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LAAGGELETTERDHEID
signaleren en 

bespreekbaar maken

De situatie in Bernheze
In Nederland is 11,9% van de 
beroepsbevolking laaggeletterd, 
in Bernheze ligt dat percenta-
ge op maximaal 5%. Het ver-
schil tussen de kernen is groot. 
Door verschillende factoren, 
waaronder leeftijd, opleiding en 
inkomen, is de kans om in een 
kwetsbare groep te komen in Nis-
telrode ‘zeer hoog’ en in Heesch
‘behoorlijk hoog’. 
Laaggeletterdheid is soms ont-
staan doordat mensen vroeger 
al vroeg moesten gaan werken 
en er op school weinig aandacht 

was voor kinderen die niet goed 
meekonden. Laaggeletterden 
hebben vaak een slechtere ge-
zondheid omdat zij met minder 
informatie verkeerde keuzes ma-
ken. Ze maken meer gebruik van 
huisartsen en ziekenhuis. Daar-
naast is er vaak sprake van finan-
ciële problemen, omdat ze ook 
financiële zaken niet goed kun-
nen afhandelen. De brieven die 
ze ontvangen kunnen zij vaak 
niet goed lezen of begrijpen. 

Aanpak
cubiss, dat onder andere biblio-
theken adviseert rond lezen, le-
ren en informeren, heeft samen 
met de Stichting Lezen & schrij-
ven een aantal testen ontwikkeld 
om laaggeletterdheid vast te 
stellen en een signaleringscursus 
om het te kunnen herkennen. 
Medewerkers van de bibliotheek 
en van ONS welzijn hebben deze 
cursus gevolgd. 

Taalnetwerk
Bernheze heeft een Taalnet-
werk. Gezamenlijk hebben ROc 
De Leijgraaf, IVIO, de gemeen-
te en de bibliotheek de cursus 

‘Leren? Gewoon doen!’, voor 
lezen, schrijven, digitale vaardig-
heden en rekenen, ontwikkeld. 
Daarnaast is er extra begeleiding 
in de vorm van de Leeskring 
(hardop lezen), het Taalcafé 
(gezelligheid met gesprekjes en 
spelletjes) en computercursus-
sen. Ervaringsdeskundigen in de 
zaal vertellen hoe blij ze zijn met 
dit aanbod in de bibliotheek in 
Heesch. 

Astrid van Berkom, locatiema-
nager bibliotheken Bernheze: 
“We hebben hier een ‘Anders le-
zen-plein’ voor volwassenen en 
‘Makkelijk lezen-plein’ voor de 
jeugd. En voor ‘Leren? Gewoon 
doen!’ zitten we elke maand met 
alle aanbieders om de tafel om 
de inhoud van de cursus en de 
vooruitgang van de deelnemers 
te bespreken. Niet iedereen 
komt automatisch hier, daarom 
moet het signaleren van laag-
geletterdheid verspreid worden 
over de gemeenschap. Iedereen 
kan een steentje bijdragen.”

Bespreekbaar maken
Ank Meertens van ONS welzijn: 

“Hulpverleners of vrijwilligers 
kan iets opvallen als ze in contact 
komen met kwetsbare mensen. 
Het belangrijkste is om niet bang 
te zijn om erover te praten. 
Als iemand bij mij komt voor 
vrijwilligerswerk en ik merk dat 
er hiaten in de schoolloopbaan 
zitten, dan heb ik het erover. 
Vaak komt er dan een goed ge-
sprek op gang. We zoeken dan 
vrijwilligerswerk èn een passen-
de cursus.”

Contact opnemen
Femke Prince: “Voor advies en 
aanmelding, of bij vermoedens, 
kunnen mensen bij mij of Ank 
terecht via ONS welzijn, 
tel. 088-374 2525. Wij zorgen 
voor een goede intake en helpen 
bij het maken van een persoon-
lijk ontwikkelingsplan.”

HEESCH – Laaggeletterdheid is een term voor mensen die moeite hebben met lezen en 
schrijven. Voor hulpverleners en geïnteresseerden was er op 11 januari een bijeenkomst in 
de bibliotheek. 

Links: Astrid van Berkom van bibliotheken Bernheze. Rechts: Femke Prince van ONS welzijn Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Ad Ploegmakers

“Iedereen kan 
een steentje 
bijdragen
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Aan de inhoud van DeMooiBernheze-
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

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

Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda: 
Zaterdag 21 januari 1e dag Fa-
milieopstellingen, 2e dag vrijdag 
17 februari, dan vrijdag 17 maart, 
zaterdag 15 april en zaterdag 20 
mei. Tijdens groepssessies kan 
de hulpvrager inzicht verkrijgen 
in de vaak verborgen dynamiek 
in het gezin. Info en aanmelden: 
Margareth Bloemen, tel. 0413-
351075 of via e-mail: 
margarethbloemen@home.nl.

Zaterdag 21 en zondag 22 janu-
ari cabaretavond door Zaziezoe. 
Twee levensverhalen op het to-

neel in woord en met muziek. 
Aanvang zaterdag 20.30 uur en 
zondag 20.00 uur. Kosten € 10,-.
Reserveren via www.zaziezoe.nl.
                
Donderdag 26 januari Lezing 
NEI/NLP door Ivonne van Dijk. 
NEI staat voor Neuro Emotionele 
Integratie, NLP staat voor Neuro 
Linguïstisch Programmeren. Hoe 
fijn zou het zijn om je bewust te 
worden van je eigen kracht en 
deze in te zetten in de dagelijkse 
praktijk? Tijdens deze lezing gaat 
Ivonne van Dijk, NEI/NLP coach, 

u informeren over deze twee bo-
vengenoemde technieken. Aan-
vang 20.00 uur, kosten € 5,-. 

• Limousin rund- en kalfsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Label rouge kipproducten

• Biologisch lamsvlees

• Wild en gevogelte

• Biologisch groente/fruit/zuivel

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

Eetwinkel

Vleeswarentrio:

Ontbijtspek
Boterhamworst eigen
Leverkaas

Geldig 18 t/m 31 januari 2017

• Limousin rund- en kalfsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Label rouge kipproducten

• Biologisch lamsvlees

• Wild en gevogelte

• Biologisch groente/fruit/zuivel

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

Eetwinkel

Leverkaas
Samen

300 gramvoor € 4.99

Broodje van 
de maand

Schnitzels 
ongepaneerd

100 gram € 1.59
Soepvlees

100 gram € 1.49
Kip krokant

100 gram € 1.65
Gehaktbal kant 
en klaar uit eigen 
keuken

per stuk € 1.25

In een vol partycentrum 
’t Maxend begon de presentatie 
als vertrouwd met bijzonderhe-
den uit alle categorieën. Bijna 
alle teams kwamen er achter dat 
de kerstboomverbranding nu 
nieuwjaarsvuur heet, dit is ver-
anderd sinds 1 januari vorig jaar. 
Ook werd er antwoord gegeven 
op de vraag: ‘Wie waren de bes-
te dansers van Nisseroi?’ 

Op 28 december kwamen veel 
deelnemers in stijl. Jong en oud, 
mannen- en vrouwenkoppels, 
het was er allemaal! De uitslag 
lag erg close, een heel aantal 
goeie dansers hebben wij in Nis-
seroi, maar Silvia Hermans en 
Harold van Breemaat uit team 
B27 waren toch echt het beste! 

De winnaar
De spanning in de zaal was te 
snijden toen de organisatie de 
top drie bekend maakte:
3e plaats met 830,75 punten
B21 Razende Ruijzen
2e plaats met 887 punten 
B31 Ut kléne bruurke
1e plaats met 967,25 punten 
B26 Kwiz ut wel of nie

Leuk detail; het winnende team 
is een samengesteld team, vorig 
jaar wisten ze ‘t wel en wisten ze 
‘t nie, nu wisten ze het in ieder 
geval zeker. Ze zijn de winnaar!

Afscheid
Dit jaar heeft de organisatie af-
scheid genomen van Nisseroise 
Kwismasters, Jo Anne en Inge. 
Organisatie: “We zullen jullie 
missen! Bedankt voor al jullie in-
spanningen voor de Kwis!”

Op 28 december vindt alweer 
de zevende editie plaats van de 
Nisseroise kwis. Inschrijven kan 
vanaf 1 november, 0.00 uur.

