in 
onze samenleving 
op dit moment zien. 
Bibliotheek Heeswijk-
Dinther nodigde 

Joost Jansen uit om op maandag 2 februari over het thema 
Spiritualiteit te spreken. De avond begint om 20.15 uur. Toegang 
is gratis, vooraf aanmelden is verplicht via 0413-291054 of 
contactheeswijkdinther@nobb.nl.

BIBLIOTHEEK NISTELRODE - Presentatie Centrum Maia 
De bibliotheek heeft 
Maja van Houting en 
George Onderdelinden 
van Centrum Maia in 
Nistelrode uitgenodigd 
om tijdens de Maand 
van de Spiritualiteit, op 
dinsdag 3 februari een 
presentatie te geven over 
dit onderwerp. De avond 
begint om 20.00 uur. De 

toegang is gratis, vooraf aanmelden is verplicht via 0412-611555 
of contactnistelrode@nobb.nl.

Ubavka en Mark

Joost Jansen

Maja en George

Thema-avond 
over toekomst 
parochies
HEESWIJK-DINTHER - in het 
Willibrordcentrum in Heeswijk-
Dinther wordt op dinsdag 27 ja-
nuari een thema-avond met abt 
Denis Hendrickx gehouden waarin 
de vraag ‘is er nog toekomst voor 
de parochie?’ centraal staat.

Er is heel wat gaande in parochie-
land. Parochies worden opgehe-
ven en bij elkaar gevoegd. Hoe 
zouden we de toekomst kunnen 
bekijken? Liggen er niet extra en 
bijzondere kansen voor het pasto-
raat binnen de dorpen rondom de 
abdij? Welke rol zou de abdij kun-
nen en moeten spelen? Vanuit de 
bestaande situatie onderweg zijn 
naar morgen. Wat vraagt dat alle-
maal? De avond begint om 20.00 
uur. De toegang gratis.

Week van het gebed in parochies HDL 

De Week van het gebed is oor-
spronkelijk het idee van de gees-
telijke Paul J. Wattson. Hij nam in 
1908 het initiatief om christenen 
van verschillende kerken een week 
lang te laten bidden voor de een-
heid. Wereldwijd baden miljoenen 
christenen mee. Door samen te 

bidden kunnen wij meer onder-
linge verwantschap ervaren. Tege-
lijkertijd kun je je verantwoordelijk-
heid voor anderen tonen door de 
problemen van de samenleving in 
de voorbede een plek te geven. 
Afgelopen jaar hebben in Neder-
land naar schatting zo’n 200.000 

mensen meegedaan met het initi-
atief.

De parochies van HDL doen ook 
mee in de liturgie van beide week-
enden. Maar ook mensen die niet 
naar die vieringen gaan, kunnen 
meebidden. Wie een kaarsje gaat 
opsteken bij Maria in een van de 
drie kerken, zal daar een voorbeeld 
vinden van een gebed dat aansluit 
bij de intentie van de gebedsweek.

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - in de parochies van Heeswijk-Din-
ther en loosbroek zal tot 25 januari aandacht besteed worden aan de 
Week van het gebed. 

Grenzeloos BERNHEZE
Fleur en Eva maken een crèche 
in Zuid-Afrika mogelijk

Fleur van der Ven en Eva Lieve 
Loonen uit Heesch begrepen uit 
gesprekken met de lokale project-
leidsters dat het hun grote wens 
was ooit een echte crèche op te 
starten. Fleur en Eva dachten dat 
zij als ambassadeurs wel iets zou-
den kunnen betekenen. Terug in 
Nederland staken zij direct de han-
den uit de mouwen en hebben hun 
project (TinkerTots) ingeschreven 
voor de Kerstactie van het Maas-
landcollege in Oss. De school was 
enthousiast en zei onmiddellijk JA!
Om nog meer kinderen te helpen 
wil TinkerTots zich daarnaast ook 
richten op de allerarmste buurten 
van de township. Het plan is om 
kleine speelgroepen te maken, on-
der leiding van een opgeleide moe-
der of vrijwilliger. Deze kinderen 
zullen ook dagelijks een voedzame 
maaltijd krijgen. In deze wijken is 
geen crèche en zal het onderwijs 
gegeven worden onder een boom 

of in een van de vele sheds (door 
de bevolking zelfgebouwde hutjes).
De inspanningen van Eva en Fleur 
zijn niet voor niets geweest. Veel 
leerlingen, docenten, familie en 
vrienden reageerden zeer enthou-
siast op hun plannen en hebben 
er voor gezorgd dat de crèche in 
Port Elizabeth gerealiseerd kan 

gaan worden. Daarvoor deden het 
Udens College en de Bernadet-
teschool uit Oss ook een mooie 
duit in het zakje. Het totale bedrag 
wordt nog eens met 55% ver-
hoogd door Wilde Ganzen. 
Een grote wens kan hiermee wor-
den vervuld en binnenkort kan 
worden gestart met de bouw.

HEESCH/OSS - in mei 2014 gingen twee leerlingen van het Maaslandcollege uit oss voor hun internationale 
stage - samen met enkele bestuursleden van stichting Thamsanqa.nl - naar Zuid-afrika. Ze staken de handen 
uit de mouwen bij een kleinschalig project in de township Motherwell. Dit project bestaat uit vijf opvang-
huisjes, waar huismoeders zorg dragen voor ca. 35 kinderen.

Eva Lieve Loonen met kinderen uit de crèche
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 23 t/m 29 januari 2015

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

Uw kwaliteitsslager
Tramstraat 15 - 17 • 5388 GE Nistelrode • Tel.: 0412-611282

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

Bij aankoop van 2 broden 
naar keuze:

4 eierkoeken
voor 

1,00

Mueslibollen 
4 + 2 GRATIS

Er is weer eigengemaakte NOTENPATÉ 

500 gram runderlappen € 5,95
500 gram hachee vlees € 5,95
100 gram schouderham € 1,39

Van Mook

Kaas-ui
stokbrood

2,50

Nieuw nieuw!

Caramelcake 
introprijs

de zoete verleiding!

2,95

Groente en Fruit Speciaalzaak Ceelen
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426

info@ceelengroentefruit.nl

Groot assortiment rauwkost salades

Mineola’s 5+2 gratis
Rode kool (gesneden) 500 gram € 0,75
Goudreinetten 2 kilo € 1,50

Schilderen en beeldhouwen in 
Zuid-Frankrijk

Zoals Leonie Dekker en Antoinet 
Verhagen, zussen uit Heeswijk-
Dinther en Nuenen, die hun leer-
lingenaantallen in een rap tempo 
zien groeien. Tegen de trend in. 
“Voor sommige activiteiten heb-
ben we zelfs wachtlijsten moeten 
aanleggen.” Zo heeft Antoinet, 
samen met anderen, een boerderij 
gehuurd en omgevormd tot schil-
der- en beeldhouwcentrum. 
Inspelen op marktontwikkelingen, 
cultureel ondernemen; het zijn za-
ken die aangeven dat kunst anno 
2015 allesbehalve zacht of esote-
risch hoeft te zijn.

Maatwerk
“Wij willen maatwerk blijven bie-
den. Als mensen ’s avonds of in 

het weekend willen werken kan 
dat.” Maar ook speciale dingen 
als een kunst- en cultuurreis naar 
Zuid-Frankrijk gaan ze daarbij niet 
uit de weg. “En dan kom je bijna 
als vanzelf uit bij La Colline”, lacht 
Leonie. Via een cursist die al eerder 
geweest was, kwamen de zussen 
het afgelopen jaar tot een gecom-
bineerde schilder-beeldhouwreis 
naar de Drôme, inclusief uitstapjes. 
“Een succes, geweldig. Iedereen 
heeft genoten.”
Reden genoeg om in juni 2015 
voor twee weken te gaan, van 
14-21 juni. “Al kunnen we met 
name nog schilders gebruiken, 
zowel beginners als gevorderden. 
Het is tenslotte het land van Van 
Gogh en Cézanne”. 

Het beloven opnieuw twee bijzon-
dere weken te worden. Schitteren-
de omgeving, volop zon, ontspan-
nen sfeer. Zonder dingen aan je 
kop een week kunnen werken aan 
je beeld of schilderwerk. Inspiratie 
voor een heel jaar. Zèlf doen, zèlf 
ervaren. “Alles is al gedaan, maar 
niet door jou.” Een kunstweek in-
clusief beeldhouw-, schilderlessen, 
excursies, verblijf, maaltijden en 
vervoer is er voor € 625,-.

Inlichtingen
www.ruimteinbeeld.nl 
antoinet@ruimteinbeeld.nl 
www.leoniedekker.nl  
leoniedekker@home.nl 

Uitnodiging 
Presentatie 1 februari van 14.00-
16.00 uur, CC Nesterlé, Parkstraat 
2, Nistelrode. Presentatie 8 febru-
ari 14.00-16.00 uur.
Ruimte in Beeld, Dubbestraat 9a, 
Nuenen.

FRANKRIJK/NISTELRODE - De cultuursector in Nederland is momen-
teel volop in beweging. Gevestigde namen en instituties hebben het 
moeilijk. De subsidiekraan gaat steeds verder dicht. Traditioneel cur-
susaanbod verschraalt, lessen worden te duur. Kunstenaars-docenten 
zoeken daarom naar nieuwe wegen en gaan soms letterlijk de boer op.

Extra collecte in parochies van 
HDL voor project in Garanhuns

Dinthernaar Hugo van den Broek 
ondersteunt als vrijwilliger de vele 
projecten van Pater Gabriël. Hij 
werkt aan de rand van de stad 
Garanhuns in Noordoost-Brazilië, 
waar de meeste mensen in armoe-
de leven. In de wijk Massaranduba 
heeft de parochie twaalf eenvou-

dige huisjes in Vila do Jubileu, be-
stemd voor de armste mensen die 
tijdelijk geen dak boven hun hoofd 
hebben. Ze mogen er gratis wonen 
en hoeven alleen het water en licht 
te betalen. Tijdens hun verblijf daar 
krijgen zij verschillende vormen 
van ondersteuning. 

Aan sommige huisjes moet onder-
houd gepleegd worden. 
Een bewoner is onlangs verhuisd 
en dat huisje moet nodig opge-
knapt worden. Daarvoor denkt 
men een bedrag van ongeveer 
€ 800,- nodig te hebben. 
Dat bedrag wordt besteed aan het 
herstellen van dak, wc en douche, 
het plaatsen van nieuwe deuren en 
een nieuwe wasbak, het stucwerk 
van de muren en het schilderwerk 
aan de binnen- en buitenkant.

Giften zijn en blijven meer dan 
welkom op: banknummer NL02 
RABO 0126 9350 92 t.n.v. RK 
Kerk St. Servatius, o.v.v. Brazilië.

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Net als vorig jaar is er in de vierin-
gen van 31 januari en 1 februari een extra collecte in de parochies van 
Heeswijk, Dinther en Loosbroek voor Garanhuns. Nu voor het herstel 
van een huisje in Vila do Jubileu.

Grenzeloos BERNHEZE
Advertorial
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PRODUCTIEMEDEWERKER/STER
Fulltime

Taakomschrijving:
 Het vervaardigen van textiele vloerbedekking en akoestische oplossingen.

BEN JIJ 18 JAAR OF OUDER EN OP ZOEK NAAR EEN LEUKE JOB?
Wij zoeken een 

Jouw kwaliteiten:
• sociaal
• zelfstandig
• ondernemend
• representatief
• flexibel

Wij bieden:
• fijne werkomgeving
• goede werksfeer
• passende honorering

Stuur je sollicitatiebrief met CV en pasfoto naar:
Hacotec Oss B.V. t.a.v. dhr. A. Ploegmakers

Veluwemeer 3, 5347 JT Oss
info@hacotec.nl     0412-405293     www.hacotec.nl

ALLES OP MAAT

Indien je belangstelling hebt 
voor deze functie verzoeken wij 
je per e-mail een sollicitatiebrief 
met cv te richten aan de heer 
B.R.M. Ezerman van bureau “In 
‘t Maasland”.

T  (0412 )  644179
Heschepad  12 C 5341  GT  Os s 
www.maas l and-pe r sonee l . n l

i n fo@maas land-pe r sonee l . n l

w e r v i n g ,  s e l e c t i e  e n  p e r s o n e e l s z a k e n

INVIC METAALTECHNIEK in Oss is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in de vervaardiging van pro-
ducten uit dun staalplaat en licht constructiewerk op specificatie van de klant. Zij maken zowel 
deelproducten voor verdere verwerking, als compleet afgewerkte producten inclusief poedercoa-
ting en verpakking. Invic beschikt over de meest essentiële plaatbewerkingsprocessen, zoals knip-
pen, lasersnijden, ponsnibbelen en kanten. Verder hebben zij diverse lastechnieken in huis zoals 
puntlassen, stiftlassen, MIG/MAG en TIG lassen. Op het gebied van oppervlaktebehandeling is Invic 
uitgerust met een complete poedercoatafdeling en ook assembleren behoort tot de mogelijkheden.

tekenaar-werkvoorbereider

In deze spilfunctie ben je verantwoordelijk voor het technisch tekenwerk. Je verzorgt de werkvoor-
bereiding en je hebt dagelijks intensief contact met de productieleider over de productieplan-
ning en andere specifieke zaken. Je verzorgt bovendien de order-intake, je calculeert, werkt 
offertes uit en zorgt voor een correcte opvolging. Daarnaast ben je het eerste aanspreekpunt voor 
bestaande en nieuwe klanten en je houdt het ERP-pakket up-to-date. Kortom, een uitdagende 
groeifunctie met veel afwisseling, een grote betrokkenheid en veel in- en externe contacten.

Voor deze fulltime functie denken wij aan enthousiaste 
en gedreven kandidaten met een afgeronde opleiding 
werktuigbouwkunde en enkele jaren werkervaring als 
technisch tekenaar en/of werkvoorbereider, opgedaan 
binnen de metaalverwerkende industrie. Je bent orga-
nisatorisch sterk, weet het overzicht te bewaren en je 
communiceert gemakkelijk op elk niveau. Maar ook min-
der ervaren kandidaten met passie voor het vakgebied 
nodigen wij van harte uit om te reageren. Belangrijk is 
wel dat je goed overweg kunt met een 3D tekenpro-
gramma en dat je de ambitie hebt om jezelf verder te 
ontwikkelen.

Invic Metaaltechniek biedt een afwisselende baan met 
voldoende studie- en doorgroeimogelijkheden, een pret-
tige werksfeer, korte communicatielijnen en een grote 
onderlinge betrokkenheid. 

Voor nadere informatie: www.invic.nl

metaaltechneut met kennis van 3D tekenwerk

aan het werk
Wilt u ook een vacature plaatsen? stuurt u ons de informatie en het 
logo en wij maken de advertentie voor u op in het daarvoor passende formaat.
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Graag wil ik bestellen ....... exemplaren à €12,50
   
0  Ophalen tijdens expositie 29 maart in “De Pas”
 (contante betaling of pin)

0  Ophalen bij Boekhandel Ceelen, 
 ‘t Dorp 65 te Heesch

Naam:  .................................................................................

Adres:   .................................................................................

Woonplaats:  .................................................................................

Tel nr.:  .................................................................................

Emailadres:  .................................................................................

Ophalen tijdens expositie 29 maart in “De Pas”

KLIK KLAK DOOR HEESCHf o t o ’s  e n  u i t s p r a k e n

IN BEELDGEBRACHT DOOR
JANETTE SLAATS

KLIK KLAK DOOR HEESCH
Nawoord
Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- 
en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proef-
tekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een 
onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze 
door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. 
Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, 
vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische let-
terzetting. Het is in de jaren ‘60 populair geworden met 
De PORTRETfoto’s die op de kaft mogen zeeuw, toen een 
onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze 
door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. 
Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, Vriendelijke groet,Janette Slaats

www.CU2fotografie.nl

KLIK  KLA
K D

O
O

R H
EESCH

Janette Slaats

Janette Slaats

INSCHRIJFFORMULIER

Antwoordstrook OPSTUREN naar: 
CU2 fotografie, Moerbosch 1, 5384 MN Heesch 

of inleveren bij Boekhandel Ceelen.

Of alle gevraagde gegevens MAILEN naar: 
Klikklakdoorheesch@gmail.com

(aantal, naam, adres, tel, ophaalvoorkeur)
Designbyingrid

Hisse mensen opgetekend via de lens
‘Klik klak door Heesch’ door Janette Slaats

Het werd een mailing, gericht aan 
mensen op straat die wij allemaal 
kennen. De bekende Hisse mens 
dus. Janette wilde ze op de foto 
zetten in een karakteristieke hou-
ding, met een voorwerp en een 
uitspraak. Het moest een archief 

worden van Heesch 2015. Met als 
idee een expositie te houden in De 
Pas en naam te vestigen voor CU2 
Fotografie. 

respons
Niet de verwachte 25 mensen re-

ageerden, maar bijna 70 mensen 
meldden zich aan om op de ge-
voelige plaat te worden vastge-
legd. Twee dagen lang lag de rode 
loper uit, zorgde de visagiste voor 
een kleurtje op wangen en lippen, 
maakte de koffiepot overuren en 

klik klakte de camera in haar stu-
dio, terwijl de wachtende men-
sen het gezellig hadden met een 
‘praatje’. Daarna volgden nog wat 
foto’s op locatie en de bewerking 
van alle foto’s. “Een mega klus”, 
aldus een enthousiaste Janette. 
“Maar zò leuk om te doen!” 

invulling
Pietje Taxi Van Grunsven bracht 
een taxibordje mee, ging zitten en 
zei: “vort doen”. Vader en zoon 
Willy en Mark van Herpen kwamen 
met de föhn en de spreuk: “als je 
haar maar goed zit.” Het zijn maar 
een paar voorbeelden van hetgeen 
passeerde in die paar dagen. Jam-
mer om het bij een expositie te la-
ten. En dus, is er nu het boekje in 
de maak: ‘Klik klak door Heesch’. 

Met hulp van een aantal mensen 
en met gevoel voor de Hisse mens.

Niet compleet
Janette heeft niet het idee dat haar 
boekje compleet is. Het is wel een 
mooi tijdsbeeld van Heesch anno 
2015, met mensen die nu bekend-
heid genieten met hun 17 jaren 
jonge leven of hun leven van 101 
jaren. En die hun eigen lijfspreuk 
hebben die hen zo bijzonder 
maakt. “Allemaal staan ze op de 

foto zoals ze zijn, omdat ze dan het 
mooiste zijn”, aldus Janette.

Op 29 maart opent de expositie in 
De Pas en wordt het boekje gepre-
senteerd. Voorinschrijven kan via 
www.CU2fotografie.nl à € 12,50. 
Daarna kost een exemplaar € 15,- 
bij boekhandel Ceelen.

De foto’s werden door Janette bewerkt voor het boek Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

HEESCH – Hoe je jezelf onderscheidt bepaalt voor een groot deel of je succes hebt in wat je doet. als je 
fotograaf bent, kun je je onderscheiden door onderwerp, kwaliteit en originaliteit. En natuurlijk veel meer. 
Janette Slaats bedacht dat zij iets moest ondernemen om ‘in beeld’ te komen in Heesch met haar fotostudio.

‘De koffi epot maakte overuren en de 
camera klik klakte in de studio’
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N I S T E L R O D E  10.000M 2 MODE |  SCHOENEN |  SPORT  Laar 8,  5388 HE  Nistelrode  T 0412-611288  www.vantilburg.nl

24 JANUARI OM 14.30 UUR
COMMUNIE MODESHOW

JOTTUM

A L T I J D  O N L I N E  W W W . V A N T I L B U R G O N L I N E . N L
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communie
...de nieuwe collecties zijn binnen, ook online!

“We hebben ’n ‘kwak’ bekende 
artiesten uit het boerenrock circuit 
bijeen geraapt”, aldus de Nulandse 
gitarist Richard Maas. 

Hij weet uit zijn tijd van de WC-
experience als geen ander hoe zo’n 
feest eruit moet zien en geeft met 
zijn band MEUK, met een Heesche 
accordeonist in de gelederen, mid-

den in de winter een startschot 
voor het evenement Klompenrock.

De line-up nodigt uit voor ‘n flinke 
slok bier, pakken stro en zweet op 
het voorhoofd. Nard van Dinteren 
uit Afferden (Gelderland) brengt 
met z’n band de wilde jaren van 
Normaal terug en markante kop-
stukken van bekende bands als 

Jovink en de Voederbietels, Mooi 
Wark, Mannenkoor Karrespoor, 
André Nijman (Zwarte cross) en 
Bart Balletjes (BZB) zullen het feest-
gehalte naar grote hoogte stuwen. 
Verwacht verder rariteiten zoals 
een klompkunstenaar, ‘dj Jon op 
z’nne Unimog’ en een wilde stier, 
zodat dit feest aan een festivalge-
voel niet zal ontbreken. 

Alles lijkt erop dat Klompenrock 
een terugkerend succes gaat wor-
den. Gelet op de voorverkoop is er 
voldoende animo voor dit genre in 
deze regio. Het muzikale program-
ma begint direct op het moment 
dat de tent open gaat: om 19.00 
uur. Kaartjes kosten € 15,- in de 
voorverkoop via 
www.klompenrock.nl.

Opbouw Klompenrock in volle gang
OSS - Vorige week maakten wij al melding van het nieuwe 
evenement dat aankomende vrijdag 23 januari, zich zal ma-
nifesteren op Vorstengrafdonk in Oss. Een grote festivaltent 
wordt momenteel omgetoverd tot Brabantse feestboerderij 
waar liefhebbers van boerenrock gretig aan hun trekken ko-
men. De organisatie laat zich niet tegenhouden door winters 
weer en verwacht dat ook van haar festivalbezoekers.

Advertorial

‘de line-up nodigt uit voor ‘n flinke 
slok bier, pakken stro en zweet op 
het voorhoofd’ 



Woensdag 21  januari 2015 11
  

mooi & in de streek

in de streek
Diversiteit op Natuurcentrum de Maashorst

“Plezier in de natuur, dat is wat 
wij iedereen willen meegeven”, 
vertelt Gonnie Versteeg, één 

van de medewerkers van het 
Natuurcentrum, vol enthousi-
asme. ‘’Er zijn bij ons activiteiten 
voor iedereen. Al deze activitei-
ten draaien om het plezier in de 
natuur.’’ Er zijn vele activiteiten 
voor verschillende doelgroepen. 
Iedere maand is er een wande-
ling met een natuurthema. 

Diversiteit
Momenteel is het uilenmaand 
en zal er op 24 januari een ui-
lenwandeling zijn. In mei is het 
1000-soorten weekend. De 
Maashorst is rijk aan bomen, 
planten, bloemen, dieren en in-
secten, maar hoe rijk? Op 17 
juni vindt de kindermiddag ‘De 

natuur op je bord’ plaats. Tijdens 
deze middag leren kinderen waar 
hun eten echt vandaan komt. Op 
6 september is er de oogstmarkt, 
waar de goede producten uit de 
Maashorst zoals kersen, appels, 

kaas en bier te zien en proeven 
zullen zijn. En zoals Gonnie elke 
week op Skyline haar enthousi-
aste verhaal doet, gaat ze ook 
hier verder met een greep uit de 
diversiteit van het centrum:
“Voor een picknick op een mooie 
zonnige dag is er een picknick-
weide. Vergaderen in het groen 
is mogelijk in ’t Praathuis. Waar 
een fotowand in Maashorstsfeer 
en de te openen schuifwand met 

een groen terras je doen besef-
fen dat je midden in de natuur 
zit. Voor de kinderen zijn er spe-
ciale kindermiddagen die met 
de tijd van het jaar veranderen. 
Basisschoolleerlingen leren veel 

doordat ze onderzoekende en 
ontdekkende activiteiten doen in 
het natuurgebied. Mensen met 
diabetes kunnen een speciale 
wandeling maken om gezonder 
te worden in samenwerking met 
Bernhoven. Ook zijn er spe-
ciale activiteiten voor mensen 
met een beperking. Daarnaast 
loopt er een mountainbikeroute 
en een ruiterpad voor Natuur-
centrum de Maashorst langs. 

Het leek wel afgesproken vorige 
week, er kwam eerst een groep 
van 50 mountainbikers binnen 
en daarna nog een van 20. Ze 
zijn het nieuwe jaar goed begon-
nen.”

Passie
Sommige bezoekers komen we-
kelijks een kopje koffie drinken 
in het centrum. “Ik hoor zelfs 
welke hond er nu blaft en waar-
om hij blaft”, lacht Gonnie, “Er 
komen niet alleen bezoekers uit 
de omgeving, maar ook mensen 
uit het noorden van Nederland, 
uit België en zelfs uit Engeland.” 
Al deze bezoekers worden ge-
holpen door 40 vrijwilligers met 
een passie voor de natuur. Vol 
enthousiasme staan ze dagelijks 
voor iedereen klaar. “Ik heb van 
mijn hobby mijn werk kunnen 
maken, er is toch niets mooi-
ers?”

Gonny Versteeg 
 Tekst: Yara Schets Foto: DMBK

MAASHORST - Diversiteit is een kernwoord dat Natuurcentrum 
de Maashorst typeert. Niet alleen het natuurgebied biedt enorm 
veel diversiteit, ook het Natuurcentrum is er voor jong tot oud. Het 
centrum is al jaren een belangrijk punt in het grootste aaneenge-
sloten natuurgebied van Brabant.

Vrolijke opening bij De Dierenvriendjes 

Deze prachtige zaterdagmorgen 
werd iedereen bedankt door Ju-
dith van de Broek, die meege-
leefd heeft in het traject naar dit 
moment. Nancy bedankte Judith 
en haar man Ton, de broer van 
Nancy, die intussen al tot ‘Boer 
Ton’ omgedoopt is, dat ze aan 
haar gedacht hebben toen het 
plan van een agrarisch kinder-

dagverblijf geopperd werd en ze 
volmondig ‘Ja’ kon zeggen tegen 
het voorstel om samen dit avon-
tuur aan te gaan. 
Mevrouw Lemkes, voorzitter 
ZLTO vertelde in haar openings-
woord heel trots te zijn zo’n mooi 
initiatief te kunnen openen in 
deze regio. Vooral ook de steden 
als Oss en Uden kunnen hier hun 

kinderen laten proeven van de 
natuurlijke omgeving en de na-
tuur ervaren. 

Na de woordjes werd het naam-
bord onthuld, de ballonnen op-
gelaten door de kinderen die 
aanwezig waren en konden de 
aanwezigen gaan kijken naar de 
prachtige accommodatie die als 
kinderopvang gaat dienen voor 
iedereen die op zoek is naar agra-
rische opvang in de regio. 

In het buitengebied van de ge-
meente Bernheze, op ongeveer 
5 minuten rijden van de A50, 
vlakbij Uden en Oss. Deze unieke 
manier van opvang onderscheidt 
zich van de reguliere kinderop-
vang door de mogelijkheid tot 
samenwerking met het agrarisch 
bedrijf. Hierdoor bieden ze een 
veelzijdige en natuurlijke speel-, 
leer- en leefomgeving. Meer in-
formatie op 
www.dedierenvriendjes.nl.

NISTELRODE - Op zaterdag 17 januari werd de agrarische kinderopvang aan ’t Broek in Nistelrode offici-
eel geopend. De trotse ondernemers van De Dierenvriendjes, Judith en Nancy ontvingen de vele belang-
stellenden. Tegen 11.00 uur kwamen vrienden, familie, maar vooral ook kinderen die dit in de toekomst 
als hun nieuwe speelterrein mogen beschouwen. 

‘Boer Ton’, Judith, Nancy en mevr. Lemkes

‘OP 24 JANUARI EEN 
UILENWANDELING’

Advertorial
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Vorig jaar kwam John van Hintem 
op carnavalsdinsdag opeens op het 
idee om iets met carnavalsmuziek 
te doen. “Dinsdagavond zaten we 
thuis de afsluiting van carnaval te 
kijken in het Limburgse Gulpen. 
Daar komen allemaal artiesten. 
Toen kreeg ik het idee om een 
Limburgse tekst te veranderen. 
Die avond heb ik de tekst van het 
nummer van de Brallies geschre-
ven”, zegt John. De geboren Lim-

burger won, samen met vrienden 
Gerwin en Erwin als de Brallies, het 
Bernhezer Liedjesbal met dit carna-
valslied.
Het doel van Van Hintem is echte 
carnavalsmuziek terug te krijgen 
in het Brabantse. “De echte car-
navalsmuziek zoals vroeger, hoor 
je eigenlijk niet meer. Het is nu 
voornamelijk house en après-ski 
muziek. In Limburg is het alleen 
maar carnavalsmuziek. Als we een 

beetje daarvan hier naartoe kun-
nen brengen, zou ik dat fantastisch 
vinden.” 

Nummer
Ook ‘Wie bakt mij een ei’ is van 
oorsprong een Limburgs nummer, 
van de band Toddezèk. Het carna-
valslied is in eigen beheer uitgege-
ven en opgenomen bij de studio 
Hans van Seggelen in Someren. 
Maar dit zou natuurlijk niet mo-
gelijk zijn geweest zonder goede 
sponsor. John van Hintem liet vijf-
tig cd’s drukken van het nummer. 
“Dit jaar is bedoeld als promotie. 
Het moet maar net aanslaan.” Hij 
zong het lied al op het gehandicap-
tenbal. Daar kreeg hij al enkele po-
sitieve reacties. “Ook Mexico FM 
vond het nummer leuk, evenals 
artiesten uit Limburg die ik ken.” 
Er is geen clip bij het nummer en 
dat maakt de kans kleiner dat het 
nummer een echte hit wordt. Wel 
heeft Van Hintem het nummer bij 
radiostations aangeboden. “Het 
zal opgepikt moeten worden. Ik 
heb mijn best er voor gedaan en 
hoop dat het iets gaat worden.”

combinatie met functie prins
John gaat tijdens de komende car-
naval weinig live optredens ge-
ven. “Het is niet te combineren. Je 
hebt de verplichting als prins om 
overal aanwezig te zijn.” Omdat 
John zich wilde verdiepen in carna-
valsmuziek, weigerde hij eerst het 
aanbod van De Hossende Wevers 
om prins te worden. Maar als zijn 
vrouw Marion prinses werd, dan 
wilde hij het wel. Het is de tweede 
keer in de geschiedenis dat er een 
echt prinsenpaar is bij carnavals-
vereniging De Hossende Wevers. 

Toekomst
Voor de toekomst heeft Van Hin-
tem al een duidelijk plan. “Ik ga 
zeker door met carnavalsmuziek. 
Ik vind het leuk om te doen”, zegt 
John. “We doen volgend jaar so-
wieso weer mee aan het Bernhezer 
liedjesbal.”

Maskerade vernieuwd haar 
collectie en houdt daarom weer 

haar jaarlijkse:

 

Honderden stuks  
theater-, thema-, galakleding en 

accessoires voor stuntprijzen.

AAMMEEEE AAEGGEGEGGAGAAGAGEGE

Hertog Jan II Laan 42a - Schijndel 
www.maskeradekledingverhuur.nl

Zaterdag 24 januari: 11 - 17 uur 
Zondag 25 januari: 11 - 15 uur
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STICHTING JEUGD-
CARNAVAL HDL 
WEBSITE ONLINE
De website van de Stichting 
Jeugdcarnaval HDL is weer on-
line. 
Via www.jeugdcarnavalhdl.nl is 
de website te bezoeken. Op de 
site is onder andere het program-
ma te vinden voor carnaval 2015.

John van Hintem Tekst: Roy van den Busken Foto: DMBK

Prins John van CV De Hossende 
Wevers maakt carnavalssingle

NISTELRODE – John van Hintem heeft voor het komende carnavalssei-
zoen een single uitgebracht. De prins van De Hossende Wevers komt 
met het nummer ‘Wie bakt mij een ei’. Dat gaat over de lokale traditie 
om na het stappen bij iemand eieren te bakken. DeMooiBernhezeKrant 
sprak met de zanger.

HEESCH - Voor de elfde keer wordt 
op zaterdag 14 februari om 9.30 
uur een carnavalsmis gehouden in 
de Petrus-Emmauskerk in Heesch. 

Al jaren wordt deze viering onder-
steund door een gelegenheidskoor. 
Ook in 2015 krijgt iedereen de ge-
legenheid mee te zingen. Dus zing 
je graag en heb je iets met kerk of 
carnaval: doe dan mee!
De repetities zijn op zondagavond 
25 januari, 1 en 8 februari, steeds 
van 19.00 tot 20.30 uur. Als je mee 
wilt doen of meer informatie wilt, 

neem dan contact op met de orga-
nisatie via 
carnavalsmis@outlook.com.

Zangers gezocht voor 
carnavalsmis Krullendonk

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

Vorstenbosch; opgave 
carnavalsoptocht

VORSTENBOSCH - Hoofdwagens van verenigingen/buurten en 
vriendengroepen, ook van buiten Vorstenbosch, die deel willen ne-
men aan de optocht in Vorstenbosch op maandag 16 februari, dienen 
dit vóór maandag 2 februari door te geven aan de optochtcommissie, 
tel. 06-51059073 of mail naar: ankeenroel@home.nl.

De hoofdwagens binnen Vorstenbosch dienen tevens te zorgen voor 
een hoofdjurylid en een assistent.

Afterparty eerste weverszitting met Baby Bleu
NISTELRODE - De Weverszittingen op de zaterdagen 24 en 31 januari in sporthal 
De overbeek staan voor de deur en er zijn nog enkele kaarten te koop! De eerste 
zitting is nagenoeg uitverkocht, dus wees er snel bij. Er treedt weer een keur aan 
Nisseroise artiesten op en de after party van de eerste zitting wordt opgeluisterd 
door Band Baby Blue. De kaarten zijn verkrijgbaar bij Nelissen Dranken.

JEUGDZITTING MET BO EN BABS
Daags na de eerste zitting, op zondag 25 januari, eveneens in de Overbeek, wordt 
de Jeugdzitting georganiseerd. Zie zelf wie de opvolgers zijn van Jeugdprins Mike en 
Jeugdadjudant Rick. En wie zit er dit jaar in de Jeugdraad van 11? Na de onthulling 
volgt de Jeugdzitting met Nisseroise kids die hun talenten zullen laten zien. Nieuw dit 

jaar is dat de presentatie plaatsvindt door Bo en Babs, bekend van het jeugdcarnaval in de tent. Na afloop 
van de zitting is er het Sokkenbal, waar Bo en Babs een optreden zullen verzorgen. Iedereen is welkom, de 
entree is gratis.