‘Kwiz ut wel of nie’ 
winnaar zesde editie 
Nisseroise Kwis

NISTELRODE - Nisseroise dansten de sterren van de hemel bij 
’t Tramstation, zelfgemaakte mutsen en social media logo’s, hi-
larische filmpjes van Will Griggs grootste fan: kenmerken van de 
Nisseroise Kwis 2016. Zaterdag 14 januari kregen de deelnemers 
antwoord op alle vragen, ook de belangrijkste vraag: ‘Wie wint de 
kwis?!’ Met een enorme voorsprong van maar liefst 80 punten nam 
‘Kwiz ut wel of nie’ de trofee mee naar huis.

Silvia en Harold

Team Kwiz ut wel of nie

©IvonnevanDijk

donderdag 26 januari
filmavond met ‘Le fabuleux 
destin d’amélie Poulain’

NISTELRODE - Op de eerste film-
avond van het nieuwe jaar ver-
schijnt op het witte doek bij CC 
Nesterlé ‘Le Fabuleux Destin 
d’Amélie Poulain’, een Franse 
romantische sprookjesachtige 
komedie van Jean-Pierre Jeunet 
met Audrey Tautou in de hoofd-
rol. Deze film werd een internati-
onale kaskraker, werd internatio-

naal bekroond met vier Césars (waaronder voor beste film en beste 
regisseur) en kreeg vijf Academy Award-nominaties. 

Amelie verandert je leven
Amélie Poulain woont in het hart van Parijs. Het enige dat haar geluk 
verstoort is haar eenzaamheid. Op een dag ontdekt Amélie bij toeval 
in haar appartement een doos die gevuld is met voorwerpen uit ie-
mands jeugd. Ze besluit de doos terug te bezorgen aan de eigenaar. 
De grootste kracht van de film is simpelweg dat het zo’n sterk gevoel 
van vreugde en vrolijkheid over weet te brengen dat je bij het ver-
laten van de zaal onmiddellijk naar Parijs wil verhuizen en hopeloos 
verliefd wil worden. De film danst met zoveel flair, energie en warmte 
over ons heen, dat je na afloop zo verwarmd bent door een groot, 
hernieuwd vertrouwen in de mens en de liefde dat je de regen en de 
kou niet voelt. Deze film wordt betiteld als beste Franse film sinds 
2000 en heeft wereldwijd lovende recensies met de markante type-
ring: ‘Amelie verandert je leven’.
Donderdag 26 januari – aanvang 20.15 uur.
Kaartjes à € 5,- voor aanvang 
verkrijgbaar bij de kassa.

cc nesterle 
presenteert 
donderdag
filmavond

WWW.neSTerle.nl

Nesterlé,zo dichtbij.Kom, geniet& ontmoet!

cc nesterle 
presenteert 
donderdag
filmavond
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Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk op dagelijkse 
herkenbare belevenissen.

KILLERBODY
De reclame die ons elke dag wordt voorgeschoteld, geeft al aan 
dat januari een vrij deprimerende maand is. Enerzijds prijst elke 
sportschool zich aan om juist bij deze sportschool je ongenadig in het 
zweet te werken om dat perfecte lijf te creëren. Anderzijds vliegen 
de aanbiedingen voor all-inclusive vakanties je om de oren om de 
komende zomervakantie al die spieren weer te verbergen onder een 
flink laagje Spaans buikvet. 

Hoewel veel mensen in de maand januari beide adviezen gaan 
opvolgen, word ik er een tikkeltje moedeloos van. Het vooruitzicht 
dat ik met honderd andere mensen in een bedompt, zweterig hok aan 
gewichten sta te hijsen, stemt me al niet vrolijk. Natuurlijk wil ik fit 
worden na zoveel eten in de maand december, maar zo’n sportschool 
staat me echt tegen. Ik heb het heus wel ooit geprobeerd, dus ik weet 
waarover ik praat. In mijn vorig sportschoolleven stonden ook alle 
sporters naar elkaars onvermogen te kijken om een bepaald gewicht 
omhoog te krijgen, dus ik verwacht niet dat dat in 2017 anders zal 
zijn. Het zal sommigen best motiveren om nog harder te werken als ze 
de personal trainer voorbij zien paraderen met zijn killerbody en een 
eiwitrijke shake in zijn hand, maar mij niet. Ik word daar opstandig 
van en ben dan in staat de volgende keer binnen te komen wandelen 
met een Big Mac Menu. 

Ik denk dat reclamemakers in deze tijd ons, domme consumenten, 
expres onder de depressieve duim willen houden. Die chocolade die 
over is van de feestmaand december ligt nog steeds in de schappen en 
moeten ze toch zien kwijt te raken. Dus overvoer ze maar met beelden 
van fantastische lijven in de sportschool. De gedachte ‘ga ik toch nooit 
halen, geef hier die Tony Chocolonely’ ligt in januari heel duidelijk op 
de loer. 

CoLUMN
d’n Blieker

HD huishoudelijke hulp 

• Huishoudelijke hulp

• Eenmalige schoonmaak

• Voor meer informatie bezoek onze 
website www.hd-hh.nl of bel 06-30463741

Graaf Wernerstraat 20 - Heeswijk Dinther

Reclamemakers willen ons, 
domme consumenten, onder de 
depressieve duim houden

Goudsmid Joris: ‘Geduld en creativiteit 
zorgen voor bijzondere sieraden’

Joris begon 20 jaar geleden aan 
de opleiding van fijn metaal in 
Schoonhoven. Tijdens zijn stage 
mocht hij met de meest gedre-
ven ambachtelijke experts wer-
ken, daar heeft hij heel veel van 
geleerd. Na zijn opleiding die hij 
in 2002 afrondde deed hij acht 
jaar ervaring op in Valkenswaard. 

Geduld
Je moet geduldig zijn voor dit 
vak en natuurlijk erg creatief en 
technisch. Het is een eenzaam 
vak, Joris: “Wanneer je alle da-
gen op je atelier alleen werkt, 
is het erg eenzaam. Daarnaast 
werk ik fijn samen met mijn moe-

der en broer bij Marya Schoen-
mode, inmiddels een familiebe-
drijf, waar het idee ontstond om 
een miniatuurschoen te maken 
voor Floris van Bommel, een 
leverancier.” Hij presenteerde 
een zilveren schoen-sleutelhan-
ger met de merknaam erop en 
deze werd enthousiast ontvan-
gen. Elk ‘van Bommel’ sieraad 
gemaakt van massief zilver krijgt 
een uniek nummer, waardoor 
het een bijzonder sieraad wordt 
en gebruikt kan worden voor de 
win-actie die het herenmerk elk 
jaar organiseert. 

In de winkel – Marya Schoen-
mode - heeft Joris de ruimte om 
reparaties aan te nemen. Joris 
heeft een unieke service voor 
kleinere reparaties:  “In de mees-
te gevallen zijn de sieraden  klaar 
binnen 24 uur. Vandaag bren-
gen, morgen weer ophalen. Dit 
geld onder andere voor ringen 
op maat maken, kettinkje solde-
ren, steentjes zetten enzovoort. 
Echter, mocht er materiaal be-

steld moeten worden, dan duurt 
het uiteraard wat langer.” Zo 
hoeft u uw dierbare stukken niet 
lang hoeft te missen. 
Voor het ontwerpen van nieu-
we sieraden, geef hem een paar 
dagen en hij bedenkt een uniek 
stuk voor u. Ook voor het in-
leveren van oud goud kunt u 
bij hem terecht. Maar als u uw 
goud niet wil verkopen maakt hij 
er iets nieuws en unieks van. En 
als uw bedrijf een exclusief ju-
bileumstuk wil laten maken uw 
product in edel of onedel metaal, 
het kan allemaal, maar niet alle-
maal in een dag.

Jours Exclusieve Sieraden, 
Laar 9, 5388 HB Nistelrode 
Marya Schoenmode, Atelier te Best
06-100 958 52, info@jours.nl
Instagram: jours.nl
www.jours.nl

Joris trots op de serie die hij maakte

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

ACTIE 
Benzinemotorkettingzaag

MS 180  
35 cm zaagblad, 2-mix motor, 

zijdelings kettingspanner

 van 304,- nu 229,-

Voor snoeiwerk of voor  
het zagen van haardhout.