EMMERTJESACTIE VOOR ZIEKENBEZOEK TIJDENS CARNAVAL
Traditiegetrouw is het op maandag na het eerste zittingsweekend - dit jaar op 26 januari dus - tijd voor de 
Emmertjesactie. De leden en vrijwilligers van CS De Wevers trotseren weer en wind om de Carnavalskrant, 
de krant van Prins Willy, te bezorgen. De krant is gratis, maar een bijdrage voor het ziekenbezoek op carna-
valszaterdag wordt zeer op prijs gesteld.
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Horizontaal
3. Eerlijke handel
5. Zoet broodbeleg
7. Wat is de functie van Hans van 

Hemmen?
8. Blaasorkest dat onlangs een 

jubileum vierde
12. Hoe heet de Zaert met carnaval?
15. Alcoholische drank; vooral 

gedronken met oud en nieuw
16. Wat is de achternaam van de 

voorzitter van de Stichting 
Carnaval HDL

17.  Jonge raad van elf
18.  Soort cake
21.  Christelijk volksfeest

Prijskruiswoordpuzzel HDL carnaval
Een mooie editie van carnaval staat weer voor de deur, want de Stichting carnaval HDl viert dit jaar voor 
de 44ste keer carnaval! Dit bijzondere jaar gaat niet zomaar voorbij; de stichting haalt alles uit de kast. 
De lezers van DeMooiBernhezeKrant profiteren mee, want er worden twee kaarten weggegeven voor de 
ontbijtshow op zondag 15 februari. 

Winnen? Vul de kruiswoordpuzzel in; de acht letters die in het vakje met de cijfers staan vormen 
samen een woord. 

Weet u de oplossing? Mail deze dan naar info@demooibernhezekrant.nl. 
Volgende week wordt in deze krant de winnaar bekendgemaakt en volgt meer informatie over de ontbijt-
show! Prijskruiswoordpuzzel carnaval 
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Across 
3. Eerlijke handel 
5. Broodbeleg 

Down 
1. Limonade 
2. Jurgen Gordijn 

Vertikaal
1. Limonade
2. Als wat werd Jurgen Gordijn onthuld?
4. Legt de kip
6. Zo heet HDL met carnaval
9. Warme drank 
10.  Warme drank met eventueel suiker 

en/of melk
11.  Winkelketen in de Jonker 

Speelmanstraat in Heeswijk-Dinther
13.  Zo heet het ontbijtevenement op 

zondag voor de grote optocht
14.  Hulpje van de prins
19.  Heerser Snevelbokkenland
20.  Fruitig broodbeleg
22.  Very important person (afk.)

Uit de buurtvereniging vloeide 
in 2011 een carnavalsvereniging 
voort, die nu zo’n vijftig leden telt. 
Rien van Aarle had dit niet ver-
wacht. “Vijftien leden zou al mooi 
zijn”, hoopte Rien vijf jaar geleden. 
Hij zat destijds in het bestuur van 
de buurtvereniging en bracht tij-
dens een jaarvergadering carnaval 
ter sprake. De Eikenhoek mocht 
de handen met carnaval wel eens 
opnieuw uit de mouwen steken, 
vond hij. “Wij zijn nu de nieuwe 
generatie”, doelt Rien op de hui-
dige leden en vrijwilligers. “Wij 
vertegenwoordigen de Eikenhoek 
met de carnaval en we zoeken nog 
jongeren en gezinnen als aanwas 
voor de volgende generatie.”

Al een paar jaar is carnavalsvereni-
ging de Eikenhoek een vertrouwde 
groep die meedoet aan de grote 
optocht, maar ook de jeugd mag 
niet vergeten worden. De helft 
van het aantal leden zijn kinderen. 

“Zij vinden het hartstikke leuk. De 
kinderen hebben een eigen locatie 
waar zij aan hun wagen werken 
voor de optocht”, vertelt Rien. 

Het leuke van carnavalsvereniging 
de Eikenhoek is, dat de leden el-
kaar ook veel buiten de carnaval 
zien. “Bij de activiteiten van de 
buurtvereniging zijn ook de le-
den van de carnavalsvereniging 
aanwezig, dus we zien elkaar het 
hele jaar”, legt bestuurslid van de 
carnavalsvereniging Harold van 
Griensven de gezelligheid uit. 

Daarnaast probeert de carnavals-
vereniging een paar keer per jaar 
de verenigingskas te spekken. “Bij 
de viering van 70 jaar Bevrijding 

HDL hebben we meegeholpen en 
pas geleden zijn we langs de deu-

ren gegaan met oliebollen. We 
hebben er wel duizend verkocht! 
Dat bracht een aardig zakcentje 
op”, vertelt Rien trots. In het voor-
jaar organiseert de Eikenhoek een 
Paasmarkt in de Raadhuisstraat; 
een soort rommelmarkt waarvan 
de opbrengsten ten goede komen 
van de vereniging. In september 
organiseerde de Eikenhoek voor 
de tweede keer een carnavalsfeest, 
waarbij ook de andere carnavals-
groepen uit Heeswijk-Dinther wer-
den uitgenodigd. “Dat feest gaan 
we zeker nog eens organiseren en 
willen het dan nog beter doen”, 
vertelt Harold. “Het mooie van de 
Eikenhoek is, dat we leden hebben 
die honderd procent achter de ver-
eniging staan”, besluit Rien. 

Carnaval leeft weer in de 
Eikenhoek 

Bouwen in de Eikenhoek Tekst: Matthijs van Lierop Foto: Michel Roefs 

HEESWIJK-DINTHER – in de vroege jaren negentig viel het carnavals-
gebeuren bij buurtvereniging de Eikenhoek in Heeswijk-Dinther plots 
stil. Vijf jaar geleden werd carnaval opnieuw op de agenda gezet en 
anno 2015 leeft carnaval weer in de Eikenhoek en kwam er zelfs een 
carnavalsvereniging tot stand.

‘dat feest gaan we zeker nog eens 
organiseren en willen we dan nog 
beter doen’

Alaaf!
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De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
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.

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-16.00 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.

Maak een afspraak 
U kunt alleen op afspraak
terecht aan onze balies.
U maakt een afspraak:
- via www.bernheze.org
- telefonisch 14 0412
- bij de receptie in het gemeentehuis

Paspoort, rijbewijs of id-kaart 
ophalen?
Dat kan dagelijks zonder afspraak van 
8.30 tot 17.00 uur, op vrijdag tot 12.30 
uur en woensdag tot 19.00 uur bij de
receptie in het gemeentehuis.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Gemeenteberichten

AGENDA

28 JANUARI
Koffieavond ‘langdurige zorg 
2015’, Cultureel Centrum de Pas, 
Heesch, 20.00 uur

Krediet herinrichting centrum Heesch 2015

Het college van burgemeester en wethouders stelt de middelen voor de uitvoering van de volgende fase van de herinrichting van het centrum van 
Heesch, te weten de werkfase van kruising Schoonstraat/’t Dorp tot aan Pastoor Scheepensstraat (het centrale plein) beschikbaar. Deze middelen 
zijn opgenomen in de begroting van 2015.

Besluitenlijsten van de collegevergaderingen vindt u op www.bernheze.org. 

COLLEGEBESLUIT 12 januari 2015

Gevonden en verloren voorwerpen
als u een voorwerp heeft verloren of gevonden (bijvoorbeeld bril, 
fiets of portemonnee), kunt u dit registreren bij de gemeente. Kijk op 
www.bernheze.org voor een overzicht, informatie over de procedure 
en de registratieformulieren. 

U kunt voor de registratie tijdens de openingstijden terecht in het ge-
meentehuis, De Misse 6 in Heesch, of bellen 14 0412.

Paspoort, id-kaart of rijbewijs
U kunt een vermissing van paspoort, id-kaart of rijbewijs bij de ge-
meente opgeven. U hoeft daar dus niet meer voor naar de politie. U 
moet persoonlijk aangifte doen. Het kan niet digitaal of per telefoon. 
Maak daarvoor een afspraak.

Herplanten en verwijderen
De bomen, eiken en platanen die 
in aanmerking komen voor ver-
plaatsing, worden verplant. De 
overige bomen zijn óf beschadigd 
óf de ondergrondse kabels en lei-
dingen maken het onmogelijk om 
ze met succes te verplaatsen. Deze 
worden gekapt.

Nieuwe locatie
Drie eiken worden direct op een 
definitieve plaats gezet, bij de aan-
sluiting van de Verdilaan op de 
Nistelrodeseweg. Twee platanen 
gaan naar de Nelson Mandelalaan. 
De overige bomen worden tijdelijk 
op een perceel van De Hoef 2 ge-
zet.

Werkzaamheden
Op 19 en 20 januari 2015 zijn klin-
kers weggehaald. Er zijn proefsleu-
ven gemaakt rondom de bomen 
en bomen die niet verplant kun-
nen worden, worden gekapt. Op 
21 en 22 januari 2015 komt een 
verplantmachine die de overige 
bomen één voor één uit de grond 
‘knipt’ en vervoert naar hun plaats 
van bestemming. Kuppen boom-
verzorging BV voert de werk-
zaamheden uit voor de gemeente.
Tijdens de werkzaamheden kunt 
u beperkt parkeren op het plein. 
Excuses voor dit ongemak. Verder 
zal de overlast gering zijn. Omdat 
het plantseizoen tot maart loopt, 
worden deze werkzaamheden nu 
uitgevoerd.

Werkzaamheden bomen 
centrum Heesch gestart

op 25 januari 2015 worden de sportkampioenen jeugd 2014 van onze 
gemeente gehuldigd. Tijdens deze bijeenkomst worden ook de sport-
man, sportvrouw en sportploeg jeugd bekendgemaakt, evenals de 
sportvrijwilliger van 2014. De bijeenkomst vindt plaats om 14.30 uur 
in uitgaanscentrum lunenburg in loosbroek.

De genomineerden zijn:

Sportman jeugd 2014
 - Niels Hanegraaf uit Heesch, Nederlands kampioen wielrennen;
 - Jesse de Veer uit Heesch, Zuid-Nederlands kampioen BMX.

Sportvrouw jeugd 2014
 - Nina Franke uit Heesch, Nederlands kampioen sprint en Nederlands 

kampioen horde;
 - Ilse van Leuken uit Heesch, diverse nationale en internationale kam-

pioenschappen taekwondo;
 - Esli van Leuken uit Heesch, diverse nationale en internationale kam-

pioenschappen taekwondo
 - Gwen Opstal uit Nistelrode, 3e plaats EK Garde Solo Junioren.

Sportploeg jeugd 2014
 - Dancing Kids Nistelrode, groep Miracle: Nederlands kampioen en 

vice Europees kampioen; 
 - Voetbalvereniging Heeswijk, team F1G kampioen in de hoofdklasse: 

voor de vierde achtereenvolgende keer kampioen geworden.

Voor 10 zomereiken heeft de ge-
meente Bernheze inmiddels een 
kapvergunning verleend. Ook 
op het grondgebied van Sint-
Michielsgestel en Veghel worden 
op een later moment bomen ge-
rooid om plaats te maken voor de 
verbreding van de N279.

compensatie natuur
Om ruimte te maken voor de 

wegverbreding moeten zo’n 300 
bomen gekapt worden. De na-
tuur die door de verbreding van de 
N279 wordt aangetast, wordt ge-
compenseerd door de aanleg van 
nieuwe natuur. Hiervoor investeert 
de provincie 1,2 miljoen euro aan 
natuurcompensatie in de Maas-
horst en in de directe omgeving 
van de N279 wordt ook voor 2,1 
miljoen euro gecompenseerd.

Start voorbereidende werk-
zaamheden verbreding N279
om ruimte te maken voor de verbreding van de N279 tussen ’s-Herto-
genbosch en Veghel start de provincie Noord-Brabant in februari 2015 
met de kap van de bestaande bomenrij langs de parallelweg Kanaaldijk 
Noord ter hoogte van Bernheze. 

op 19 januari 2015 is de gemeente gestart met het herplanten en ver-
wijderen van bomen in het centrum van Heesch. Het gaat om het ge-
bied op het centrale plein tussen de fontein en Pastoor Scheepensstraat.

Vorstenbossche Boy’s, meisjes A1, sportploeg van het jaar 2013

Nominaties sportkampioenen 2014 bekend

Gemeente bellen? 

Voortaan belt u 14 0412. Dit is 
een verkort nummer dat is samen-
gesteld uit 14 plus het netnummer.

0412

Gemeente-
gidsen 2015
Heeft u de gemeentegids niet 
ontvangen, neem dan contact 
op met de gemeente, telefoon 
14 0412.

Pinnen mag, ook in 
het gemeentehuis en 
bij de Milieustraat.
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Gemeenteberichten

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

PROCEDURES
Openingstijden zie colofon

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

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

inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na publica-
tiedatum met een schriftelijke inspraakre-
actie aan het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze reageren op de 
stukken. Neem voor het indienen van een 
mondelinge inspraakreactie contact op met 
de betreffende afdeling.

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

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

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na verzenddatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-

meester en wethouders van Bernheze. Het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.

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

Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
roep indienen bij de sector bestuursrecht 
van de rechtbank, Postbus 90125, 2500 
MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft 
geen schorsende werking. Er zijn griffie-
rechten verschuldigd.

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit besluit 
beroep indienen bij de Afdeling bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het 
beroep heeft geen schorsende werking. Er 
zijn griffierechten verschuldigd.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkhe-
den.

Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met 
een ingediend bezwaar- of beroepschrift, 
de voorzieningenrechter van de rechtbank 
verzoeken om een voorlopige voorziening 
te treffen. Er zijn griffierechten verschul-
digd.

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-

te, de voorzitter van de afdeling verzoeken 
om een voorlopige voorziening te treffen. 
Er zijn griffierechten verschuldigd. 

reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan: de 
datum, de naam en het adres van degene 
die reageert, een omschrijving van het on-
derwerp, de reden waarom u bezwaar/
zienswijze/bedenking indient en uw hand-
tekening.

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt? Meld 
u dan 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. 

algemene plaatselijke 
verordening (aPV) 

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft voor de volgen-
de evenementen/activiteiten een 
vergunning/ontheffing verleend 
aan:
 - Stichting Carnavalsviering-

Heesch, 5384 CH Heesch voor 
het organiseren van carnavals-
optochten op 14 en 15 februari 

2015 in Heesch. Op 14 febru-
ari 2015 is de jeugdcarnavals-
optocht van 13.00 tot 17.00 
uur. De route is als volgt: Mo-
zartlaan, Grenadiersstraat, ’t 
Dorp, Kerkstraat, J.F. Kennedys-
traat, Schoonstraat, Hoogstraat 
tot aan de Misse in Heesch. Op 
15 februari 2015 is de grote 
carnavalsoptocht van 12.30 tot 
17.30 uur. De route is als volgt: 
Mozartlaan, Grenadiersstraat, 
’t Dorp, Burgemeester Wol-

tersstraat, J.F. Kennedystraat, 
Schoonstraat, Hoogstraat tot 
aan De Misse in Heesch. Tijdens 
de optochten zijn bovenstaande 
straten geheel of gedeeltelijk 
afgesloten voor alle verkeer, 
behalve voor voetgangers. De 
beschikking is verzonden op 9 
januari 2015. 

 - Carnavalsstichting De Wevers, 
voor het organiseren van we-
verszittingen op 24 en 31 ja-

nuari 2015 van 19.00 tot 2.00 
uur en op 25 januari 2015 van 
12.00 tot 20.00 uur in Sport-
hal De Overbeek, De Hoef 23a, 
5388 EL Nistelrode. De beschik-
king is verzonden op 15 januari 
2015.

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

Verleende standplaatsvergunning
Het college van burgemeester 
en wethouders heeft op 12 janu-

ari 2015 besloten een incidentele 
standplaatsvergunning te verlenen 
aan de heer Vu, Groeskuilenstraat 
54, 5421 HW Gemert voor het ver-
kopen van Vietnamese loempia’s 
tijdens de optochten in Heeswijk-
Dinther (Plein 1969) en Heesch 
(Hoogstraat tegenover De Misse, 
achter de rij bomen) op zaterdag 
14 en zondag 15 februari 2015.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing.

Wet milieubeheer

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

 - Van Kessel-Van Zoggel heeft 
een melding Activiteitenbesluit 
ingediend voor het veranderen 
van de inrichting op het adres 
Lange Kruisdelstraat 5a, 5473 
KG Heeswijk-Dinther.

 - H.J. Bergman heeft een mel-

ding Activteitenbesluit inge-
diend voor het veranderen van 
een paardenkliniek op het adres 
Hooge Wijststraat 7, 5384 RC 
Heesch.

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

reguliere procedure

ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
Heesch
 - Vorsselweg 3

Uitbreiding restaurant 
‘t Bomenpark
Ontvangstdatum: 08-01-2015

 - Graanakker 18
Uitbreiden woonhuis
Ontvangstdatum: 14-01-2015

Heeswijk-Dinther
 - Abdijstraat 39

Wijziging voorgevel
Ontvangstdatum: 09-01-2015

 - Locatie Den Tol Burg, Breukel-
straat ong.
Aanbouw luifel
Ontvangstdatum: 12-01-2015

- Willem-Alexanderstraat 9
Bouw erker
Ontvangstdatum: 14-01-2015

 - Laag-Beugt 3c 
Handelen in strijd regels ruimte-

lijke ordening 
 Ontvangstdatum: 14-01-2015
 - Fokkershoek 8b

Tijdelijke vergunning voor lo-
giesgebouw
Ontvangstdatum: 14-01-2015

Nistelrode 
 - Donzel 77

Aanvraag natuurvijver
Ontvangstdatum: 15-01-2015

Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten

Besluiten
Onderstaande omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.

Heeswijk-Dinther
 - Het Schoor 2

Weigering omgevingsvergun-
ning voor kappen boom 
op perceel Het Schoor 2
Verzenddatum: 14-01-2015

 - De Morgenstond 9
Uitbreiden bakkerij
Verzenddatum: 13-01-2015

Nistelrode
 - Loosbroekseweg 41

Vervangen dak
Verzenddatum: 12-01-2015

 - Tramplein 1
Bouw terrasoverkapping
Verzenddatum: 15-01-2015

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

Onderstaande omgevingsvergun-
ning is verleend. Omdat dit besluit 
leidt tot een onomkeerbare situ-
atie, treedt ze zes weken na ver-
zending van het besluit in werking.

Heeswijk-Dinther
 - Oude Beemdseweg, t.h.v. num-

mer 1a
Kappen eik (aanleg inrit, uitbrei-
ding bedrijf)
Verzenddatum: 14-1-2015

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

Nevenstaande omgevingsvergun-
ning is geweigerd. Dit besluit treedt 
daags na verzending van het besluit 
in werking.

loosbroek
 - Dorpsstraat 98

Bouw nieuw nachthok 
(geweigerd)
Verzenddatum: 15-01-2015

Onderstaande omgevingsvergun-
ning is ingetrokken. Dit besluit 
treedt daags na verzending van het 
besluit in werking.

Vorstenbosch
 - Watersteeg 1

Oprichten dierenverblijf 
Verzenddatum: 16-01-2015

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

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

Besluiten
Onderstaande omgevingsvergun-
ningen zijn via de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure verleend. 
Deze besluiten treden in werking 
na afloop van de beroepstermijn.

Heeswijk-Dinther
 - Kleine Bosweg 5

Tijdelijk huisvesten arbeids-
migranten
Verzenddatum: 12-01-2015

Vorstenbosch
 - Watersteeg 12

Tijdelijk plaatsen stacaravan 
gedurende 5 jaren (beperkte 
milieutoets)

Nistelrode
 - Grote Heide 12

Beperkte milieutoets
Verzenddatum: 15-01-2015

Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.
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InformatIe
 voor de

KERNEN

Typeles is leuk en nog veel leu-
ker met andere kinderen samen! 
Door het toenemend gebruik 
van de computer/laptop in het 
onderwijs, is een goede type-
vaardigheid van groot belang. 
Iedereen kan leren typen, onge-
acht leeftijd, eventuele beperkin-
gen of ervaring met de computer. 
Afsluiting van de cursus met een 
waardevol diploma, als bewijs 
van de verkregen vaardigheden, 
is dan belangrijk. Iedereen die 
met een toetsenbord werkt, zou 
eigenlijk moeten kunnen typen 
volgens het tienvingersysteem. 

Half februari gaat de typecursus 
na schooltijd weer van start voor 
kinderen van groep 7/8 en ou-
der in Heeswijk-Dinther op BS ’t 
Mozaïek en ‘t Palet, in Heesch op 
het Hooghuislyceum, in Nistel-

rode op BS ’t Maxend en BS De 
Beekgraaf, maar ook in Berlicum, 
Den Dungen, Rosmalen, Vinkel, 
Sint Michielsgestel, Nuland en in 
Den Bosch.

Basisscholen, die het computer-
typen na schooltijd georgani-
seerd willen hebben, kunnen ook 
reageren. Voor scholen zit daar 
totaal geen extra werk aan vast. 
De lessen worden om de week 
gegeven. 

De examens worden half juni 
afgenomen. Bij het behalen van 
minimaal 100 aanslagen per mi-
nuut krijg je een diploma.

Voor info of aanmelding:
Harry van der Steen
www.iedereenkantypen.nl 
06-53830572.

Cursussen computer-
typen voor kinderen
In Nistelrode, Heesch en Heeswijk-Dinther

BERNHEZE - iedereen kan in een korte tijd leren typen volgens het 
10 vinger-blindsysteem. De beste leeftijd om te leren typen is groep 
7 of 8. Wil je ook lekker snel en zonder fouten met tien vingers 
leren typen? Dat kan. Je krijgt les, samen met andere kinderen van 
je eigen school of bij jou uit de buurt. Je maakt gebruik van een 
computerprogramma waarbij je direct je resultaten kunt zien.

Advertorial

rutte/Samsom
Het VVD-PvdA-kabinet van Rutte 
en Samsom begint nu diepe sporen 
achter te laten. Sporen van uithol-
ling van zorg en hoge werkloos-
heid onder de thuishulpen. Het 
faillissement van Pantein-Vivent 
past daar precies in. Door radicaal 
te bezuinigen, zonder enig oog 
voor de menselijke maat, gaat het 
fout. In navolging van Thebe, is nu 
ook Pantein-Vivent het slachtoffer. 

Ruim 6.100 cliënten in onzekerheid 
over hun thuiszorg. Ruim 1.800 
mensen hun baan kwijt. De SP 
Bernheze is hier kwaad over. Het is 
duidelijk dat de regering van Rutte 
en Samsom, vanuit Den Haag, dit 
onheil heeft aangericht. En de me-
dewerkers waren van zeer goede 
wil. Zij hebben onlangs 20% sa-
laris ingeleverd om Pantein-Vivent 
te redden. Maar ook dat was niet 
genoeg. Nu is er gelijk een kaper 

op de kust. Zuidzorg. Dat wil, 
onder haar voorwaarden, wel de 
krenten uit de pap hebben. En 
Zuidzorg gaat bepalen wie er z’n 
baan mag houden en tegen welk 
salaris. Moeten deze medewerkers 
dan nog meer inleveren? 

De SP Bernheze vindt dat er vanuit 
de hele regio een krachtig signaal 
naar Den Haag moet. Een signaal 
van: “Zo kan het niet langer!”

SP: Pantein-Vivent failliet: Rutte/
Samsom bedankt! 

BERNHEZE - Huishoudelijke Hulp Pantein-Vivent B.V. is failliet. De recht-
bank oost-Brabant heeft woensdag het faillissement uitgesproken. Wat 
de SP Bernheze al vreesde, is gebeurd! De keiharde bezuinigingen uit Den 
Haag doen de huishoudelijke hulp de das om. Het kabinet rutte/Samsom 
heeft geen enkel oog voor de mensen. Zuidzorg Eindhoven is bereid de 
dienstverlening over te nemen. 

Cor van Erp, Fractievoorzitter, SP Bernheze

Ondertussen zijn de verantwoorde-
lijke wethouders van de regio hard 
aan het werk om te zorgen voor 
een oplossing. Zorgvuldig bekijken 
zij de mogelijkheden die er zijn. We 
verwachten spoedig resultaten, 
waarbij de belangen van cliënten 
en werknemers voorop staan.

Na 1 februari wel 
huishoudelijke hulp 
In de brief die de gemeente Bern-
heze naar de mensen die huishou-

delijke hulp krijgen van Pantein 
heeft gestuurd, staat: ‘hoewel we 
ons best doen de overlast te be-
perken, kan het zijn dat de over-
gangsperiode wat rommelig kan 
verlopen’. Wel krijgt u huishoude-
lijke hulp, al kan de gemeente nog 
niet zeggen welk bedrijf die huis-
houdelijke hulp dan gaat leveren. 
De gemeenten in de regio gaan 
ervan uit dat zoveel mogelijk huis-
houdelijke hulpen hun baan kun-
nen behouden. 

Tot 1 februari blijft alles 
bij het oude
Voor mensen die begeleiding of 
verzorging van Pantein ontvan-
gen, verandert er niets. 

De bestuurders van de acht ge-
meenten in onze regio doen hun 
uiterste best om - samen met de 
curator - zo snel mogelijk de huis-
houdelijke hulp, die eerst door 
Pantein geboden werd, voor u te 
regelen. 

CDA: Huishoudelijke hulp na 1 februari 
in Bernheze 

BERNHEZE - Woensdag hoorden we het nieuws dat Pantein-Vivent 
failliet is. Pantein, dat in Bernheze vele mensen huishoudelijke hulp 
verleent. Zowel de mensen die de hulp verlenen als de vele cliënten in 
onze gemeente verdienen de volledige aandacht van ons bestuur. De 
werknemers van Pantein en de mensen die de hulp ontvangen, verkeren 
in grote onzekerheid. 

Commissie Maatschappelijke Zaken: Esther, Mart, Jan en Lidy

Het verenigingsleven is een zeer 
belangrijke motor voor de leef-
baarheid in de kernen van Bernhe-
ze. Vandaar dat het dan ook extra 
pijnlijk is om ook hier naar bezuini-
gingen te kijken. Dit doet zeer. Dit 
doet zeer en is ook moeilijk, vooral 
omdat de verenigingen zo veel 
weten te realiseren op het gebied 
van sport, cultuur en educatie. 
In de discussies over de omvang 
van subsidies en de mogelijke 
kortingen daarop, staan deze niet 
centraal genoeg. Percentages en 
taakstellingen domineren het to-

neel. Creatieve oplossingen zoals 
het ophalen van oud papier en 
het verkopen van oliebollen zijn 
oplossingen voor het verminderde 
budget. En hoe lovenswaardig ook 
deze inspanningen zijn, ze zijn ge-
richt op het oplossen van lagere 
cijfers en verschuiven de focus van 
inhoud naar deze cijfers. Zijn het 
deze cijfers die de club verbindt? 
Wat is de kern van een vereniging 
en wat brengt de leden bij elkaar? 
Om een vereniging toekomstbe-
stendig te houden, is het van groot 
belang om deze kern steeds cen-

traal te zetten. Onderlinge verbon-
denheid en gedrevenheid voor de 
inhoud zijn krachtiger dan cijfers. 
Het is dan ook goed om als ver-
enigingen onderling uit te wisselen 
- binnen en buiten Bernheze - hoe 
je de inhoud van een vereniging 
centraal kunt zetten, bij het zoe-
ken naar creatieve oplossingen. 
Deze inhoud is de drijvende kracht 
achter de verenigingen.

Reageren kunt u via 
www.bernheze.D66.nl of via twit-
ter: @D66Bernheze.

D66: Cijfers en inhoud
BERNHEZE - in de afgelopen periode zijn er meerdere stukjes in de krant 
verschenen van diverse partijen waarin het huidige financiële klimaat 
van de gemeente besproken werd. Kortingen op budgetten zijn het ge-
volg van dit klimaat. Zo ook op de subsidies voor verenigingen die al in 
de tijd van het vorige college op de agenda zijn gezet.

VORSTENBOSCH - De voorzitter 
opende op woensdag 14 janu-
ari de jaarvergadering van KBo 
Vorstenbosch met een inleidend 
woord over eenzaamheid. 

Hij benoemde bewegen, buiten-
lucht en belangstelling als goede 
bezigheden tegen ‘alleen zijn’. 
De KBO is volgens hem daarvoor 
een geschikte vereniging, want er 
zijn veel mogelijkheden om er als 
deelnemer en als vrijwilliger actief 
te zijn. “En omdat de overheid 
steeds minder opvangt, wordt de 
samenhang in ons dorp ook steeds 
belangrijker.”
2014 Bleek, zowel organisatorisch 
als financieel, voor Vorstenbosch 
een goed jaar te zijn geweest. Met 
het komende 60-jarige jubileum in 
het vooruitzicht (2016) werd ook 
de hiervoor bestemde begroting 
door de 74 aanwezige leden goed-
gekeurd. 

De voorzitter bedankte, mede na-
mens het bestuur, alle vrijwilligers 
voor hun inzet en medewerking. 
Dankzij hen is KBO Vorstenbosch, 
op allerlei gebied, een goedlopen-
de vereniging. 

In de pauze werd een beeldver-
slag getoond van de activiteiten in 
2014, waarna de bestuursverkie-
zingen aan de beurt kwamen. De 
bestuursleden Gerrit Verhoeven en 
Theo Rooijakkers werden daarbij 
herkozen. Helaas kon de vacante 
bestuurszetel niet ingevuld wor-
den. 

Aan het einde van de vergadering 
bracht pastoor Ouwens, met een 
mooie bijdrage, de aanwezigen op 
de hoogte over de parochiefusie en 
zijn functie daarin. Tot slot dankte 
de voorzitter pastoor Ouwens voor 
zijn uiteenzetting en verder alle se-
nioren voor hun aanwezigheid.

KBO Bernheze
Jaarvergadering KBO Vorstenbosch
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Bijeenkomst centrum 
Heesch gaf levendige 
discussies

www.centrumheesch.nl

€ 50 cadeau 
bij onze

betaalrekening!*

App voor Mobiel 
Bankieren

Internet Bankieren

iDEAL

Open een Plus
Betaalrekening en krijg:

€ 50 op uw RegioBank 
spaarrekening

Een Adviseur die u kent

Persoonlijk advies

Wereldpas

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

Nu met Mobiel Bankierenapp.
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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

Welvaart
Per 1 januari heeft het rijk taken 
overgeheveld naar de gemeente 
en de zorgverzekeraars; de wetten 
zijn veranderd. Omdat de kosten 
voor de zorg in Nederland hoog 
zijn en de Tweede Kamer heeft in-
gestemd om minder geld beschik-
baar te stellen voor de zorg, kan er 
ook minder betaalde zorg geboden 
worden. De overheid verwacht dat 
mensen zelf meer zorgtaken rege-

len. Nederland heeft een periode 
met hoge welvaart achter de rug. 
Een periode waarin de overheid 
veel geld beschikbaar stelde voor 
veel zaken. Nu de welvaart op een 
lager niveau komt, is er vanuit de 
overheid minder geld voor de zorg.

Professionals
Mensen die het werk van de ver-
pleegkundigen en verzorgenden 
kennen, weten dat dit kundige 

mensen zijn. Waardering komt 
meestal pas als mensen ervaren 
hebben hoe waardevol deze pro-
fessionals zijn. 

Laten we zorgen dat iedereen in 
Nederland de hulp kan blijven ont-
vangen die nodig is, als het zelf-
standig niet meer gaat. Het gaat 
om politieke keuzes. Zorg is een 
mooi onderwerp om politieke par-
tijen op te beoordelen.

Progressief Bernheze: Eerbied voor professionals

BERNHEZE - in de krant en op de televisie verschijnen veel berichten 
over de zorg. Mensen kunnen door de teneur in de berichtgeving de in-
druk krijgen dat de zorg niet goed is geregeld in Nederland. Je zou bijna 
vergeten dat op dit moment veel mensen thuis hulp krijgen door ver-
zorgenden en verpleegkundigen, zodat ze zo lang mogelijk thuis kun-
nen blijven wonen. Mensen krijgen hulp bij wondverzorging, wassen, 
aankleden en herstel na ziekenhuisopname. De hulp is laagdrempelig 
beschikbaar en wordt door professionals uitgevoerd.

Intgeniep bestaat uit Jo Tambuy-
zer, Maarten Schuermans en Wou-
ter Voorspoels en won in 2009 de 
Publieksprijs van het Belgische Hu-
morologieconcours. Intgeniep was 
bovendien finalist van het Leids 
Cabaret Festival in 2007 en werd 
in de Cabaret en Comedy Gids 
één van de meestbelovende talen-
ten genoemd. Intgeniep serveert 
bevreemdende herkenbaarheid, 

met een heerlijk absurde saus, on-
voorspelbare nasmaken en meesle-
pende muzikaliteit om weer bij te 
komen. 
Zelf zeggen zij daarover. “Met 
‘Op een haar’ is het de bedoeling 
te verrassen, eerst onszelf en dan, 
veel belangrijker, vooral u.”
Het gaat over Johan wiens lotto-
getallen er alle zes heel dichtbij 
waren. “Hoe nipt kan het zijn?!”, 

riep hij tegen Hubert, over Sofie 
die een naam verzon, een wiegje 
kocht, een kinderkamer schilderde 
en nét niet zwanger bleek, over 
solliciteren en tests. Christa had 
nét geen sympathieke persoonlijk-
heid. Geen baan…maar erger: de 
buurvrouw wilde weten waarom.

Nipt
Kortom; ‘Op een haar’ herkennen 
we allemaal. Het gaat over kleine 
pech en over klein geluk. De ge-

volgen zijn groot. Over hoe het fe-
nomeen ‘nipt’ je te grazen neemt, 
maar je helpt als het klikt. Over 
een realiteit die absurder is dan 
fictie. ‘Op een haar’, een buiten-
gewone cabaretvoorstelling met 
typisch geniepige ingrediënten: Jo, 
Maarten en Wouter.

Aanvang 20.15 uur. Kaarten kos-
ten € 12,50 en zijn te koop via 
www.nesterlé.nl. Telefonisch be-
stellen kan via 0412-859001. 

Intgeniep met cabaretvoorstelling
‘Op een Haar’ in Nesterlé

NISTELRODE – cabaretgroep intgeniep speelt op zaterdag 21 februari in cc Nesterlé in Nistelrode de voor-
stelling ‘op een Haar’. 

Op een haar - Intgeniep - seizoen 2014-2015 Foto: Piet Peeters

‘CC nesterlé, 
zo diChtbij, kom, 
geniet en ontmoet’

Cursisten Aan de Streepen 
exposeren bij Laverhof

De werkstukken zijn gemaakt in 
atelier Aan de Streepen, De Stree-
pen 36 in Heeswijk-Dinther, onder 
begeleiding van Ingrid van den 
Boom. Ingrid heeft jaren gewerkt 
als ergotherapeute in de zorg en is 
ruim zes jaar geleden gestart met 
een atelier aan huis. 

Ingrid: “Er wordt bij de schilder-
cursussen en beeldhouwcursus-
sen altijd gewerkt in kleine groep-
jes van twee tot vier en soms vijf 
mensen. Deze mogen, indien 
nodig of gewenst, gratis een be-
geleider meebrengen. Op dit mo-
ment is de maandagochtend een  
mozaïekochtend. Op dinsdag- en 
woensdagochtend wordt er ge-
schilderd. Er zijn nog enkele plaat-
sen vrij. Ook is het mogelijk om 
zelf een groepje te vormen voor 

een activiteit op een ochtend, mid-
dag of eventueel een avond. Er 
wordt voor iedereen afzonderlijk 
gekeken hoe de activiteit het beste 
uitgevoerd kan worden, bijvoor-
beeld welk meubilair het meest ge-
schikt is en of aangepast gereed-
schap nodig is. 

Ook voor kinderen zijn er diverse 
mogelijkheden. 
Voor meer informatie kunt u kijken 
op de website 
www.atelieraandestreepen.nl. 
De toegang tot de expositie in La-
verhof is gratis. 