Tijdelijk met graTis 
exTra keTTing t.w.v. € 21,90

NISTELRODE – Een bijzondere opdracht van herenschoenengigant Floris van Bommel, werd voor Joris 
van de Wetering een goede reden om zijn passie voor het fijn metaal weer op te pakken, in zijn 40m2 
grote atelier met alle benodigde gereedschap en apparatuur. Met gepaste trots is hij heel blij met de 
opdracht van Van Bommel, een exact nagemaakt miniatuur van een Floris Van Bommel model 16074 
en in oplage van 30 gemaakt, per stuk genummerd.

zorgen voor bijzondere sieraden’

Gemaakt van twee trouwringen
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wij zijn officieel open 
en verlengen onze 
openingsactie!
Schrijf je in bij FitnessCentrum Heesch 
vóór 1 februari 2017, sport tot 1 maart gratis 
en krijg een mooi welkomstcadeautje! 
Kom langs en beweeg met ons mee naar 
gezondheid.

openingsactie
gratis fitness!

Cereslaan 12b, 5384 VT Heesch | T 0412 - 48 47 92
BEWEGENNAARGEZONDHEID.nl 

Anita van Hasselt is een gedi-
plomeerd en ervaren holistisch 
massagetherapeut. Daarbij is het 
uitgangspunt niet alleen het fy-
sieke maar ook het emotionele, 
sociale en spirituele. Samengevat 
komt de hele mens aan de orde. 
Liefde, (com)passie en empathie 
zijn de kernwoorden in combi-
natie met een scala aan technie-
ken, onder andere massagetech-
nieken, om een veelvoud van 
klachten letterlijk te lijf te gaan 
om zowel inzicht te krijgen als te 
leren omgaan met beperkingen 
of deze te verhelpen. Echter, ook 

voor mensen die gezond zijn en 
willen blijven. Ter kennismaking 
is iedereen na afspraak welkom 
voor een anderhalf uur durend 
consult, inclusief intake en mas-
sage, voor € 45,-.

Voor meer informatie: 
Willebrordstraat 23
Heeswijk-Dinther
06-10289437
info@anitavanhasselt.nl
www.anitavanhasselt.nl

Maak kennis met holis-
tisch massagetherapeut 
Anita van Hasselt
steun, een luisterenD OOr en een anDere kijk Op Ziek Zijn

HEESWIJK-DINTHER – Steun, een luisterend oor en een andere kijk 
op ziek zijn of niet lekker in je vel zitten en daar, met inzet van 
diverse technieken en in nauw overleg met betrokkenen, mee aan 
de slag gaan om het tij te keren. Dat is samengevat wat holistisch 
massagetherapeut Anita van Hasselt in haar praktijk, aan de Wil-
lebrordstraat 23 in Heeswijk-Dinther, doet. Momenteel is er een 
mooie kennismakingsactie.

Anita in haar praktijkruimte

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

Officiële opening nieuw pand 
tandartspraktijk van Pinxteren en 
Veerkracht Counseling
ZaterDag 21 januari van 15.00 tOt 18.00 uur is ieDereen van Harte WelkOM

Na de officiële opening voor 
genodigden is er van 15.00 tot 
18.00 uur ruimte voor patiënten 
en cliënten van zowel tandart-
spraktijk van Pinxteren als van 
Veerkracht counseling. Ook an-
dere belangstellenden zijn van 

harte welkom om een kijkje te 
komen nemen in het nieuwe 
pand. 

Jo en corrie van Pinxteren - een 
gouden combinatie - die hoog-
staande zorg en aandacht voor 

de patiënt bieden; Jo met zijn 
tandartspraktijk en corrie met 
Veerkracht counseling, waarbij 
zij mensen op een vertrouwelijke 
manier hulp biedt bij persoonlij-
ke problemen. 

Tandarts van Pinxteren en 
Veerkracht Counseling & 
Therapie
Laar 53a, 5388 Hc Nistelrode 
www.pinxterentandarts.nl 
www.veerkrachtcounseling.nl

NISTELRODE - Al 31 jaar zijn tandarts Jo van Pinxteren en zijn vrouw 
Corrie aan ‘t Laar gevestigd met tandartsenpraktijk van Pinxteren. 
Corrie heeft intussen een eigen bedrijf opgericht, Veerkracht Coun-
seling en beide bedrijven zullen op 21 januari officieel in gebruik 
worden genomen in een nieuwer en ruimer pand.

Opening fysio/fitnesscentrum 
aan Cereslaan een feit

HEEScH - FysioCentrum Heesch,
al jaren een begrip aan de Ver-
dilaan 48, opende afgelopen 
weekend een tweede vestiging 
aan de Cereslaan 12b in Heesch. 

Tijdens de officiële opening op 
zaterdag opende Fer van den 
Hurk met een welkom voor ie-
dereen en legde uit waarom ze 
gekozen hebben voor deze nieu-
we locatie, Joop van Ooij blikte 
terug op de geschiedenis van het 
Fysiocentrum. Tenslotte werd er 
door de medewerkers een ca-

deau aangeboden, namelijk een 
plaquette met het nieuwe mot-
to, en daarmee waren alle ope-
ningshandelingen verricht. 
Op de nieuwe locatie cereslaan 
kun je terecht voor fysiothera-
pie, fitness en gezondheidscoa-
ching. Fysiocentrum Heesch, 
Fitnesscentrum Heesch en Kin-
derFysio Maasland hebben een 
nieuw totaalconcept: ‘Bewegen 
Naar Gezondheid’. 

Meer informatie: 
www.bewegennaargezondheid.nl

Medewerkers met de plaquette Foto’s: Marcel van der Steen

Fer van den Hurk

Joop van Ooij

Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch
06-47964331 - www.kringloop-heesch.nl

Zaterdag 
21 januari van 

15.00 tot 18.00 uur 
is iedereen van 
harte welkom



Woensdag 18 januari 2017 5
  

in Maren-Kessel
en Haren 
(bij Oss).

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

2,50normaal  1,65 per stuk

bij aankoop van 2 broden: 

Appelstrudel

2 stuks

hier kun je ons ’s nachts hier kun je ons ’s nachts hier kun je ons ’s nachts 
voor wakker maken

in Maren-Kessel
en Haren 
(bij Oss).

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

2,502,502,normaal  1,65 per stuk

bij aankoop van 2 broden: 

Appelstrudel

2 stuks

voor wakker makenvoor wakker maken
Het gezegde “Daar kun je me ’s nachts voor wakker maken” gaat voor veel 
mensen in onze bakkerij op als het gaat over onze eigen appelstrudel. Een 
heerlijk korstdeeg gevuld met verse appelblokjes en kaneelsuiker. Even in 
de oven en dan serveren met warme vanillesaus of ’n lekkere dot slagroom.
                           Winterser kan niet en zeker niet lekkerder! Proeft u ook eens!  

Voor de lunch werden survivals, deelne-
mers en het bestuur uitgenodigd. Petra 
van Teeffelen is de voorzitter van Samen-
Loop voor Hoop, de 24-uurs wandeles-
tafette van KWF Kankerbestrijding. Zij 
vertelt trots: “Het is mooi om te zien dat 
mensen samenwerken en zo een saam-
horigheid te creëren. 
De teamwerving is erg snel gegaan; de 
teamcaptains hebben onlangs een bijeen-
komst gehad, waarbij na het introductie-
praatje zoveel energie en enthousiasme 
loskwam dat het was alsof er een bom 
van enthousiasme ontplofte!” Ook de 
gemeente doet mee met maar liefst twee 
teams; een team van politici en een team 
van medewerkers van de gemeente Bern-
heze. 

Kiembrood
Ook de bakkers Lamers willen graag 
hun steentje bijdragen aan SamenLoop 
voor Hoop, het is ook hun verhaal. Kiem 
staat voor nieuw leven en voor hoop. Het 
Kiembrood bevat tien keer meer tarwe-
kiemen en antioxidanten dan volkoren-
brood, terwijl het er bijna uitziet als wit-
brood. Ilse Lamers bedacht het brood en 
ontwikkelde het samen met Koopmans 
Meel in Leeuwarden, waarna ze het lan-
delijk uitrolden. Per verkocht brood gaat 
50 cent naar het goede doel. 
De Heesche editie vindt plaats op 10 en 
11 juni en inmiddels hebben zich hiervoor 
al 135 teams ingeschreven. Maar je kan 
nog steeds meedoen. 

www.samenloopvoorhoop.nl.