HEESWIJK-DINTHER - Tot en met zondag 8 februari exposeren verschil-
lende cursisten van atelier aan de Streepen in laverhof, locatie cunera/
De Bongerd aan de Zijlstraat in Heeswijk. De werkstukken zijn gemaakt 
door mensen met en zonder beperkingen, jong en oud. onder de wer-
ken zijn ook schilderijen, mozaïek- en beeldhouwwerkjes die gemaakt 
zijn door bewoners en medewerkers van laverhof. 

V.l.n.r.: Ingrid van den Boom, Maria van de Weijer, Zr. Emmanuel van Grunsven, 
Akki Vogels, Peter Kriele en Lynn Keezér

er zijn nog enkele 
plaatsen vrij‘t Dorp 103   Heesch   Tel. (0412) 47 56 57

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.
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Easy

1 9 6 8 5

3 2 4 1 7

5 3 9

6 7 5 9

5 4

5 3 9 8

1 4 9

4 9 6 2 5

7 1 4 6 8

Puzzle #34733

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

mooIBernHeZertJeS

AANGEBODEN

MEDISCH PEDICURE 
NISTELRODE 
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6. 0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.

PEDICURE 
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen, Oranjestraat 
11, Heeswijk-Dinther. Ook bij 
diabetische en reumatische voet 
met vergoeding. Heel de winter 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
Ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

WELKE KLEUREN MAKEN U 
HET ALLERMOOISTE?
Laat mij u helpen de juiste keuzes 
te maken met een persoonlijke 
analyse en make-upadvies.
Leuk om kado te geven en te 
krijgen, of voor een
vriendinnenavond.
Bel 06-51110053 Colorenta 
kleuranalyse Hannie Heesakkers
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
colorenta@ziggo.nl.

AFVALLEN en heb je al van 
alles geprobeerd, zonder blijvend 
resultaat?
Laat mij dan de mogelijkheid 
bieden die wel resultaat geeft.
Zelfs met de garantie niet 
tevreden geld terug.
Graag geef ik je vrijblijvend 
advies. Bel 06-44016259 of 
06-36348967.
Of mail naar jjn57@live.nl.

TE HUUR

OPSLAGRUIMTE 
Frontstraat in Uden.
225 m2. Informatie: 
06-22387287.

TE KOOP

ALLE STOFZUIGERZAKKEN 
en onderdelen uit voorraad 
leverbaar. Tevens kunt u bij ons 
terecht voor scheerkoppen, 
batterijen en alle soorten 
gloeilampen, LED-lampen en 
spaarlampen. Parkeren voor de 
deur. Dinsdags gesloten.
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

HEESAKKERS KADOSHOP 
RUIMT OP
Daarom geven wij op alle 
woonaccessoires, kadoartikelen, 
sieraden, handtassen en zelfs 
Oozoo horloges 20% korting.
Voordeliger kunnen we het niet 
maken, wel mooier!
Kom snel want wie het eerst 
komt...
Heesakkers Kadoshop,
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

GRANDIOZE VERLICHTINGS 
OPRUIMING!
Wij gaan plaats maken voor de 
nieuwe collectie. Kortingen van 
10% tot maar liefst 70%.
Pak dat voordeel en kom nu naar 
Heeswijk.
Heesakkers Kadoshop,
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

WILT U EEN ZOEKERTJE PLAATSEN? 
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

HIGH TEA
Maandag 23 februari  
19.00-22.00 uur Heeswijk 
  
Maandag 2 maart
19.00-22.00 uur Heesch

De high tea is een typisch Engelse 
traditie, die teruggaat naar het mid-

den van de 19e eeuw en bedoeld is 
om de eerste honger in de tweede 
helft van de middag te stillen. Een 
tafel, gevuld met de meest smake-
lijke zoete en hartige lekkernijen 
voor bij de thee of koffie. Tijdens 
deze workshop bereidt u - samen 
met mede-cursisten - een complete 
high tea die na afloop gezamenlijk 
genuttigd wordt.

HEERLIJKE VISGERECHTEN 
Maandag 9 maart en 23 maart
19.00-22.00 uur 
Heesch

Bent u ook een visliefhebber? En 

bereidt u de vis ook graag lekker en 
gezond? Dan mag u deze korte cur-
sus niet missen. We gaan op allerlei 
manieren visgerechten maken. In 
2 lessen wordt u veel kennis bijge-
bracht over de verschillende berei-
dingswijzen van vis. En natuurlijk 
hoort het proeven er dan ook bij.

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

Advertorial

Koken bij de Eijnderic 

DAGELIJKS VERS GEPLUKTE 
TULPEN
€ 2,- per bos, 
verschillende kleuren.
Richard van Doorn 
Vorstenbosseweg 1 
Dinther

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

GEVRAAGD

Bespeelt u een instrument en 
maakt u graag muziek
DWEILORKEST NIE TE 
GELEUVE uit Heesch kan nog 
MUZIKANTEN gebruiken. 
Interesse of wilt u een keer 
een bezoekje brengen aan een 
repetitie: wimvanoss@hotmail.
com of 06-53630850.

Voor ons maandelijks verschijnend 
blad INFO zoeken wij een:
REDACTEUR
KBO-Heesch is een vereniging 
met ongeveer 1200 leden.
Informatie: redactie@kboheesch.nl
of voorzitter KBO-Heesch: 
loetkuijlaars@gmail.com.

GEBRUIKTE/OUDE 
WENSKAARTEN
Yvonne Sturm Nistelrode
06-20615906.
Ingrid Smits Vorstenbosch
0412-355008.

OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES 
VOOR STG. OPKIKKER.
In te leveren bij Bunderstraat 1, 
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 28 
Nistelrode.

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:
Marcel Bonte

uit Heesch

Winnaar:
Gerda Hendriks

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

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

Winnaar 2 gratis 
filmkaartjes
Adri Heij

www.mooiheesch.nl
INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT
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We hebben de blauwe zone inge-
voerd en verkeerscirculatieplannen 
opgesteld, in nauwe samenwer-
king met o.a. het IPG (Integraal 
Platform Gehandicapten).
Als raadslid heb ik - samen met 
mijn fractie - een goede bijdrage 
kunnen leveren aan discussies als 
ontsluiting Cereslaan, inrichting 
buitengebied en ontsluiting Hees-
wijk-Dinther. Dankzij onze inbreng 
zijn goede voorstellen tot stand ge-
komen.

Wat zijn je slechtste ervaringen in 
beide functies?
Als wethouder heb ik niet de kans 
gekregen om de in 2009 gestarte 
verkeersproef Heesch af te maken. 
Toen ik als wethouder begon, lagen 
er tal van rapporten over de ver-
keerssituatie Heesch, die allemaal 
op een andere theoretische manier 
een oplossing beschreven. Het zo-
maar uitvoeren van een theoretisch 
model, zonder te kunnen toetsen 
of het werkelijk het probleem zou 
oplossen, was mij te risicovol en 
dat was de reden dat ik een proef 
in vier fasen wou uitvoeren om te 

kijken welke praktische oplossing 
de beste keuze zou zijn.

Als raadslid ben ik van mening dat 
we te vlug besloten hebben tot het 
aangaan van een gemeenschap-
pelijke regeling Heesch-West, om-
dat op dat moment de bestuur-
lijke verhoudingen van de nieuwe 
gemeenten Den Bosch en Oss in 
de gemeenschappelijke regeling 
nog niet duidelijk waren, doordat 
Maasdonk pas per 1 januari 2015 
definitief bij die gemeenten werd 
heringedeeld.

Frans, dan kom ik nu tot de kern 
van ons gesprek. Wat doen jul-
lie, wat hebben jullie al gedaan 
en wat mogen we nog van Lokaal 
verwachten?
Laat ik beginnen met te zeggen 
dat de verkiezingsuitslag ons wat 
tegengevallen is, maar over die 
teleurstelling hebben we ons vlug 
heen gezet. We zijn op basis van 
het advies van de informateur, de 
heer Kerkhof, de gesprekken over 
een coalitie aangegaan met CDA, 
D66 en SP. De onderhandelingen 

hebben best lang geduurd, we 
moesten aan elkaar wennen. CDA 
kwam vanuit een oppositierol, wij 
als Lokaal hadden in de vorige be-
stuursperioden zowel de opposi-

tie- als coalitierol ingevuld, en D66 
kwam vanuit het niets. Toen we 
eindelijk een coalitieakkoord had-
den, moest dat worden omgezet in 
een bestuursakkoord en vervolgens 
nog door de raad worden goedge-
keurd. Als Lokaal zijn we best trots 
op onze inbreng, omdat we veel 
zaken uit ons verkiezingsprogram-
ma, samen met de raad gaan reali-
seren, zoals het afschaffen van de 
welstandscommissie, ondersteu-
ning HVCH bij nieuwbouwplan-
nen, realisatie ontsluiting Hees-
wijk-Dinther, realisering gymzaal 
Vorstenbosch en het vooral nie-
mand in de knel laten komen door 
een goed sociaal beleid.
Ook zijn wij als Lokaal erg blij met 

het instemmen met ons idee om 
onze inwoners te betrekken bij het 
bepalen van de WOZ-waarde van 
hun woningen, door hen vooraf in 
de gelegenheid te stellen de waar-

de te controleren, na een daartoe 
verkregen advies van de gemeente. 
Een te hoge WOZ-waarde heeft 
immers gevolgen voor andere fis-
cale heffingen zoals waterschap, 
inkomstenbelasting, etc.
Als gemeenteraad zijn we al be-

gonnen met de uitvoering van het 
bestuursprogramma en van Lokaal 
mag worden verwacht dat wij de 
voortgang en de snelheid ervan be-
waken. Uiteraard zullen we de ko-

mende periode zeer nauwlettend 
de uitvoering van de zorgtaken 
door de gemeente volgen, want er 
mag echt geen enkele inwoner in 
de knel komen.

Gerard in gesprek met... 
frans van de ven

Maar eerst wil ik weten wie Frans van de Ven nu 
eigenlijk is. Waarom kiest men voor Frans?
Ik ben een verbinder, vermijd conflicten en streef 
naar een oplossing van problemen in goede harmo-
nie; ik hou van duidelijke taal en een no-nonsense 
benadering.

Wat is je mooiste plekje van Bernheze?
Kasteeltje De Berkt, aan de Kasteellaan in Heesch. 

Vanwege de historie van het gebouw, maar vooral 
de prachtige omgeving en de rust ervan.

Je was wethouder van 2006 tot 2010 en vervol-
gens raadslid. Wat zijn je beste herinneringen aan 
beide functies?
Als wethouder mocht ik verantwoordelijk zijn voor 
de portefeuille Verkeer, Natuur, Milieu en Wa-
ter. Vanuit mijn grote interesse en betrokkenheid 

bij verkeer heb ik kunnen zorgen voor een goede 
parkeerbalans en daarin duidelijkheid kunnen 
scheppen over parkeerplaatsen bij bouwprojecten.  

Aanleiding
De verkiezingsuitslag van maart 2014 leverde Lokaal, het samenwerkingsverband van Bernheze Solidair, 
Algemeen Belang Bernheze en OPG, 4 raadszetels op. Vervolgens kwam een coalitie met CDA (5 ze-
tels), SP (4 zetels) en D66 (3 zetels) tot stand. Sindsdien is het in Bernheze vrij rustig gebleven en dat is 
voor mij reden om de fractievoorzitter van Lokaal in de gelegenheid te stellen om aan te geven wat de 
directe inbreng van Lokaal sinds de verkiezingen is geweest en wat we tot 2018 nog van Lokaal mogen 
verwachten.

Inspraak voor inwoners rondom vaststelling 
WOZ-Waarde

Kasteeltje Berkt Foto: Ad Ploegmakers

Oud-raadslid Gerard 
van Dijk gaat in 
gesprek met raadsleden 
om hen de gelegenheid 
te geven actuele onder-
werpen toe te lichten.

Gerard van Dijk en Frans van de Ven aan de keukentafel in het Mediahuys Foto: DMBK

Frans, wil je nog ergens op terugkomen?

Ik kan geen oppositie voeren om zomaar tegen te zijn, maar uiteraard 

wel als ik goede argumenten heb. Ik vind de woorden oppositie en co-

alitie eigenlijk ook verkeerd. Het krijgt soms ook teveel nadruk als een 

raadslid afwijkt van coalitie- of oppositiestandpunten. Er is één raad, 

waarin je met elkaar van mening kunt verschillen, maar waarna je wel 

tot een overwogen besluit komt.

Jammer voor Bernheze dat 
Maasdonk naar Den Bosch 
is gegaan?
Nee.    
                                                                            
Kan Frans oppositie voeren?                         
Nee

Blanco niet zo wit als 
het lijkt?                                                
Niet zo wit als het lijkt. 

Gemeentehuis slechter 
bereikbaar dan Schiphol?                                      
Nee.                     
                                                     
carnaval of kermis?                                                               
Carnaval.           
                                                                
Bernheze zelfstandig 
of herindelen?                                                       
Zelfstandig.               
                                                    
lokaal toekomstbestendig?                                                          
Ja.                     
                                                           
Stembureau of stemlokaal?                                                                   
Stemlokaal

8

Profielschets
FraNS VaN DE VEN

leeftijd: 66 jaar

Burgerlijke staat: gehuwd, 
3 kinderen, 4 kleinkinderen

Woonachtig: Heesch sinds 
1986 

Beroep: gepensioneerd (oud-
advocaat, docent arbeidsrecht)
wethouder/raadslid sinds maart 
2006.

‘Ik spreek liever over één gemeenteraad dan oppositie en coalitie’

Dilemma’s
en nOg wat vragen
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De complete boekhouding 
op maat

Uitbesteding van uw financiële administratie 
bespaart u veel tijd en rompslomp. 

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

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

Van schayk maakt u wegwijs 
In de wereld van administratie en belastingen 

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

WILLEMSEN

Kerkstraat 117 - 5411 CK  Zeeland Nbr - Tel (0486) 45 21 15 - www.tonnywillemsen.nl

TU IN -   EN   PARKMACH INES
TANKSTAT ION
HONDENWASSERETTE

Kerkstraat 117 - 5411 CK  Zeeland Nbr
Tel (0486) 45 21 15 - www.tonnywillemsen.nl

Burg. de Grootstraat 22 - 5374 GE  Schaijk
Tel (0486) 46 19 56 - www.gashandelwillemsen.nl

G A S H A N D E L

Tevens uw adres voor 
slijpwerk en onderhoud van 

Tuin- en Parkmachines

Tevens uw adres voor 
propaan, heftruckgas en 
industriële gassen

WILLEMSEN
TU IN -   EN   PARKMACH INES

WILLEMSEN
TU IN -   EN   PARKMACH INES

Open dag De Heemschuur in Heesch
HEESCH - De Heemschuur in 
Heesch opent zondag 25 januari 
haar deuren voor het publiek van 
13.00 tot 17.00 uur. 

De Heemschuur is het verenigings-
gebouw van Heemkundekring ‘De 
Elf Rotten’ in Heesch. Het gebouw 
herbergt een museum, een multi-
functionele ruimte, waar wisselex-
posities worden georganiseerd en 
waar groepsontvangsten, verga-
deringen, lezingen en presentaties 
plaatsvinden, een lees- en studie-
zaal met bibliotheek en archief en 
een bestuurskamer. Het museum, 
de multifunctionele ruimte en de 
lees- en studiezaal zijn vernoemd 
naar mensen die zich verdienstelijk 
hebben gemaakt voor de geschied-
schrijving van en over Heesch: Lee 

Ceelen, Albert van den Berg en 
Piet Hendriks.

Museum
Op de eerste verdieping is het mu-
seum gevestigd, met een collectie 
landbouwwerktuigen, ambach-
telijke gebruiksvoorwerpen, zoals 
van een rietdekker, een imker en 
een schoenmaker, een schooltje, 
een winkeltje en spullen van de 
dorpsdokter.
Op de begane grond is een poffer- 
en mutsencollectie te bewonderen, 
er zijn archeologische vondsten en 
in de lees- en studiezaal kunnen 
bezoekers gebruik maken van de 
bibliotheek en de zeer uitgebreide 
fotocollectie raadplegen. Uiter-
aard zijn ook de uitgaven van de 
heemkundekring te koop. Rond de 

Heemschuur kan de tuin bekeken 
worden en objecten bewonderd, 
zoals een originele manege of ros-
molen. De mogelijkheid bestaat 
een kopje koffie of thee te nuttigen. 

Heemschuur
Schoonstraat 35 Heesch
www.de-elf-rotten.nl
secretariaat@de-elf-rotten.nl
06-10463762.

Kleutergroepen Bolderik 
bezoeken kunstlocatie Würth 

Het bezoek was onderdeel van het 
programma cultuureducatie met 
kwaliteit. De Bolderik is een van 
de voorloperscholen in Brabant 
waar wordt gewerkt aan kwalita-
tief hoogwaardig cultuuronder-
wijs, wat als voorbeeld dient voor 
andere scholen. De tentoonstel-
ling ‘OOG IN OOG – Mijn eeuw, 
mijn stad’ bestaat uit ruim honderd 

aquarellen van Günter Grass in 
combinatie met de expositie OOG 
Den Bosch, een kunstproject van 
stadskunstenaar Lucas De Man. 
Beide tentoonstellingen laten ‘het 
beschouwende’ van de mens zien, 
als individu en als samenleving. De 
kinderen kregen een rondleiding 
en een speciale opdracht, ‘Ik zie, 
ik zie wat jij niet ziet’. Ze tekenden 

een gebeurtenis, persoon of dier 
dat voor hen gevoelsmatig belang-
rijk was. Een aantal van de kunst-
werkjes werd opgehangen op de 
kunstlocatie en zijn nu nog te zien!
Terug op school vertelden de kin-
deren enthousiast over wat ze had-
den gezien en gezamenlijk werden 
alle meesterwerkjes nog eens be-
sproken. De kinderen hebben een 
kijkje genomen in de belevingswe-
reld van de kunstenaars, ze heb-
ben geleerd er over te vertellen én 
zijn zelf ook als kunstenaar aan de 
slag gegaan.