Presentatie Kiembrood tijdens 
lunch met burgemeester
SamenLoop voor Hoop Heesch 10 en 11 juni 

BERNHEZE - Op donderdag 12 janua-
ri ondertekenden de inzamelaars, het 
Kringloopbedrijf en de gemeente Bern-
heze een samenwerkingscontract voor 
het inzamelen van oude kleding.

Nieuwe samenwerking oude kleding 
In Bernheze zamelen lokale stichtingen 
oude kleding in. Voortaan brengen zij 
dit naar Kringloopbedrijf Bernheze waar 
het wordt verwerkt en verkocht. Het 
kringloopbedrijf, de inzamelaars en de 
gemeente Bernheze zijn dat samen over-
eengekomen. Met de nieuwe samenwer-
king wordt de opbrengst (restwaarde) 
van de kleding ingezet om lokale werkge-
legenheid te creëren en wordt de kleding 
lokaal hergebruikt.

Inzameling in de kernen
In Nistelrode zamelt de Stichting Vrienden 
van onze Missionarissen oude kleding in, 
in Vorstenbosch is dat de Stichting Fan-
cy Fair, in Heeswijk de Werkgroep Kle-
dinginzameling, in Heesch en Dinther de 
Stichting Behoud Kerkgebouw Sint Ser-
vatius en in Heesch en Loosbroek Stich-
ting Behoud Antoniuskerk Loosbroek. 

De stichtingen ontvangen hiervoor een 
vaste inzamelvergoeding. Inwoners kun-
nen oude kleding (en ander gebruikt 
textiel en schoeisel) in textielcontainers 
doen. De stichtingen brengen de ingeza-
melde kleding naar het lokale kringloop-
bedrijf.  

Kledingcontainers. 
Heesch: J.F. Kennedystraat (zwembad ’t 
Kuipke)
Heeswijk-Dinther: Hoofdstraat (bij de 
kerk) en St. Servatiusstraat (bij de kerk)
Loosbroek: Dorpsstraat (parkeerterrein 
bij voetbalvereniging WHV)
Nistelrode: Tramplein (tegenover de 
Rabobank)
Vorstenbosch: Kapelstraat (bij de kerk)

Oude kleding gaat voortaan 
naar Kringloopbedrijf Bernheze

kleding wordt 
ingezet om lokale 
werkgelegenheid 

te creëren

Het team van vrijwilligers Foto: Ad Ploegmakers

HEEScH – Een bijzonder gezond Kiembrood gaat naar verwachting op 150 plaatsen in 
Nederland verkocht worden. Het Kiembrood werd tijdens een feestelijke lunch aange-
boden aan burgemeester Marieke Moorman. Initiatiefneemster Ilse Lamers-Dekkers: 
“Ik ben enorm trots op het feit dat we samen zo’n uniek brood ontwikkeld hebben. 
Het is uitermate geschikt voor mensen met kanker, maar ook nog eens lekker voor 
het hele gezin!”

Harm Lamers overhandigt het brood aan burgemeester Moorman
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ZOrg en Hulp
spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BernHeZe
Ons Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
tHuisZOrg pantein
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HeescH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HeesWijk-DintHer
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur 
gesloten. Buiten openingstijden 
voor spoedeisende recepten 
kunt u naar de Regioapotheek in 
Bernhoven, naast de hoofdingang 
van het Ziekenhuis Bernhoven 
Uden. 0413-381848
laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
nistelrODe / vOrstenBOscH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
verloskundige nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
lOOsBrOek
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

parOcHieNIEUWS

ONTZORGT BIJ 
OVERLIJDEN

 
LEVATIO wordt gevormd door 
een team van mensen die 
via een zeer persoonlijke 
benadering, een sterke 

betrokkenheid en een sterk 
inlevingsvermogen zorgen 

voor een persoonlijk 
afscheid van uw dierbare.

Ook indien u elders 
verzekerd bent.

 
Hoogstraat 108, Berlicum

06 - 83 53 07 40
 06 - 51 41 91 67

info@levatio-uitvaartzorg.nl
www.levatio-uitvaartzorg.nl

Onze handen zijn: 
TOEREIKEND - VERZORGEND - TROOSTEND - ONTZORGEND 

HELPEND - VERWARMEND - ONDERSTEUNEND 
VERZACHTEND - BEGELEIDEND 

LOSLATEND - PERSOONLIJK 
 

Wij staan dag en nacht voor u klaar! 
 

Heeswijk - Dinther - Loosbroek - Vorstenbosch  
Heesch - Nistelrode

HEESWIJK-DINTHER - Op 24 ja-
nuari zal Mgr. Gerard de Korte in 
CC Servaes te Heeswijk-Dinther 
spreken over hoe hij de kerk 
vandaag en in de toekomst ziet: 
Kerk 2.0.

Sinds 14 mei 2016 is Mgr. Gerard 
de Korte bisschop van ’s-Herto-
genbosch. In oktober heeft hij 
zijn beleidsplan voor ons bisdom 
gepresenteerd: samen bouwen 

in vertrouwen. Bisschop De Kor-
te heeft een heldere kijk op de 
rooms-katholieke kerk in onze 
dagen en in onze streek. Met 
enthousiasme getuigt hij van de 
‘vreugde van het evangelie’.
Kerk 2.0: samen de weg van 
geloof bewandelen, Gods toe-
komst tegemoet.

Deze avond begint om 20.00 
uur en de toegang is gratis.

Kerk 2.0

Presentatieviering 
vormelingen
NISTELRODE - Tijdens de eucharistieviering van zaterdag 21 januari 
om 19.00 uur in de St. Lambertuskerk stellen de vormelingen zich 
aan u voor. Zij hebben zich voorbereid door een mooi schild te ma-
ken, waarmee zij zich presenteren.

teerdag Gilde sint anto-
nius abt Vorstenbosch 

Daarna werd de ‘Gildebroeder 
van het jaar’ bekend gemaakt. 
Dit jaar was de titel voor Marc 
Somers, die altijd actief is als 
vendelier en secretaris van de 
vereniging, en daarnaast ook als 
voorzitter van de vendelcom-
missie binnen Hoge Schuts en in 
Kring Maasland. Marc is ook lid 
van de schietcommissie, kleding-
commissie en website/clubblad 
commissie met per kwartaal een 
full color eigen clubblad/nieuws-
brief binnen het eigen gilde.
Marc was vereerd met zijn titel 
Gildebroeder van het jaar.

Ook is er door de gildeleden 
weer een inzameling in de melk-
bus gehouden, die verzorgd 
was door Simon Smits en Gerrit 
Somers. Deze keer gaat de op-

brengst van ruim € 200,- naar 
Project Tanzania voor pater Jan 
Somers, zelf inmiddels al meer 
dan een jaar terug in Nederland 
na een herseninfarct. Zijn broers 
zamelen naaimachines en stof-
fen in voor verzending naar Tan-
zania en transport is de grootste 
kostenpost. 

Hierna werden drie personen 
gehuldigd voor hun 25-jarig 
lidmaatschap met een zilveren 
draagspeld, te weten: Peter van 
de Sanden, Toon Aarts en Frans 
Geenen. Als laatste werd Adri-
aan van der Heijden gehuldigd 
voor zijn 60-jarig lidmaatschap, 
hij kreeg een onderschild onder 
zijn schild van 50 jaar lidmaat-
schap en gaf aan door te gaan 
voor het volgende onderschild.

VORSTENBOScH - Op zaterdag 14 januari heeft het gilde St. An-
tonius Abt te Vorstenbosch haar jaarlijkse teerdag gehouden in ’t 
Gildebergske. Na de officiële opening door hoofdman Johnnie was 
er bevordering voor ere-hoofdman Jan van Grunsven tot groot-lint 
in de Nobele Orde van de Papagay. Ton Vorstenbosch kreeg een 
medaille van verdienste. Na de speech door de afvaardiging van de 
nobele orde uit Antwerpen, werd de ‘Horrie Do’ yel uitgebracht.

Jan van Grunsven, Marc Somers gildebroeder 2016, Adriaan v.d. Heijden 
60 jaar, Frans Geenen 25 jaar, Toon Aarts en Peter v.d. Sanden

De lezing ‘Verbindend commu-
niceren’, wordt verzorgd door 
Harry Vos en Andrea Luijten. Zij 
werken als levenscoach en com-
municatietrainer met onder an-
dere verbindend communiceren 
voor conflict- en relatiebemid-
deling. 

compassie betekent afstemmen 
op elkaar en écht luisteren, ook 
als je verschillende meningen 
of behoeften hebt. Vanuit het 
wederzijdse begrip dat dan ont-
staat, kunnen creatieve oplossin-
gen gevonden worden voor de 
verschillende behoeften die er 
zijn.

Met verbindend communiceren 
maken wij duidelijk wat onze 
waarnemingen, emoties, waar-
den en behoeften zijn en wat 
we elkaar willen vragen. We 
hebben geen taal van beschuldi-
gen, veroordelen of domineren 
meer nodig en kunnen genieten 
van bijdragen aan elkaars wel-
zijn. Verbindend communiceren 
is een instrument om daadwer-
kelijk met compassie met elkaar 
om te gaan.
Toegang: € 2,50 per persoon. 
De kaarten zijn verkrijgbaar bij 
alle NOBB vestigingen en via 
www.nobb.nl online kaartver-
koop.

Lezing: de taal van de 
compassie

HEESWIJK-DINTHER - In het kader van ‘De maand van de Spiri-
tualiteit’ in januari 2017 organiseert Bibliotheek Heeswijk-Dinther 
op dinsdag 24 januari van 20.00 tot 22.00 uur een lezing met als 
onderwerp ‘De taal van compassie’. 

Laaggeletterdheid
BERNHEZE - Woensdag 11 januari bezocht ik de bijeenkomst over 
laaggeletterdheid in de bibliotheek in Heesch. Gezien de grote op-
komst was ik niet de enige die over dit, voor velen onbekende, 
onderwerp beter geïnformeerd wilde worden. Laaggeletterden 
kunnen wel een beetje lezen en schrijven, maar niet in voldoen-
de mate. Ook kunnen zij niet goed met de computer omgaan. 
Daardoor kunnen zij niet volwaardig meedoen in de maatschappij. 
Thuis, in hun sociale omgeving en op het werk, lopen zij tegen 
deze taalbeperking aan. Volgens recente schattingen van GGD en 
ONS welzijn zijn circa 2.200 inwoners, dat is dus ruim 7% van de 
bevolking van Bernheze, laaggeletterd. Onder 65 plussers komt 
het getalsmatig (1.250 inwoners) meer voor. 
Laaggeletterdheid heeft nogal eens een relatie met sociaal isole-
ment, beperkte participatie, armoede en schulden. Ook in onze 
gemeente is dat het geval. Dit probleem verdient het om door 
maatschappelijke organisaties, lokale politiek en gemeentebestuur 
serieus te worden genomen. Informatie, bewustwording en uit de 
taboesfeer halen is daarin een eerste stap. Twee laaggeletterden 
hadden de moed ‘hun verhaal’ te komen vertellen en hun erva-
ringen met anderen te delen. Erg ontroerend om te horen en te 
voelen wat deze mensen al vanaf hun jeugd mee maken en hoe 
zij dit probleem overwonnen hebben. Dit door deelname aan het 
project ‘Leren? Gewoon doen’ van ONS welzijn. Zij kregen terecht 
een luid en verdiend applaus.

Henk Verschuur, bestuurslid Raad Gecoördineerd Ouderwerk Heesch.

 RUBRIEK
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Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 19 t/m 25 januari
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Nieuw! 
Verse zuivel van de Ambachtshoeve

MINEOLA’S 5+2 gratis
AARDAPPELWEDGES 500 gram € 1.25
SALADE VAN DE WEEK 200 gram € 1.50

EkoPlaza webshop 
afhaalpunt

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

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

NIEUW
Zuurkoolquiche
met spekjes en stukjes ananas
Zuurkoolquiche
met spekjes en stukjes ananas
ZuurkoolquicheZuurkoolquiche
met spekjes en stukjes ananas

Zonnegloed 
2e nu voor

1,00

4 robuuste 
bolletjes

voorgebakken

4,95

voor
1,00

Nu

Rookworst uit 
eigen slagerij

€ 1,05

Varkensoester

100 gr. € 1,49
Oosterse
rib

100 gr. € 1,49

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Runderschenkel

100 gr. € 0,85

100 gr.

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

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

Muzikale uitwisseling

HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 22 januari is er een muzikale uitwisseling door het Bernhezer Senioren 
Orkest met Seniorenorkest EigenWijs uit Veghel. Het belooft een gezellige middag te worden in het Willibrord-
centrum te Heeswijk-Dinther, met licht klassieke en populaire muziek. Van 13.30 tot 16.00 uur is iedereen van 
harte welkom en de toegang is gratis!

www.meermaashorst.nl

Magazine over mens, 
dier en natuur 

in de Maashorst

printpapierprintpapier

  Altijd op
voorraad!

www.gaafgraf isch.nlwww.gaafgraf isch.nl

NISTELRODE Laar 28 | 5388 HG  Nistelrode | Tel. (0412) 61 24 33

Klompenrock pakt groots 
uit met Mooi Wark

Klompenrock onderscheidt zich 
van andere feesten door de 
onvervalste ouderwetse platte-
landssfeer waar alles kan, alles 
mag en het bier rijkelijk vloeit. 
Het programma is bomvol met 
maar liefst vier live rock ’n roll 
bands, een one-man-show, een 
verschrikkelijke lulhoer die het 
geheel aan elkaar lult en ’n dj 
die vanuit z’n shovel zorgt dat je 
geen seconde stilstaat.
 
De Heesche formatie Meuk is 
als initiatiefnemer en organisa-
tor verantwoordelijk voor het 

succes van Klompenrock en kijkt 
terug op twee geslaagde edities 
met een groeiend aantal bezoe-
kers. Regelmatig stonden ze al in 
het voorprogramma van Mooi 
Wark. Nu halen ze hun muzika-
le helden naar hun eigen feest 
en pakken daarmee groots uit. 
Meuk viert bovendien haar 5-ja-
rig jubileum en presenteert op 
Klompenrock het gloednieuwe 
album ‘Hard voor weinig’.
 
Verder zijn gevestigde namen 
zoals Dinteren Dut Normaal, Ba-
tenburg Hellbillie, Edrie Antonis-

sen en gastheer Jan Smid van de 
partij. Wie even uit de dansen-
de feestmassa wil ontsnappen 
kan zich vermaken met een ro-
deo-stier of zijn of haar klompen 
laten beschilderen. Dat belooft 
weer ’n héle gezellige avond te 
worden! Proost!
Het muzikale programma be-
gint direct op het moment dat 
de tent open gaat: om 19.00 
uur. Kaartjes kosten € 15,- in de 
voorverkoop via 
www.klompenrock.nl en € 20,- 
aan de kassa tijdens de avond 
zelf.

OSS - Op vrijdag 27 januari speelt niemand minder dan Mooi Wark op de derde editie van Klompen-
rock. Hun bekendste hits zoals ‘In de blote kont’, ‘Tepels liegen niet’ en ‘Idioot’ scandeert iedereen 
moeiteloos mee en ze staan garant voor een ouderwets stampend en dampend tentfeest.

lezersactie: 
Laat weten waarom jij naar Klompenrock wil gaan en met wie en win 

vier vrijkaarten en het albuM van Meuk! 
Stuur een mail voor 22 januari naar info@demooibernhezekrant.nl en wie weet ben jij de winnaar.
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KBO Bernheze
darten bij 
KBO heesch

HEEScH - Je hoeft echt geen 
Michael van Gerwen te heten 
om darts te spelen; bij de KBO 
Heesch gaat het meer om het 
meedoen dan om het winnen. En 
om er zeker van te zijn dat ook 
in de toekomst de gezelligheid 
blijft, zijn enkele nieuwe leden 
hartelijk welkom.

Het groepje dat elke week darts 
speelt, bestaat uit ongeveer tien 

personen, vrouwen en mannen, 
én er wordt stevig gespeeld. De 
punten worden bijgehouden en 
zo kun je zien of je je eigen score 
wel of niet verbeterd hebt én hoe 
je het tegenover de groep doet. 
Geen halszaak maar wél leuk om 
te weten!