HEESWIJK-DINTHER - De groepen 1 en 2 van oBS de Bolderik uit Hees-
wijk-Dinther bezochten vrijdag 16 januari de Kunstlocatie Würth in 
‘s-Hertogenbosch. De Kunstlocatie Würth is de kunstdependance voor 
moderne kunst binnen Würth Nederland.

Voor de tweede keer wordt die 
dag op de Kilsdonkse Molen een 
voorleesmiddag georganiseerd. Dit 

gebeurt in het kader van de Natio-
nale Voorleesdagen 2015.

Opa Gijs zal een spannend verhaal 
voor gaan lezen over Muis Jan die 
op onderzoek uit gaat in de molen. 
Hierbij beleeft hij spannende avon-
turen, die ook erg gevaarlijk zijn. 
Vindt Muis Jan weer de weg terug 
naar zijn vriendinnetje Jeannetje?
De kinderen mogen ook nog met 
opa Gijs op zoek gaan in de mo-
len om te kijken of Muis Jan er nog 
steeds is, daarbij moeten ze na-
tuurlijk oppassen dat ze niet in een 
zak meel belanden!

Het verhaal is geschikt voor kinde-
ren in de leeftijd van 4 tot 7 jaar. 
Kinderen worden ontvangen met 
een glaasje drinken en iets lekkers.

Muis Jan op de 
Kilsdonkse molen
HEESWIJK-DINTHER - Kinderen kunnen op woensdag 28 januari een 
gratis bezoek aan de Kilsdonkse Molen in Heeswijk-Dinther brengen. 
alle kinderen zijn welkom, samen met hun ouders, opa en oma, vriend-
jes en vriendinnetjes, van 14.00 tot 16.00 uur. 

‘Social media’ thema 
bijeenkomst VOV Bernheze

NISTELRODE - Voor ondernemende mensen gaat het gebruik van social 
media een steeds grotere rol spelen. 

Voor de ondernemende vrouwen - die naar de bijeenkomst op 30 
januari van VOV Bernheze komen - een goede kans om het professi-
oneel Facebook-gebruik te leren kennen. Met of zonder een gezonde 
netwerklunch vooraf, kunnen belangstellenden genieten van de lezing 
van Marij van Peer. De bijeenkomst is in CC Nesterlé en meer informatie 
vindt u op www.vovbernheze.nl.

Marij van peer
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Definitief energielabel verplicht bij verkoop/verhuur woning

Dit informatiesysteem wordt ach-
teraf gevoed met de gegevens van 
GBA-bestanden, WOZ-bestanden 
en CBS-gegevens van de woning-
corporaties. Maar naast de moni-
tor en gegevens achteraf, is er ook 
behoefte aan informatie over de 
woontevredenheid van de huidige 
situatie, de verhuisplannen en de 

woonwensen. Hiervoor worden 
periodiek (vaak elke vier jaar) on-
derzoeken uitgevoerd. Het laatst 
was dit in 2011. 

Gezamenlijk met een aantal re-
giogemeenten heeft de gemeente 
Bernheze nu het bureau Com-
panen opdracht gegeven om een 
nieuw woonwensenonderzoek uit 
te voeren. Wij willen zo een be-
trouwbaar beeld krijgen van de 

lokale woningmarkt en de woon-
wensen. 

Wij willen hierbij een onderscheid 
kunnen maken naar enkele speci-
fieke doelgroepen van het woon-
beleid. Starters en huishoudens 
jonger dan 65 jaar en ouder dan 
65 jaar. Daarnaast nog de éénper-

soonshuishoudens en bewoners 
ouder dan 75 jaar. 
Over een aantal weken worden 
de uitnodigingen voor het invul-
len van het onderzoek verzonden. 
Wij vragen u om het onderzoek in 
te vullen zodat wij een zo waar-
heidsgetrouw beeld krijgen van de 
woonwensen en -behoeften van 
onze inwoners. Daarmee gaan wij 
aan de slag om zoveel als mogelijk 
hierbij aan te sluiten.

Buurkracht
Bij BECO staat samenwerking cen-
traal. Dat is ook de kern van Buur-
kracht.
De basisgedachte is dat men in één 
buurt, wijk of kern elkaar helpt om 
samen energie te besparen of op te 
wekken: want dat wat soms indivi-
dueel onmogelijk lijkt, kan samen 
wel lukken! Het is een reeds suc-
cesvol initiatief van Enexis wat in 

samenwerking met BECO in Loos-
broek is uitgerold en kansen biedt 
voor heel Bernheze.

Energiecafés
De vrijwilligers van BECO organi-
seren energiecafés in de kernen om 
inwoners uit Bernheze in te lichten 
over deze nieuwe mogelijkheden. 
Dat doen we op vele verschillen-
de manieren en via vele kanalen. 

Samen een duurzamer Bernheze 
genereren! De BECO energiecafé’s 
verbindt inwoners. U kunt uw ver-

haal vertellen en luisteren naar an-
deren, zodat we elkaar iets kunnen 
leren en inspireren. Samen kunnen 
we zorgen voor: meer comfort en 
betere prestaties, lagere energie-
kosten en een schoner milieu.

Woningeigenaren zonder ener-
gielabel krijgen op 30 januari 2015 
hun voorlopige energielabel thuis-
gestuurd. Vanaf 1 januari 2015 
is het bij verkoop of verhuur ver-
plicht om hier zelf een definitief 
energielabel van te maken. De 
woningeigenaar kan een definitief 
energielabel aanvragen via de in-
ternetapplicatie: 
www.energielabelvoorwoningen.nl
van de Rijksoverheid. 

Via de applicatie kan de woning-
eigenaar, na inloggen met DigiD 
de vooraf ingevulde gegevens 
controleren en aanpassen, bijvoor-
beeld informatie over de isolatie, 
het glas en de verwarmingsketel. 
De applicatie geeft aan voor welke 
gegevens er bewijsstukken aange-
leverd moeten worden, zoals een 
foto van een CV-ketel. Vervolgens 
controleert een erkende deskun-
dige de gegevens op afstand. Na 
akkoord ontvangt de woningeige-
naar zijn definitieve energielabel. 
Deze erkende deskundige brengt 
hiervoor kosten in rekening (tus-

sen 15 en 100 euro). Dit definitief 
energielabel is 10 jaar geldig na 
uitgifte. Dat geldt ook voor het 
huidige energielabel. Het voorlo-
pig energielabel heeft geen forme-
le status. Het is een indicatie van 
de gegevens zoals deze over de 
woning bekend zijn uit informatie 
uit de woningmarkt. Onder andere 
vanuit het Kadaster en onderzoek 
(WoON 2006).

Waarom komt er een voorlopig 
energielabel?
Dit is afgesproken in het Energie-
akkoord. Met het voorlopige ener-
gielabel kunnen marktpartijen aan 
woningeigenaren uitleggen hoe 
een huis energiezuiniger gemaakt 
kan worden.

Kan ik nu al checken wat mijn 
voorlopige energielabel is?
Ja, dat kunt u nagaan via de inter-
netapplicatie: 
energielabel-checker.rvo.nl. 
Het voorlopige energielabel is ge-
baseerd op bouwjaar en type wo-
ning.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

U riskeert een boete die kan oplopen tot € 400 wanneer 
er geen de�nitief energielabel is bij de verkoop, verhuur 
en oplevering van uw woning.

De Inspectie Leefomgeving en Transport
gaat hierop vanaf 2015 controleren.

BOETE
Verplicht

Inspectie Leefomgeving en Transport

Ministerie van Infrastructuur & Milieu

Inspectie Leefomgeving en Transport

Ministerie van Infrastructuur & Milieu

Inspectie Leefomgeving en Transport

Inspectie Leefomgeving en Transport

Ministerie van Infrastructuur & Milieu

Inspectie Leefomgeving en Transport

Ministerie van Infrastructuur & Milieu

A
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D
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Energielabel

C

10  Zonneboiler

9 Zonnepanelen

7 Aparte warmwater voorziening   

1 Type glas leefruimte

5 Vloerisolatie

4 Dakisolatie

3 Gevelisolatie 8 Ventilatie

6 Verwarming

2 Type glas slaapruimte

Wat is een energielabel voor woningen?

Hee� u al een energielabel?

Tien kenmerken die je 
als eigenaar online moet doorgeven 
om het label te kunnen bepalen.

Dit is tot 10 jaar geldig na opnamedatum. 
Wijzigingen op dit bestaande label kunt 
u online doorgeven via
www.energielabelvoorwoningen.nl

Begin 2015 krijgen eigenaren van woningen die nog geen energielabel hebben een voorlopig label van de Rijksoverheid. 
Voor de verkoop, verhuur of oplevering van uw woning hee� u een de�nitief label nodig.

U kunt dit voorlopige label omze�en naar een de�nitief label op: www.energielabelvoorwoningen.nl

Besparing
Een energiezuinig huis scheelt 
maandelijks in de kosten

A�ankelijk van uw gedrag kan een 
klasse omhoog betekenen dat u een 
10% lagere energierekening hee�

2009

Weet u niet of u al een energielabel hee�?
Kijk dan op www.zoekuwenergielabel.nl

A

B

C

D

E

F

G

Bernhezer Energie Coöperatie

AGENDA-ENERGIECAFÉ 2015:

3 FEBruari – Locatie: Cultureel centrum Nesterlé in Nistelrode
19 MaarT – Locatie: Cultureel centrum de Wis in Loosbroek
21 aPril – Locatie: Willibrord-centrum in Heeswijk-Dinther
18 JuNi – Locatie: Gemeenschapshuis De Stuik in Vorstenbosch
15 SEPTEMBEr – Locatie: Willibrordcentrum in Heeswijk-Dinther
15 oKToBEr – Locatie: Cultureel centrum de Pas in Heesch
24 NoVEMBEr – Locatie: Cultureel centrum Nesterlé in Nistelrode.

De gemeente Bernheze is lid van de Bernhezer Energie coöperatie (BEco), een lokaal initiatief van betrok-
ken inwoners uit Bernheze die zich zorgen maken over de ontwikkeling van de energiesector. De BEco zet 
zich in voor betaalbare, eigen en duurzame energie in Bernheze. Zowel particulieren als bedrijven en instel-
lingen in de gemeente Bernheze kunnen lid en ook klant worden. BEco is een coöperatie waar de leden het 
echt voor het zeggen hebben en ook (mede)eigenaar zijn. De coöperatie heeft geen winstoogmerk, waardoor 
verdiensten terug zullen vloeien naar de aangesloten leden en ingezet kunnen worden voor duurzame ener-
gieprojecten in Bernheze. Vooraankondiging Woon-

wensenonderzoek 2015

De gemeenten en woningcorporaties in de regio Noordoost Brabant 
beschikken over een regionale Woningmarktmonitor waarmee de ont-
wikkelingen op de woningmarkt goed kunnen worden gevolgd.

Het definitief energielabel is per 1 januari 2015 verplicht bij verkoop of 
verhuur van woningen. Het label verschilt van het energielabel dat al 
sinds 2008 verplicht is.

 zowel partiCulieren 
als bedrij ven en 
instellingen in de 
gemeente bernheze 
kunnen lid en ook 
klant worden

wij  willen hierbij  een ondersCheid 
kunnen maken naar enkele speCifieke 
doelgroepen van het woonbeleid
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B O UW T
BERNHEZE UW BOUWPERIKELEN IN BERNHEZE BOUWT?

INFO@DEMOOIBERNHEZEKRANT.NL

Een rondje op de bouw…
bij de specialisten 

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06 - 1018 94 11

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch

06-5374 0305

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

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

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

KWALITEIT
IS DE 

NORM

showroom open 
op zaterdag 

9.00 - 15.00 uur

GLAS EN SCHILDERWERKEN

VAN
BALLEGOOIJ

• ONDERHOUD
• NIEUWBOUW
• BEGLAZING
• WANDAFWERKING
• ALLE SOORTEN STUCWERK

Bosschebaan 88, 5384 VZ Heesch | Telefoon 0412-47 50 01 | www.vanballegooij.nl

Harald Brukx woont in de Hoef 2 Heesch: 
‘WIJ KIEZEN VOOR VERHUIZEN BINNEN DE WIJK!’

“De Hoef 2 is een jonge wijk 
met nieuwe woningen, dichtbij 

het centrum. Daar komt bij dat 
de basisschool op loopafstand is; 

ideaal voor ons!” Harald en zijn 
vrouw kozen destijds heel bewust 

voor het gemoedelijke Heesch. 
“Ik ben opgegroeid in Ravenstein 
en mijn vrouw in Lith. We vinden 
dat dorpse dus een pre. Maar we 
wilden wel naar een plek met een 
centrum waar, naast supermark-
ten, ook restaurants en andere 
voorzieningen te vinden zijn. Nu 
gaan wij bijvoorbeeld regelmatig 
naar ‘De Pas’ voor een voorstel-
ling of een hapje eten bij ‘t Oude 
Raadhuis. Ook voor de kinderen is 
er genoeg te beleven in de omge-

ving. In de wijk zijn heel wat speel-
tuintjes te vinden. Daarnaast heeft 
wonen aan de bosrand tot gevolg 
dat wij sneller naar buiten gaan 
om een frisse neus te halen. Lek-
ker een wandeling maken door de 
bossen. De kinderen kunnen we 
trakteren op ijsje of warme choco-
mel bij het Bomenpark.” 

Laatste trends
“De Hoef 2 biedt ruime en moder-
ne woningen. Een van de redenen 

om in deze wijk te willen blijven. 
Het is een fijne omgeving voor de 
kinderen om op te groeien. We 
verhuizen omdat we graag een 
eigen oprit en een grotere tuin 
willen. De nieuwe woning kunnen 
we naar onze wensen inrichten. 
Denk hierbij aan de realisatie van 
een inloopdouche, vloerverwar-
ming of de mogelijkheid om een 
garage aan te bouwen. Mooi dat 
dit allemaal kan in de Hoef 2.”

Meer weten?
In het bouwplan zijn nog vier 
tweekappers te koop. Daarnaast 
is er keuze uit ruime rijwoningen. 
Wilt u de brochures bekijken of 
heeft u vragen? Informeer gerust 
bij een van de makelaars Jansen & 
Van Tuijl via 0412-451554 of Bern-
heze Makelaars via 0413-243818. 
Meer informatie is ook te vinden 
op de website www.dehoef2.nl of 
facebook.com/dehoef2.

HEESCH - Harald Brukx en zijn vrouw kochten een aantal jaar geleden een rijwoning in de Hoef 2 in 
Heesch. Inmiddels hebben zij samen twee kinderen, Lars (6) en Amber (4) en zijn ze toe aan een woning 
met meer mogelijkheden. Dit nieuwe huis hebben zij ook weer gevonden binnen de Hoef 2. De familie 
Brukx voelt zich er helemaal thuis. “Deze wijk heeft die gezellige dorpse uitstraling waar wij van houden,” 
vertelt Harald. 

De familie Brukx voelt zich helemaal thuis in de Hoef 2 Foto: Elize Bloks

‘HET DORPSE IS EEN PRE, MAAR WEL MET SUPERMARKTEN, 
RESTAURANTS EN ANDERE VOORZIENINGEN’

• Dienstverlening, beton, grond en wegenbouw
• Container plaatsing
• Grondwerk
• Het aanleggen van betonverhardingen

Loosbroeksestraat 2

5384 SV Heesch

0412-456277

 06 - 22502062

info@vanvenrooijtransport.nl

VERHUUR VAN AUTO MET KRAAN EN SEMI-DIEPLADER

VAN VENROOIJ
      TRANSPORT VOF

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

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

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

Kortingen tot 10%

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.

De Morgenstond 35 n 5473 HE Heeswijk-Dinther
T. 06 21 66 61 28 n info@pakhuys35.nl

www.pakhuys35.nl

n Kantoorruimte
n Opslagruimte
n Ruimte voor ZZP-ers

TE HUUR:

FLEXA COLORS mat, zijdeglans of hoogglans. 
Verkrijgbaar in alkyd en op waterbasis.

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

Verpakkingsinhoud. 0,5 ltr. 1 ltr. en 2,5 ltr. van de mengmachine

NU 30% kORtiNg   Op=Op

Jan Habrakenstraat 6

 5473 GV Dinther

T 0413 - 74 50 30

E info@veba-elektro.nl

www.veba-elektro.nl

communicatie • beveiliging • elektrotechniek 
duurzame installaties • domotica

Laat ons u ontzorgen 
op het gebied van 
uw elektrotechnische 
installatie

Jan Habrakenstraat 6 - 5473 GV Dinther - 0413 – 74 50 30
info@veba-elektro.nl - www.veba-elektro.nl

CoLUmn
ONNO

dIen tIJdIG 
een ConCReet 
VeRZoeK In 
Tien jaar na de vaststelling van 
een bestemmingsplan moet 
de gemeenteraad een nieuw 
bestemmingsplan hebben vastgesteld. 
Soms is een bestemmingsplan na tien 
jaar nog niet aan verandering toe. In dat 
geval kan de gemeenteraad besluiten om 
het bestemmingsplan met tien jaar te 
verlengen. 

Maar over het algemeen zal een bestemmingsplan na tien jaar moeten 
worden geactualiseerd. De gemeente moet daar een actieve houding 
in aannemen. Dit betekent, dat de gemeenteraad in elk geval eenmaal 
per tien jaar moet nagaan of een geldend bestemmingsplan nog 
toereikend en actueel is.