Eén keer per jaar gaat de groep 
samen eten of een keer iets drin-
ken en dat zegt genoeg! Nieuwe 
leden zijn welkom en worden 
hartelijk ontvangen en ‘inge-
werkt’. Kom dus gerust eens bin-
nenlopen, speel een keer mee en 
ontdek of darten echt iets voor 
jou is.
Elke donderdagmorgen wordt er 
gespeeld in cc De Pas in zaal D’n 
Herd van 10.00 tot 12.00 uur. De 
kartrekker is Emile Bonte. Bij hem 
kun je terecht voor meer infor-
matie, telefoon 06-20301140 of 
mail emile44@gmail.com.

Vicevoorzitter van regio Brabant 
‘Kring Nistelrode’, Arie Hop, 
heette allen van harte welkom 
en zei blij te zijn om in zo’n 
mooie ambiance te mogen ko-
men spelen.

Hierna stelde hij alle zes deel-
nemers voor aan de belangstel-
lenden en gaf het woord aan de 

voorzitter van de organiserende 
vereniging D.I.O., Nico van de 
Burgt. Ook deze sprak nog een 
woord van welkom en zei zeer 
verheugd te zijn over de gro-
te publieke belangstelling. Ook 
een hartelijk woord van welkom 
aan de familie Rijkers, van wie 

de vader de naamdrager van 
dit evenement is. Daarna wens-
te de voorzitter de schrijvers en 
arbiters alle wijsheid toe en alle 
deelnemers een heel mooi en 
sportief toernooi.
Na twee dagen van hoogstaand 
biljarten, met een toernooige-
middelde van maar liefst 5,268, 
was de winnaar bekend. Rien 

Rijkers mocht aan de terechte 
kampioen, Joop van Dijk, de fel-
begeerde trofee overhandigen.
Na afloop dankte de voorzit-
ter alle deelnemers, arbiters en 
schrijvers. Ook een woord van 
dank aan de vrijwilligers van 
c.c. Servaes voor de bediening 

én het schenken van een gratis 
kop koffie.
Hierna nog een verrassing van 
de regiovoorzitter. Hij zegde toe 
dat D.I.O. volgend jaar dit toer-
nooi weer mag organiseren van-
wege de goede organisatie. Een 
daverend applaus was zijn deel. 

De volledige uitslag:
1. Joop van Dijk uit Geffen  
2. Ad v.d. Horst uit Uden  
3. Antoon Verstraten uit 
Vorstenbosch 
4. Gerard Gabriëls uit Dinther 
en Piet van Hinthum uit Heesch  
6. Antoon Kling uit Nistelrode.

Joop van dijk uit Geffen 
wint Jan rijkerstrofee 
BERNHEZE - Een biljarttoernooi libre dat in het leven is geroepen om het mooie spel biljarten te promo-
ten. Er werd twee dagen gespeeld om de Jan Rijkerstrofee. Donderdag 12 en vrijdag 13 januari in CC 
Servaes kwam na vele hoogstaande partijen Joop van Dijk uit Geffen als glorieuze winnaar uit de bus.

V.l.n.r. Antoon Verstraten, Piet van Hinthum, Gerard Gabriëls, 
Antoon Kling, Ad v.d. Horst en Joop van Dijk

Winnaar Joop van Dijk uit Geffen

Rien Rijkers mocht aan de terechte kampioen, 
Joop van Dijk, de felbegeerde trofee overhandigen

www.humstijl.nl
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Brrrrrr… wat is het koud! Gelukkig hebben wij daar wel wat voor!
• Drinkbakverwarming voor uw dieren
• Sleeën voor winterpret
• Gevoerde laarzen m/v
• Volop strooizout!

Meerstraat 32 - 5473 VW Heeswijk-Dinther - 0413-291403 - www.vanlieshoutdier-tuin.nl

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur

zaterdag: 8.00-16.00 uur
Bekijk onze nieuwe 
website

Indruk van de cultuurmarkt

tien jaar Cube
BERNHEZE - cube (cultuureducatie Bernheze) brengt kunst, cultuur en onderwijs 

bij elkaar. En dat al tien jaar lang. Wat ooit begon als werkgroep van enthousiaste 

kunst- en cultuurliefhebbers is in tien jaar tijd uitgegroeid tot een waardevolle 

marktplaats voor cultuureducatie voor alle basisscholen binnen Bernheze.
Cultuureducatie Bernheze

Het tienjarig bestaan van cube 
wordt deze woensdagmiddag 11 
januari gevierd met een bijzon-
der programma in cc Nesterlé. 
In de theaterzaal houdt creatieve 
coach/muziekdocente/onder-
wijskundige Suzan Lutke een in-
spirerende workshop. 
Met haar lijfspreuk ‘Ik hou van 
groepen mensen van wie de 
ogen gaan schitteren als ze sa-
men iets moois creëren dat uit 
hun hart komt’ zorgt ze voor een 
energieboost bij alle aanwezigen! 

Afscheid Dian Langenhuijzen
Na de workshop is het tijd voor 
het afscheid van Dian Langen-

huijzen. Zij stond aan de wieg 
van cube en vormde tien jaar 
lang het gezicht en aanspreek-
punt van de marktplaats. 
Wethouder Glastra van Loon 
bedankt Dian voor haar inzet 
en enthousiasme voor kunst- en 
cultuureducatie binnen de scho-
len in Bernheze. Ook de Intern 
cultuur coördinatoren van de 
scholen (de Icc-ers) zijn er van-
daag bij. Wendy van Boekel me-
moreert tien jaar cube en de rol 
van Dian hierin, die door de jaren 
heen steeds meer een coachend 
karakter kreeg. “En dat doe je 
met glans,” concludeert Wendy. 
Op de vraag ‘Wie is Dian’ komen 

tot slot een aantal kernwoorden 
voorbij: enthousiast, inspirerend, 
vernieuwend, betrokken, onder-
nemend, meedenkend en ook 
nog eens gewoon gezellig. Kort-
om: iemand waarmee het goed 
samenwerken is. Als cadeau bie-

den de Icc-ers Dian een door 
hen gezamenlijk gemaakt schil-
derij aan met daarin alle elemen-
ten waar zij trots op zijn. 
Dian op haar beurt benadrukt dat 
zij trots is op tien jaar cube, maar 
dat ze het niet alleen had kunnen 
doen. Dankzij de Icc-ers, de vele 
vrijwilligers, de aanbieders en de 
scholen is cube geworden wat 
het is, en daarvoor is zij dankbaar. 

Cultuurmarkt
Na dit officiële afscheid is het 
tijd voor de cultuurmarkt, waar 
lokale en regionale kunst- en cul-
tuuraanbieders hun diensten en/
of producten tonen. Geheel in lijn 
van het gedachtegoed van cube 
wordt in een gemoedelijke sfeer 
de verbinding gelegd tussen de 
aanbieders en afnemers.

 
Hoe nu verder?
Dian wordt opgevolgd door 
Henri Elbers en cube is sinds ja-
nuari 2016 ondergebracht bij De 
Muzelinck in Oss. Op de vraag 
wat cube voor haar heeft be-
tekend antwoordt Dian: “cube 
heeft een enorme ontwikkeling 
doorgemaakt in die tien jaar. We 
begonnen met de cultoerbus in 
de kernen, en brachten daarmee 
professionele- en amateurkunst 
in beeld, met alle bijbehorende 
disciplines. In de jaren die volg-
den gingen we steeds meer de 
verdieping in. En we gingen van 
aanbodgericht naar vraaggericht. 
cube wás de verbinder en zal dat 
ook blijven. Wat me vooral bij-

blijft is het ongelooflijk prettige 
netwerk dat in Bernheze is ont-
staan. Dat voelt goed.” 

En wat is de uitdaging voor haar 
opvolger? Henri: “We willen 
graag dat álle scholen gaan deel-
nemen aan cmK (cultuureduca-
tie met Kwaliteit). De komende 
periode gaan we vooral ook de 
aanbieders meenemen in scho-
ling en begeleiding. En het blijft 
een uitdaging om de slag te ma-
ken van productgericht naar pro-
cesgericht, zowel bij de aanbie-
ders als binnen de scholen. Het 
gaat niet om het resultaat, maar 
om de weg ernaartoe. Want juist 
in dat proces ontwikkel je een 
stukje creativiteit. Het voordeel 
van De Muzelinck is dat ook 
aanbieders vanuit Oss kunnen 
aanhaken. Daar zit al een boel 
expertise, dus dat is mooi. Ik ga 
mijn best doen voor cube en heb 
er zin in!”