Bij het maken van een nieuw bestemmingsplan mag een 
gemeenteraad niet zonder meer het oude plan opnieuw vaststellen. 
Ook bij een zogenaamd ‘conserverend’ plan (dat niet afwijkt van 
het voorheen geldende plan en alleen de bestaande situatie vastlegt) 
moet de gemeente nagaan of wijzigingen van het plan gewenst of 
noodzakelijk zijn.

De actualisatie van een groot plangebied is een dure en grote klus 
voor een gemeente. Begrijpelijk dat om die reden vaak de ‘oude’ 
planologische situatie wordt overgenomen. Voor een ondernemer 
of particulier kan het daarom belangrijk zijn om een wens tot 
bedrijfsuitbreiding of wijziging in gebruik tijdig te melden bij de 
gemeente.

Dat is vooral belangrijk als de gemeente bezig is met de voorbereiding 
van een nieuw bestemmingsplan. De rechter heeft namelijk 
verschillende keren bepaald, dat de raad bij de vaststelling van 
een bestemmingsplan rekening moet houden met een particulier 
initiatief. Op deze manier kun je voorkomen, dat voor dat initiatief 
een aparte procedure gevolgd moet worden. Voorwaarde is uiteraard 
wel dat het initiatief voldoende concreet is, op tijd kenbaar is gemaakt 
en op aanvaardbaarheid moet kunnen worden beoordeeld. 

Wanneer een initiatief voldoende concreet is, hangt af van het soort 
project. Voor een project met grote milieugevolgen of een grote 
impact op de omgeving zullen de nodige onderzoeken gedaan moeten 
worden. Maar voor alle projecten geldt, dat ze in ieder geval op tijd 
bij de gemeente moeten zijn ingediend en de gemeente zal moeten 
kunnen toetsen of het initiatief ruimtelijk aanvaardbaar is. 
Laat u goed adviseren!

onno@roconnect.nl

www.roconnect.nl
06-2909 9005

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

de gemeenteraad moet rekening houden 
met een ConCreet partiCulier initiatief
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CoLUmn van een bouwvrouw

Deze duurzame woning is gebouwd door:

Het eindresultaat 

B O UW EDUURZAAM N

ons abc:  Accuraat - betrouwbaar - Compleet

De La SaLLeStraat 8  5384 NK HeeSCH   

TELEFOON  0412 624 855

www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL

bezoek onze vernieuwde website

ons abc:  Accuraat - betrouwbaar - Compleet

De La SaLLeStraat 8  5384 NK HeeSCH   

TELEFOON  0412 624 855

www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL

bezoek onze vernieuwde website

OVER CONNECT

Connect Accountants & Adviseurs biedt 

ondernemers een compleet scala aan diensten. 

Op het gebied van accountancy, administratie, 

fi scale zaken, loonadministratie en advies op 

juridisch en/of bedrĳ fseconomisch terrein.

GOUD VOOR 100 JAAR EXPERTISE 

DE LA SALLESTRAAT 8  5384 NK HEESCH   
T. 0412 624 855  WWW.CONNECT-ACCOUNTANTS.NL

 CONNECT VIERT 
GOUD, ZILVER, BRONS   

Voor Connect Accountants & Adviseurs is  
2014 een jubileumjaar. We vieren feest met  
vier jubilarissen. Goud voor een jubilaris met 
vijftig jaar vakkennis, een zilveren plak voor  
25 jaar en twee bronzen medailles voor  
12,5 jaar betrokkenheid bij onze organisatie. 

Vier topmensen, samen goed voor 100 jaar kennis, 
aandacht en betrokkenheid – dat zegt wel iets 

over onze organisatie. Over de stabiliteit van onze 
zakelijke dienstverlening, de betrouwbaarheid van 
ons maatwerk. Over onze persoonlijke aanpak bij 
financiële en fiscale ondernemersvragen. En over 
de prestaties die onze mensen leveren om het  
voor u helder en efficiënt te maken.

Kijk voor meer informatie op onze website: 
www.connect-accountants.nl! 

Het genieten is begonnen
en daar zit ik dan, in ons nieuwe huis aan ons mooie kookeiland, te schrijven 
aan mijn laatste column. De column die een bijzondere periode afsluit: het 
bouwen van onze droomwoning. we zijn er ontzettend trots op! 

Het verhuizen van het chalet naar het huis verliep zeer voorspoedig. Met een groot 
aantal hulptroepen en de juiste voorbereidingen hebben we in één avond alle spul-
len kunnen verhuizen. Na een aantal poetsmiddagen kon het inruimen beginnen. Het 
chalet is direct na de verhuizing naar de nieuwe bewoners gebracht en de tuin is ook al 
onder handen genomen. Het genieten is begonnen: supersnel een kopje thee klaar met 
de Quooker, de juiste kleren uitzoeken in de inloopkast en stofzuigen met alleen maar een slang die je op verschillende punten in de 

muur kunt doen. De palletkachel zorgt ervoor dat ons huis goed wordt verwarmd en we zijn nog niet vergeten om deze bij te vullen. Ook hebben we al een aantal 
lekkere gerechten klaargemaakt in onze nieuwe keuken en de eerste logés hebben de logeerkamer uitgetest, met positieve reacties tot gevolg. 

We kijken terug op een bouwperiode die erg goed is verlopen. We hebben vrijwel geen tegenslagen gehad, het weer is goed geweest en alle keuzes hebben tot het re-
sultaat geleid wat we voor ogen hadden. Het schrijven van de columns heb ik altijd met veel plezier gedaan en ik hoop dat het tot inspiratie heeft geleid voor anderen. 

Mijn leven als bouwvrouw komt ten einde en er is weer tijd voor een heleboel andere leuke 
dingen. Mijn werkgever, Tzorg, zal opgelucht zijn dat alle aandacht weer naar mijn functie 
als Office Manager gaat en mijn wielrenfiets is verheugd dat hij weer naar buiten mag. 
De roze bouwhelm krijgt een mooie plek in het huis en zal me altijd blijven herinneren aan 
een heleboel mooie, leerzame en bijzondere momenten. 

Iedereen ontzettend bedankt voor de leuke reacties en tips. Mocht je ooit zelf gaan bouwen 
en vrouwelijk bouwadvies nodig hebben, dan hoor ik het graag!

Groeten, Sanne

088 00 255 00     www.tzorg.nl     informatie@tzorg.nl

‘We wensen Johan & Sanne veel woonplezier!’

Alles over energie besparen 

Samen energie besparen. In 2014 
is er al een goede start gemaakt. 
Zo plaatsten vele dorpsgenoten 
zonnepanelen, maar er kan nog 
veel meer gedaan worden om 

energie te besparen. Daarom or-
ganiseert Buurkracht in samen-
werking met BECO een informa-
tiedag vol mooie aanbiedingen. 
De partijen met tientallen vrij-
willigers uit de kernen werken 
nauw samen om in de gemeente 
Bernheze besparingsinitiatieven in 

2015 nu eens echt van de grond 
te krijgen. Naast Loosbroek is ook 
Heesch-Noord een Buurkracht-
buurt. 

Na de zonnepanelen heeft het 
buurtteam nog meer offertes op-
gevraagd voor energie besparen-
de maatregelen. Op zaterdagmid-
dag 24 januari hoor je niet alleen 
alles over zonnepanelen, maar 
ook over cv-ketels, ledverlichting 
en vloer-, dak- en spouwmuur-

isolatie. Allemaal investeringen 
waarmee aanzienlijk te besparen 
is op de energierekening. Voor al 
deze aanbiedingen is een leveran-
cier aanwezig met sterk concurre-
rende prijzen. 

Dé kans om je vragen te stellen 
en een aantrekkelijke, persoon-
lijke en vrijblijvende offerte te la-
ten maken. Iedereen is van harte 
welkom. Kun je niet aanwezig 
zijn, maar wil je wel op de hoogte 
blijven? 
Meld je dan vrijblijvend aan op 
buurkracht.nl, dan zie je op onze 
buurtpagina’s waar we mee bezig 
zijn. 

meedoen. daar krij g Je energie van

BERNHEZE - aanstaande zaterdag 24 januari is er een informatie-
bijeenkomst over het besparen van energie in cultureel centrum De 
Wis in loosbroek, aanvang 14.00 uur. 

De MooiBernhezeKrant wenst Johan en Sanne een gelukkig mooi leven in hun nieuwe huis.
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Hescheweg 223 - OSS

Autowassen €1,-

* Programma 6, 
bij 10L getankt

*

Altijd
goedkoop

tanken

Mega Trekkertrek Spektakel
Inschrijfavond met nieuwe klasse ‘Super Loonwerkers’

Voor 2015 heeft de organisatie 
weer een compleet programma in 
petto. Naast de vele verschillende 
klassen op het Mega Trekkertrek 
Spektakel, is een nieuwe klasse 
toegevoegd die verreden kan wor-
den: de klasse Super Loonwerkers.

Om alles in goede banen te leiden 
wordt er ook voor deze wedstrijd 
weer een inschrijfavond gehouden, 
op vrijdag 23 januari in café Kerk-
zicht in Loosbroek. Deelnemers die 
zich op deze avond inschrijven zijn 
zeker van deelname. Voor deelne-
mers die zich opgeven via de mail 
geldt: vol = vol. 

Tijdens het weekeinde is er op vrij-
dag 6 maart ‘538DJ`s on Tour’. Al-
leen op de inschrijfavond kunnen 
de deelnemers een kaartje kopen 
voor € 5,-. Voor vrienden en ken-
nissen is op de inschrijfavond een 
entreekaart te koop voor € 7,50. 
Aan de kassa kosten de kaarten  
€ 10,-. 

De voorverkoopadressen
Dagwinkel J. Schouten Loosbroek, 
Paperpoint Heeswijk Dinther, Coop 
Supermarkt Hubers Vinkel, Texaco 
tankstation Van Zoggel Berlicum. 
Voor meer informatie: 
www.megatrekkertrekspektakel.nl.

LOOSBROEK - De voorbereidingen voor het Mega Trekkertrek Spekta-
kel op zondag 8 maart zijn alweer in volle gang. Na meer dan tien jaar 
tractorgeweld en dieselgeuren, is het volgens de organisatie tijd voor 
iets nieuws.

23 januari 20.30 uur
Cafe kerkzicht, Loosbroek!
Deelnemers die zich op deze avond in-

schrijven zijn zeker van deelname.

Dansgroep Lunatiks wint 2e prijs!

HEESCH/NISTELRODE - Dansgroep Lunatiks is een wedstrijdteam onder de enthousiaste leiding van dansjuf 
Lisa Sarken. Het team bestaat uit negen fanatieke meiden uit Heesch en Nistelrode, die twee keer per week 
trainen bij Built4Beauty in Heesch. Aan de wedstrijden doen hiphopgroepen mee uit alle hoeken van het land. 
De Lunatiks hebben nog maar aan vier wedstrijden meegedaan en ze worden elke keer beter! Lisa leert ze dan 
ook om superstrak te dansen op een mix van de coolste beats! Op zondag 11 januari was er een wedstrijd in 
Wageningen. Na het optreden van de Lunatiks reageerde het publiek uitzinnig. Ook de vakjury was laaiend 
enthousiast en beloonde de Lunatiks met een schitterende 2e prijs! Proficiat meiden!

dansen

V.l.n.r.: Zoey van Doorn, Britt Brugmans, Zhane Sangoer, Nina Wiegmans, Loes van Hoek, Lieke Josemanders, Emma 
Peters, Floor van den Hoogen en Demi Lindelauff

Weken van de waarheid 
NISTELRODE - De korfbalsters van 
Prinses irene uit Nistelrode boek-
ten dit weekeinde de negende 
overwinning op rij. Dit keer moest 
De Peelkorf (Ysselsteijn), dat op 
het veld in de topklasse speelt, er 
aan geloven. 

De dadendrang van de Oranjes 
zorgde al voor een ruststand van 
8-4. Toen scheidsrechter Van de 
Ven afblies stond er 13-7 op het 
scorebord in sporthal De Over-
beek. Komende weken treft Prin-
ses Irene achtereenvolgens De 
Merels en Klimroos. Worden ook 
die wedstrijden gewonnen, dan 
kan het kampioenschap niet meer 
misgaan. 

De voorsprong op de concurren-
tie bedraagt nu 7 punten, met 
nog maar 5 wedstrijden te gaan. 
Maar zo ver is het natuurlijk nog 

niet. Prinses Irene was duidelijk de 
betere ploeg deze zondag, naast 
de aanvallende kwaliteiten die het 
team altijd al had, staat het verde-

digend dit seizoen ook als een huis. 
Ella van de Graaf was met 3 doel-
punten de productiefste speelster 
aan Irene-zijde.

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

Linda van Venrooij

Teerdag Gilde Sint Antonius Abt 
VORSTENBOSCH - Het Gilde St. 
antonius abt uit Vorstenbosch 
heeft haar jaarlijkse teerdag ge-
houden. 

Op zondag 11 januari was er in het 
teken van deze traditionele teer-
dag al een Heilige Mis in de Lam-
bertuskerk te Vorstenbosch. Hierbij 
werd stilgestaan bij het feit dat het 
Drieluik 25 jaar in de kerk hangt. 
Ook werden overleden leden her-
dacht, in ‘t bijzonder Jan van Hoof 
en Martien van Asseldonk die af-
gelopen jaar overleden zijn. Na 
afloop was er op ’t Gildebergske 
voor leden een lunch en aanslui-
tend een receptie.
Op zaterdag 17 januari werd de 
teeravond gehouden in ’t Gilde-
bergske. De avond werd muzikaal 
begeleid door dj Ad Somers. Erelid 
Ton Vorstenbosch werd gehuldigd 

voor zijn 25-jarig ere-lidmaat-
schap. Ton heeft in 1990 het drie-
luik Sint Antonius Abt en zijn beko-
ringen geschonken aan het gilde. 
Ook Bert de Laat was een jubilaris 
dit jaar, vanwege zijn 60-jarig lid-
maatschap. Vanwege longonste-
king was hij niet aanwezig, maar 
hij zal worden gehuldigd zodra zijn 
gezondheid dit toelaat. 
Daarnaast werd de ‘gildebroe-
der van het jaar’ bekendgemaakt: 
Henri vd Wetering die als tamboer 
altijd actief is en afgelopen jaar als 
koning ook actief geholpen heeft 
bij het organiseren van de jubile-
umdag. 
Er is door de gildeleden een inza-
meling in de melkbus gehouden. 
Deze keer gaat de opbrengst van  
€ 300,- naar Lindsey Vogels die 
vrijwilligerswerk gaat doen in Ma-
lawi. Na al deze huldigingen werd 

er een drumworkshop gehouden. 
Daarna werd er flink gefeest onder 
het genot van een pilsje met en-
kele hapjes. De drankvoorziening 
was wederom in handen van en-
kele bereidwillige gildenbroeders 
van het gilde uit Dinther.

Carlijn van der Steijn 
T 06 14 64 11 95
Monique van de Ven 
T 06 11 45 05 88

info@buro-tweevoud.nl
www.buro-tweevoud.nl

Een nieuwe 
advertentie, huisstijl,  

brochure, folder, 
flyer of website? 
Uw creatieve vragen worden omgezet in 

frisse, originele ideeën. Wij zijn een full-service 
reclamebureau en regelen alle zaken voor u,  
van concept tot uitwerking. Passend bij uw 

bedrijf, binnen uw budget. 

Meer informatie of inschrijven: www.stylinda.nl
 Vinkelsestraat 107 - 5384 SE Heesch - info@stylinda.nl - 06-15669024

Workshop
StyLish wonen

‘Word de ontwerper in eigen huis!’
Dinsdag 3 februari 19.00 uur
Zaterdag 7 februari 13.30 uur
Maandag 9 februari 19.30 uur
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Bernheze sportief

NISTELRODE - Het jeugdteam 
van coach Betty Cuijpers van Ten-
nisvereniging Telro uit Nistelrode 
is woensdag 14 januari kampioen 
geworden in de wintercompetitie 
Groen.

Diem van de Pas, Luuk Mikkers, Jill 
van Niftrik en Merel van Roosma-
len werden ongeslagen kampioen. 
De jeugdcommissie van de club fe-
liciteert de kampioenen van harte 
met deze prestatie. 

Jeugdteam 
TC Telro winterkampioen

tennis

HEESWIJK-DINTHER - De spelers van avesteyn E2 zijn in het nieuw 
gestoken door ucE computers van Jacqueline en rené van uden. 

De E2 is het zoveelste team van Avesteyn dat zich mag tooien in een 
nieuw tenue. René en Jacqueline van Uden hebben dit mogelijk ge-
maakt, waar zij door zowel de spelers als het bestuur hartelijk voor wer-
den bedankt. De spelers van de E2 hebben beloofd het tenue met trots 
te dragen en hopen er veel wedstrijden in te winnen.

Avesteyn E2 krijgt nieuw tenueOpen huis bij jarig Danscentrum van de Burgt 

Dit jaar staat in het teken van het 
jubileum en daarom krijgen alle 
(nieuwe) cursisten € 25,- korting 
op elke tweede cursus (keuze uit 
het volledige lesprogramma). 

Voor elke leeftijdsgroep/dans-
vorm worden komend jaar diverse 
leuke dingen georganiseerd, zoals 
Zumba-party, Disco-avond voor 

de jeugd en workshops voor vol-
wassenen. 

open huis
Wie zeker wil zijn van een plaatsje 
bij een van deze danslessen, kan 
een plaats reserveer via de web-
site of een bezoek brengen aan 
het open huis op zondag 25 janu-
ari in Veghel. Van 13.30 tot 16.00 

uur staat op het programma 
streetdance, hiphop, breakdance, 
jazz-modern, ballet. Op zondag 
25 en woensdag 28 januari vanaf 
19.00 uur zijn alle andere dans-
vormen met gratis proeflessen, 
workshops en demonstraties. 
Kijk op de website voor alle mo-
gelijkheden: www.vandeburgt.nl 
of via 0413-353251. 