Toi toi toi
Dian is intussen coördinator bin-
nen marktplaats Plaza cultura, 
en volgt daarnaast de opleiding 
Master Kunsteducatie. Wij wen-
sen zowel Dian als Henri heel 
veel succes in hun nieuwe rol!

Dian ontvangt bloemen van Henri Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Marcel van der Steen 

Maart 2016

September 2014

Onthulling van het kunstwerk

Cube was de verbinder en 
zal dat ook blijven
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aan het werk

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

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

DE WIT
ZOEKT JOU

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

Cassière (m/v)

Fulltime functie: 38 uur

Allround medewerker 
Voortenten  & Vouwwagens (m/v)

Fulltime functie: 38 uur

Content beheer Magento (m/v)

24/40 uur

Afdelingsverantwoordelijke Tenten (m/v)

Fulltime functie: 38 uur

Logistiek medewerker (m/v)

24/40 uur

Verkoopmedewerker Kampeerartikelen (m/v)

Fulltime functie: 38 uur

Verkoopmedewerker Campingmeubelen (m/v)

Fulltime functie: 38 uur

Verkoopmedewerker Voortenten (m/v)

Fulltime functie: 38 uur

Weekendhulp algemeen (m/v)

Verkoopmedewerker 
Camper en Caravan accessoires (m/v)

Fulltime functie: 38 uur

Vrijwilligerspunt Bernheze

Conciërge De Pas

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger met goede 
organisatorische capaciteiten die toezicht houdt op het 

gebouw, het onderhoud daaraan begeleidt en zelf kleine 
onderhoudswerkzaamheden verricht. Werktijden in overleg, 

circa 20 uur per week in Heesch.

Mocht dit u aanspreken dan nodigen we u uit om contact 
op te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze in Heesch, 

06-14342803, vpbernheze@ons-welzijn.nl, www.ons-welzijn.nl.

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

50% Cyaan • 100% Magenta50% Magenta • 100% Yellow20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

Gezocht!
Meerdere Elektromonteurs
De functie:
Als Elektromonteur voer je zelfstandig technische opdrachten uit. Bij de grotere en complexere 
projecten ben je een van de projectteamleden. Dit kunnen langlopende of kortdurende op-
drachten zijn. Heerkens Electro heeft regionale opdrachtgevers ( zowel particulier als zakelijk ) 
maar werkt ook voor opdrachtgevers in heel Nederland en België.
Bekijk ook onze website voor referentieprojecten: 
www.heerkenselectro.nl 

Wat verwachten wij?
We verwachten dat je breed inzetbaar bent. Je bent niet bang om een technische uitdaging 
aan te gaan en vindt het leuk om contact te hebben met klanten en collega’s. Het bestuderen 
van werkdocumenten waaronder tekeningen, schema’s en specificaties vormen voor jou geen 
probleem en je zorgt voor tijdige en volledige aanvoer van materialen. Ook bewaak je de voort-
gang en de kwaliteit van de werkzaamheden en zorg je voor een veilige werkomgeving door 
het naleven van de veiligheidsvoorschriften. Je draait mee in het storingsdienstrooster. Je hebt 
technisch inzicht en twee rechterhanden. Je ziet het als een uitdaging om de installaties binnen 
de gestelde tijd goed werkend op te leveren.

Profielschets
• Je hebt je MBO opleiding Elektrotechniek afgerond;
• Je hebt ervaring met retail-, industriële- en utiliteitsinstallaties;
• Je bent in het bezit van VCA basis of VCA VOL certificaat;
• Affiniteit met duurzame energie en/of ervaring met pv-installaties is een pre;
• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
• Je hebt een klantgerichte instelling;
• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit;
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Ben je enthousiast geworden van deze vacature en wil je Heerkens Electro helpen groeien 
door jouw vakkennis als Elektromonteur in te zetten, reageer dan snel!

Stuur uw motivatiebrief en Curriculum Vitae naar:
Heerkens Electro, Nobelweg 12, 5482 NN te Schijndel
Of mail: info@heerkenselectro.nl

Meer informatie nodig?
Neem contact op met Hans van Thiel, telefoonnummer (073) 54 92662.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

MET SPOED GEZOCHT

CHAUFFEUR VOOR 
VERVOER VAN VARKENS

Binnen- en buitenland
Interesse?

Graag contact opnemen met
Marcel van den Berkmortel

06-53218839

 Houtsestraat 26, 
5492 TM Sint-Oedenrode

0413-477195
www.berkmortel.eu

In Between Café zorgt voor nieuwe inzichten
 

Een van de vaste bezoekers is de 
Heesche Yvonne Spiering. Ze is 
heel enthousiast over het initia-
tief. De eerste keer naar binnen 
stappen was wennen voor haar. 

Ze heeft mensen ontmoet die ze 
niet kende en waarmee ze anders 
niet snel in contact zou komen. 
Gesprekken met die mensen le-
veren haar nieuwe inzichten op. 

Yvonne: “De workshops zijn niet 
altijd toegespitst op mijn per-
soonlijke interesse, maar ik leer 
er altijd van. Ik word me meer 
bewust van het solliciteren en al-
les wat erbij komt kijken.” Ze ad-
viseert om iedereen die op zoek 
naar werk is ook eens het In Bet-
ween Café te bezoeken. 
Initiator van deze bijeenkomsten 
is Jacqueline Gerrits: “Ieder mens 

heeft kennis, kunde en kwalitei-
ten en het is heel mooi als je die 
kunt inzetten om jezelf en andere 
mensen verder te helpen en te 
groeien.” De workshops wor-
den gratis aangeboden, waarbij 
wel een actieve inzet wordt ver-
wacht. Yvonne Spierings kan het 
niet nalaten om nog te melden: 
“Ik waardeer het heel erg dat 
deze bijeenkomsten maandelijks 

voor ons worden georganiseerd, 
met twee workshops en gelegen-
heid om anderen te leren ken-
nen, je netwerk te vergroten en 
ervaringen te delen.” 

www.inbetweencafe.nl
Derde donderdag van de maand 
van 9.30 tot 12.00 uur
Talentcentrum van Ons 
Welzijn, Berghemseweg 8B Oss.

BErnHEZE/OSS – Maandelijks komen werk- en opdrachtzoekenden 
uit de regio Oss en Bernheze in het In Between Café bij elkaar om 
kennis en ervaringen te delen. Elkaar ondersteunen en verder helpen 
bij de zoektocht naar werk en om persoonlijk te groeien, zijn de 
doelen van de bijeenkomsten.

19 januari3e donderdag van de maand9.30-12.00 uurIn Between
Café
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tweede editie ’nisseroi aan de
kook’ op zaterdag 11 maart
saMen aan tafel Met nisserOise DOrpsgenOten

Een team bestaat bij voorkeur uit 
twee personen, maar het mogen 
ook drie personen zijn. Elk team 
maakt één gang van een drie-
gangendiner en serveert deze 
gang bij hen thuis voor twee an-
dere teams. Elk team bereidt een 
gerecht voor minimaal zes en 

maximaal acht personen. 
Deelnemers horen een week 
van te voren welke gang (voor-,
hoofd- of nagerecht) het team 
mag maken én voor hoeveel per-
sonen. Het is natuurlijk niet nood-
zakelijk om met je eigen partner 
mee te doen. Elke samenstelling 
is mogelijk, zolang het maar een 
dorpsgenoot is! 
Er zijn geen kosten verbonden 
aan de deelname behalve na-
tuurlijk de kosten die je als team 
maakt voor jullie gerecht. 

Je kunt je inschrijven tot 
11 februari via: 
www.nisseroiaandekook.nl 

Hoe gaat het verder in zijn werk? 
Eén week van tevoren, op zater-
dag 4 maart, halen de deelne-
mers tussen 15.30 en 17.00 uur 
een envelop op met informatie 

bij Eetcafé ‘t Pumpke. Op de dag 
van het evenement, zaterdag 11 
maart, verwachten wij één van de 
teamleden opnieuw tussen 15.30 
en 17.00 uur bij Eetcafé ’t Pump-
ke. Daar ontvangen ze de enve-

lop waar in staat waar zij deze 
avond verwacht worden. Ook 
diegenen die het voorgerecht 
maken worden verwacht omdat 
zij nu de envelop krijgen waarin 
staat waar later het hoofdgerecht 
gegeten gaat worden.

Op de avond zelf zorgen alle 
teams ervoor dat ze om 18.15 
uur bij het adres van het voorge-

recht zijn. Daar hebben ze ruim 
een uur de tijd om gezellig te ta-
felen. Om 19.30 uur openen de 
teams de envelop waarin staat 
waar elk team hun hoofdgerecht 
gaat eten. 

Elk team zorgt ervoor dat het om 
19.45 uur op het adres van het 
hoofdgerecht aanwezig is. Voor 
diegenen die het hoofdgerecht 
mogen maken, is het dus handig 
een gerecht te kiezen dat snel 
klaar is! 
Om 21.15 uur openen de teams 
de envelop waarin staat waar elk 
team hun nagerecht gaat nutti-

gen. Wederom gaat ieder team 
naar een ander adres. Om 21.30 
uur wordt elk team verwacht op 
het adres van het nagerecht. 

Ná het nagerecht, vanaf 22.45 
uur, is er de mogelijkheid om met 
alle teams na te borrelen bij Eet-
café ’t Pumpke. Niet verplicht, 
maar wel gezellig! 
 
We zien jullie graag bij 
Nisseroi aan de Kook! 

Groetjes Silvia Hermans, Ine de 
Lorijn en Benita van den Oever.

NISTELRODE – Tijdens Nisseroi aan de kook wordt Nistelrode voor een avondje omgetoverd tot één 
groot en gezellig dorpsrestaurant. Of liever gezegd, heel veel dorpsrestaurantjes bij Nisseroise mensen 
thuis. Met voor iedere gang wisselende koks, wisselende locaties én wisselende gasten. 

Nisseroi • aan • de• k
oo

k •

RUIM 600 
MODEMERKEN 
ONDER ÉÉN DAK600 +

UNIEKE 
EN GRATIS 
VERMAAKSERVICE

24/7 ONLINE 
WINKELEN 
OF RESERVEREN

VELE VOORDELEN 
VOOR VASTE 
KLANTEN

MODE SCHOENEN 
SPORT ÉN FUN VOOR 
JONG EN OUD

DE GROOTSTE 
MODEWINKEL VAN 
NEDERLAND

GRATIS VERS GEMALEN 
KOFFIE OF 
HEERLIJKE THEE

RUIM 350 GRATIS 
PARKEERPLAATSEN 
VOOR DE DEUR

COMMUNIECOMMUNIE
DE NIEUWE COLLECTIES ZIJN BINNEN, OOK ONLINE!

COMMUNIE
MODESHOW

28 JANUARI  14.00 UUR 

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

‘Elke samen-
� e� ing is mogelijk, 
zolang het 
maar � n 
dorpsgen� t is!’ 
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Kort nieuws

Expositie 
Anny Potters- 
de Visser
HEESWIJK-DINTHER - De 
data van de expositie van de 
nog aanwezige schilderijen 
van Anny Potters-de Visser, 
zijn bekend. 

Op 21 en 22 januari zal deze 
plaatsvinden in het gildehuis 
van het St. Barbaragilde aan 
het Raadhuisplein 21b in-
Heeswijk-Dinther; links naast 
de oude pastorie het straatje 
in. De openingstijden zijn van 
13.00 tot 17.00 uur. De en-
tree is gratis. De eventuele op-
brengsten uit verkoop zullen bij 
goede doelen terecht komen, 
waaronder Alzheimer Neder-
land. Wij hopen je te mogen 
begroeten op een van deze 
twee dagen, je bent van harte 
welkom namens het St. Barba-
ragilde en de familie Potters.

Pubquiz
HEEScH - Op vrijdag 20 ja-
nuari staat de pubquiz weer 
op de agenda. In het café van 
CC De Pas in Heesch strijden 
de teams weer om de eer van 
de avond. 

Een quiz met acht wisselen-
de categorieën, met open 
en meerkeuzevragen, een 
finaleronde en uiteindelijk 
een winnaar. Teams bestaan 
maximaal uit vijf personen 
en meedoen blijft belangrij-
ker dan winnen. Deelname 
is gratis en de quiz begint 
om 21.00 uur. Opgeven via 
info@de-pas.nl. 

Publieksavond 
bij Halley

HEEScH - Op vrijdagavond 
20 januari is Sterrenwacht 
Halley voor publiek geopend. 

Het programma begint om 
20.00 uur en duurt ongeveer 
twee uur. Het is leuk en in-
teressant voor alle leeftijden. 
Vooraf aanmelden is niet no-
dig. Op die avond zijn plane-
ten Venus en Mars te zien; 
beide erg helder. Je maakt 
ook kennis met allerlei beken-
de en minder bekende ster-
ren en sterrenbeelden, denk 
bijvoorbeeld aan de Poolster, 
Grote en Kleine Beer, cassio-
peia, Stier, Zwaan en Pegasus. 
Het moet wel onbewolkt zijn 
om de sterren en de planeten 
te kunnen zien. In het audito-
rium en het planetarium ver-
zorgen Halleyleden presenta-
ties over de sterrenhemel en 
ons zonnestelsel.
Entree € 5,- (t/m 12 jaar: € 3,-). 
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 - Heesch
0412- 454999
www.sterrenwachthalley.nl.

Roué Verveer staat bekend om 
zijn driftige, enthousiaste speelstijl, 
charisma en talent om te improvi-
seren. Hij put graag uit de liefde, 
Surinaamse cultuur en de contras-
ten met Nederland, wat bakken vol 
hilarisch materiaal oplevert! Naast 
zijn soloprogramma’s toert hij ook 
door Nederland met Jandino Aspo-
raat, Howard Komproe en Murth 
Mossel. 
De voorstelling in cc De Pas be-
gint om 20.15 uur en kaarten zijn 
te reserveren via www.de-pas.nl.

Roué Verveer met theatervoor-
stelling in CC De Pas

HEESCH - Roué Verveer is één van de meest authentieke 
cabaretiers van dit moment en behoort tot de top van de 
Nederlandse cabaretwereld. Hij is met zijn altijd aanwe-
zige lach ook een graag geziene gast in tv-programma’s. 
Dit seizoen staat hij in het theater met alweer zijn zevende 
voorstelling: ‘Op Het Laatste Moment’. Deze voorstelling is 
te zien op donderdag 26 januari in de theaterzaal van CC 
De Pas in Heesch.

Als je in aanmerking wilt komen voor twee 
gratis kaarten voor deze voorstelling, laat dit 
dan voor 22 januari weten via info@de-pas.nl.

Museum SIEMei
De Stichting Industrieel Erfgoed 
Meierij (SIEMei) toont in haar mu-
seum uiteenlopende voorbeelden 
van industriële en ambachtelijke 
bedrijvigheid uit de Meierij. De 
collectie loopt uiteen van letter-
zetmachines, houtverspaanders 
en een dragline, tot oude tele-
foontoestellen, gereedschappen 
en een lintzaagmachine.

Deelname
Wie graag wil deelnemen aan de 

excursie, wordt verzocht zich per 
mail of telefonisch op te geven 
bij: Riky de Jong via 
rikydjong@home.nl of 0412-
646380 of Hans Pennings via 
secretariaat@de-elf-rotten.nl of 
06-10463762. 

Opgave graag vooraf in verband 
met het regelen van het vervoer. 

De entreeprijs van het museum is 
€ 5,- p.p. inclusief een kop kof-
fie of thee. Parkeren is gratis.

excursie Veghel: 
Museum sIeMei
HEEScH - Op zaterdag 21 januari organiseert Heemkundekring ‘De 
Elf Rotten’ een excursie naar Veghel, waar een bezoek wordt ge-
bracht aan het Museum SIEMei. De deelnemers worden tussen 8.45 
en 9.00 uur verwacht bij De Heemschuur, Schoonstraat 35 in Heesch.
Vandaar vertrekken zij per auto naar het Museum SIEMei. Om 9.30 
uur start het bezoek aan het museum. Er is gelegenheid om een kop 
koffie of thee te nuttigen. Na afloop wordt onder meer een bezoek 
gebracht aan de Proeffabriek.

NISTELRODE - In het CC Nes-
terlé is vanaf medio januari tot 
en met eind februari een ten-
toonstelling te zien met schilde-
rijen van Marietje van de Rakt 
en