VEGHEL/UDEN - Wilco van de Burgt begon in 1990 Dansclub van de Burgt en is, met medewerking van 
zijn team, uitgegroeid tot een zeer veelzijdig danscentrum met heel veel verschillende dansstijlen en alom 
bekend in de gehele regio Veghel-uden. 

GEMErT/HEEScH - De judose-
lectie van Van Buel Sports reisde 
zondag af naar Gemert om daar 
deel te nemen aan het jaarlijkse 
judotoernooi.

De judoka’s wisten de volgende re-
sultaten te boeken:
1e plaats: Senn van Buel
2e plaatsen: Laurens Wilms, Ruben 
van Nuland en Lizz Sieliakus.
3e plaatsen: Recay Yilmaz, Tess 
Sieliakus en Marin Boeijen.

Judosucces Van Buel Sports

budo

Prinses Irene wint oefenwedstrijd
NISTELRODE - Volgende week 
vindt de herstart van de competi-
tie in de 2e klasse plaats. Dan is 
BVV de tegenstander voor Prinses 
irene. Zondagmiddag werd geoe-
fend tegen derdeklasser avesteyn. 

Het werd na een 1-1 ruststand een 
3-1 overwinning voor de Nistelro-
denaren, die in een nieuwe outfit 
aantraden, omdat de tegenstan-
der ook in het oranje speelt. Voor 
Prinses Irene scoorden Martijn van 
Vught en Tim van der Heijden (2x). 
De tegengoal kwam van Nick van 
der Heijden die doelman Timmers 
verschalkte.

voetbal

Slecht weekeinde voor Dos’80

De heren van coach Frank Schel-
lekens hadden goede zaken kun-
nen doen tegen koploper Bedo. 
Vooraf hadden de Heeschenaren 

slechts 3 punten achterstand op de 
handballers uit Beek en Donk. De 
koploper maakte echter geen fout 
en zit weer wat steviger in het za-
del als leider. Toch begon Dos sterk 
en liep vlot uit naar een 1-4 voor-
sprong. Bedo wist de verdediging 
van de Heesche ploeg te kraken en 
kwam daardoor bij rust op een 16-
10 voorsprong.

Dichtbij
De mannen van Dos knokten zich 
knap terug tot een kleine achter-
stand van twee doelpunten. De 
stand 20-18 stond geruime tijd 
op het bord. Toen Bedo er 21-18 

van maakte, bleek het verzet aan 
Heesche kant gebroken en wisten 
de gasten eenvoudig de wedstrijd 
naar hun hand te zetten, eindstand 
30-24.

Dames
De eerste helft ging het nog re-
delijk gelijk op. Er werd een aan-
tal kansen gemist aan de kant van 
Dos en er werd tegen een aantal 
tijdstraffen opgelopen, waardoor 
de ruststand 7-5 was in het voor-
deel van EHV. In de tweede helft 
lukte het Dos niet om de achter-
stand weg te werken. Dit had te 
maken met het fysiek stevige spel 
van de tegenstander. De broodno-
dige doelpunten bleven uit. EHV 
lukte het wel om te scoren en trok 
deze wedstrijd aan het langste 
eind. Eindstand 20-13.

handbal

HEESCH - Beide eerste teams van handbalvereniging Dos’80 uit Heesch 
verloren dit weekeinde hun uitwedstrijd. De heren delfden het onder-
spit tegen Bedo uit Beek en Donk, terwijl de dames tegen een zeperd 
aanliepen tegen EHV uit Eindhoven.

Altior na winst alleen aan kop
SOMEREN/HEESWIJK-DINTHER - 
altior reisde zondag af naar Some-
ren voor de wedstrijd tegen SVSH/
KSV 1, vastberaden om er 2 pun-
ten mee te nemen. 

Altior kwam al snel op voorsprong, 
maar de dames gingen daarna te 
veel kansen missen om verder uit 
te lopen en SVSH/KSV profiteerde 
van die missers. De wedstrijd ging 
gelijk op tot aan de rust: 6-6. Na 
rust veranderde er niet veel. Beide 
teams bleven scoren tot 9-9. Uit-
eindelijk nam Altior het heft in 
handen, vielen de doelpunten en 
kwamen de dames van SVSH/KSV 
toch tekort tegen het felle en snel-
lere spel van Altior. Doordat mede-
koploper in de hoofdklasse Oranje 
Wit verloor, staat Altior na de 12-
18, nu alleen bovenaan. 
Be Quick 2-Altior 2: 18-8

SVSH/KSV 2-Altior 3: 16-11
SCMH 2-Altior 4: 5-7
Altior 5-SCMH 4: 13-7
Prinses Irene R1-Altior R1: 6-4
Altior A1-De Horst A1: 4-5
Altior C1-De Korfrakkers C2: 12-2
Flamingo’s C1-Altior C2: 5-6

Be Quick C2-Altior C3: 6-4
Altior D1-BMC D2: 7-0
Emos D1-Altior D2: 9-3
Celeritas E1-Altior E2: 6-11: 0-17
Altior F1-Alico F1: 3-6
Tovido W1-Altior W1: 15-1
De Korfrakkers W1-Altior W2: 5-2

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

Floor van de Meerakker Luna van Schijndel

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant

Advertorial
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Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl

Gun uw
spaargeld een
mooie rente

Koek & Zopie

Spaar € 750 en krijg twee winterse soepkommen cadeau*

Spaar € 750 en krijg twee winterse 

Heeft u een eindejaarsuitkering of ander extraatje
ontvangen?
Stort het op een spaarrekening bij RegioBank. Bij ons
profiteert u van een mooie rente. Bovendien krijgt u tijdens
onze actieweken twee winterse soepkommen cadeau.*
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Nieuwe hoofdsponsor voor 
derde editie KoppelCross

Hans Brouwers is actief in groen-
projecten in diverse vormen en 
met zíjn visie over groen denken, 
werken én beleven is de combina-
tie met de KoppelCross bijna van-
zelfsprekend.

Een wedstrijd in een groene omge-
ving vraagt van een team van twee 
buitensporters immers ook om te 
denken, te werken en te beleven. 
Eerst nadenken en niet als een dol-
le van start gaan. Werken door en 
mét de elementen van de natuur 
zoals zand, heuvels en andere ob-
stakels. En bovenal intens beléven 

van dit geheel. Elk team (een lo-
per en een mountainbiker) legt in 
estafettevorm een uitgezet, ge-
scheiden bosparcours af. De loper 
loopt 7x een ronde van 900 meter. 
De fietser fietst 7x een ronde van 
1.500 meter. 

Deze uitdaging aangaan? Wacht 
niet te lang met inschrijven, want 
de belangstelling is nu al enorm. 
En: vol=vol. Kijk voor meer infor-
matie en inschrijving op 
www.bernhezeloop.nl of bel 
Maarten Bosch 06-22785308 of 
Franca Berens 06-10688994.

NISTELRODE - in de bossen rond de vijver in Nistelrode vindt op zon-
dag 22 maart de derde editie van de Koppelcross plaats. Dit succesvol-
le evenement heeft in Brouwers Groenprojecten uit Vinkel een serieuze 
hoofdsponsor gevonden. BHl-Koppelcross heet voortaan Brouwers 
Groenprojecten Koppelcross.

Maco en Autoroel’s steken Avesteyn B1 in het nieuw

HEESWIJK-DINTHER - De leiding en spelers van de B1 van avesteyn vonden dat het tijd werd voor een nieuw 
tenue. 

Hun oude tenue was zeker niet representatief meer. Vervolgens werd gezocht naar een sponsor die gevonden 
werd in de personen van Roel van de Leest (Autoroel’s) en Wilco Driessen (Maco lijmwerken). Roel en Wilco, 
allebei fervente Avesteyners, vertelden graag een bijdrage te leveren aan het voetbalplezier, dat ook mede tot 
uiting komt in deze mooie, moderne tenues. Vervolgens werden er als dank bloemen aan hen uitgereikt en 
foto’s gemaakt.

Bakkerij Doomernik steekt meisjes B Avesteyn in het nieuw

HEESWIJK-DINTHER - De speelsters van het meisjes B team van de Dintherse voetbalclub avesteyn liepen er 
op zaterdag 17 januari keurig opgedoft bij. De reden was dat zij die middag een volledig nieuw tenue kregen. 

Berry Doomernik van de gelijknamige bakkerij uit Heeswijk Dinther had dit door sponsoring mogelijk gemaakt. 
De meiden stonden er mooi op en hadden graag voor het eerst hun kunsten laten zien in de nieuwe kleding 
maar helaas werd hun wedstrijd die dag afgelast. Berry kreeg een bos bloemen aangeboden waarna de daarbij 
behorende foto’s gemaakt werden. Zowel de aanvoerster van het team als voorzitter Joep Adank dankten 
Berry voor dit gebaar. 

Overwinning 
Tornado Dames 1
NISTELRODE - De volleybalsters 
van Tornado speelden zaterdag 
thuis in Nistelrode tegen unitas 
Dames 2 uit Boekel. 

De eerste set begon Tornado goed, 
maar een aantal lange rally’s achter 
elkaar maakten duidelijk dat deze 
wedstrijd niet zomaar gewonnen 
zou worden. De goede service-
beurten van Wendy en de goede 
aanvallen zorgden ervoor dat de 
set met 25-21 werd gewonnen. De 
tweede en derde set werden meer 
overtuigend gewonnen: 25-14 
en 25-19 was de stand. Tornado 
werkte hard voor iedere bal. De 4e 

set leek ook een eenvoudige winst 
te worden. De grote voorsprong 
van Tornado werd ingehaald door 
Unitas tot uiteindelijk een gelijk-
spel. Tornado had moeite met de 
eerste tempoballen van de mid-
denaanvaller van Unitas. 

De time-outs van de coach op de 
juiste momenten zorgden ervoor 
dat Tornado zich op tijd herpakte 
en ook deze set binnenhaalde met 
een winst van 25-20. Tornado had 
goed teamspel laten zien in deze 
knappe overwinning van 4-0 op 
Unitas. 

volleybal

Prijzen voor 
Taekyon Berghem 

Op het onderdeel sparring wer-
den de volgende prijzen behaald: 
Een derde plek voor Bjorn van 
Krieken uit Heesch, Romy Staal, 
Rob van Hintum, Toby Dominicus, 
Dave Dekkers en Ken Dekkers. Een 
tweede plek werd behaald door 

Stef van den Berk, Vincent van 
de Vorle en de Heesche Esli van 
Leuken. De coaches van Taekyon 
Berghem zijn trots dat hun leden 
op dit toernooi een prijs wisten te 
bemachtigen en zien uit naar de 
rest van het jaar. 

budo

BEST/BERGHEM -  in Best werden zondag de ‘open Dutch taekwondo 
kampioenschappen’ gehouden. aan dit toernooi namen honderden deel-
nemers uit zeventien verschillende landen deel. Dit maakt het toernooi 
direct een van de grootste van het jaar, met een niveau dat EK-waardig 
is. ook taekwondovereniging Taekyon Berghem vaardigde een aantal 
deelnemers af, waarvan er een aantal goede resultaten behaalden. 
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites

www.mooiheesch.nl www.mooinisseroi.nl www.mooihdl.nl www.vorstenbosch-info.nl

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

EVENEMENTEN
Al ruim 85 raadgevers voor TipMooiBernheze.nl

TipMooiBernheze is een burger-
panel voor de inwoners van Bern-
heze. Dit was uitgebreid te lezen 
in eerdere edities van DMBK. 
Zodra we minimaal 250 respon-

denten hebben, kunnen we star-
ten met het versturen van een 
enquête. Ongeveer één keer per 
maand ontvangt een respondent 
een enquête. Hierin staan vragen 
over zaken in Bernheze, bijvoor-
beeld het woningbouwbeleid en 
de zorg. Onderzoeksburo Top-on-
derzoek van Martijn Hulsen werkt 

de enquêtes uit. De resultaten zijn 
na verwerking in DeMooiBernhe-
zeKrant te lezen.

raadgever worden?
Wil jij ook meepraten, 
meedenken over Bernheze? 
Schrijf je dan nu in via 
www.tipmooibernheze.nl.

BERNHEZE – al 88 personen schreven zich afgelopen weken in voor TipMooiBernheze.nl: het nieuwe bur-
gerpanel van Bernheze. Heb je je nog niet ingeschreven en wil je meedenken en meepraten over Bernheze? 
Schrijf je anoniem, gratis en in drie minuten in op www.tipmooibernheze.nl.

Meedenken • Meepraten

22 JANUARI

Workshop Mandalatekenen
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Lezing: Henk Goossens
Kloosterkapel Vorstenbosch

Badminton 
introductietoernooi
Locatie: Sporthal ‘t Vijfeiken 
Heesch

Cabaret: Kees van Amstel
Locatie: De Pas Heesch

Lezing: Criminaliteit op het 
Brabantse platteland
Locatie: Heemschuur Heesch

Onderonsje Dinther: 
Als je kind gaat scheiden
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Vriendinnenles Heeswijkse 
Balletschool
Locatie: Basisschool het Mozaiek 
Heeswijk-Dinther

Informatieavond 
CPO Hildebrandstraat
Locatie: De Pas Heesch

23 JANUARI

Soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

Pronkzitting 
KBO Piereslikkers
De Struik Vorstenbosch

Inschrijfavond 
Mega Trekkertrek Spektakel
Locatie: Café kerkzicht Loosbroek
Pagina 25

Hockey Fissa
Locatie: De Toren 
Heeswijk-Dinther

The Yong Ones
Locatie: De Pas Heesch

Klompenrock 
Locatie: Vorstengrafdonk Oss
Pagina 10

24 JANUARI

Communie modeshow
Locatie: Van Tilburg Nistelrode

Pronkzitting Piereslikkers
De Struik Vorstenbosch

Avondwandeling uilen
Locatie: Natuurcentrum 
De Maashorst Nistelrode
Pagina 11

CS De Wevers: 
Eerste Weverszitting
Locatie: Sporthal De Overbeek 
Nistelrode

Toneeluitvoering: 
Wat is vreemd
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Pubnight
Locatie: Café In d’n Ollie 
Heeswijk-Dinther
Pagina 2

Informatieavond 
Besparing energie
Locatie: CC De Wis Loosbroek
Pagina 24

25 JANUARI

Dagje Workshoppen
Locatie: De Pas Heesch

CS De Wevers: 
Elf-Elf bal Jeugdzitting
Locatie: Sporthal De Overbeek 
Nistelrode

Concert Beez
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2

Snel leren = leuk leren tij-
dens Dagje Workshoppen
Locatie: De Pas Heesch

‘Van moodboard tot 
droominterieur’ tijdens 
dagje workshoppen
Locatie: De Pas Heesch

Open dag HKK De Elf Rotten
Locatie: Heemschuur Heesch
Pagina 20

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Bluesunday
Locatie: Aquarest 
Heeswijk-Dinther
Pagina 3

Toneeluitvoering: 
Wat is vreemd
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

Huldiging sportkampioenen
Locatie: Lunenburg Loosbroek
Pagina 14

26 JANUARI

CS De Wevers: 
Emmertjes actie
Locatie: Nistelrode

Start: DANS- FIT 10
Locatie: Zwarte Molenweg 11 
Nistelrode

27 JANUARI

Dokter op Dinsdag@Bern-
hoven: maculadegeneratie
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden

Informatieavond 
Basisschool Delta
Locatie: Herderstraat 2 Heesch

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Kasteelconcert
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

Thema-avond: Is er nog 
toekomst voor de parochie
Locatie: Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther
Pagina 6

28 JANUARI

Open Huis en Labyrint lopen 
bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Workshop Snellezen
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

Koffie-avond over 
langdurige zorg
Locatie: De Pas Heesch

Voorleesmiddag: 
Muis Jan op de molen
Locatie: Kilsdonkse Molen 
Heeswijk-Dinther
Pagina 20

Film: The Way
Locatie: Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

29 JANUARI

Lezing: Kind met leer-
problemen anders bekeken
Locatie: Bibliotheek Heesch
Pagina 6

Cabaret: Emilio Guzman
Locatie: De Pas Heesch

Open dag en avond 
Basisschool ’t Palet
Locatie: Steen- en Stokstraat 2 
Heeswijk-Dinther

30 JANUARI

Herinner je wie jij bent...
bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Pronkzitting Piereslikkers
Locatie: De Stuik Vorstenbosch

VOV Special: Social Media 
effectief inzetten
Locatie: CC Nesterle Nistelrode
Pagina 20

Open meezingavond met 
smartlappenkoor 
Saberdiosieja
Locatie: Zaal ’t Tramstation 
Nistelrode

Prijsuitreiking Hisse Kwis
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 5

Soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

Boogie Wonderland
Locatie: Lunenburg Loosbroek

31 JANUARI

CS De Wevers: 
Tweede Weverszitting
Locatie: Sporthal De Overbeek 
Nistelrode

‘Nothing Else Matters’
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 2

Inleveren boeken 
Willibrordcentrum
Locatie: Hoofdstraat 78 
Heeswijk-Dinther

Pronkzitting Piereslikkers
Locatie: De Stuik Vorstenbosch

1 FEBRUARI

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Pierehappertjes Festijn
Locatie: De Stuik Vorstenbosch

Presentatie: Schilderen & 
Beeldhouwen in 
Zuid-Frankrijk
Locatie: CC Nesterle Nistelrode
Pagina 7


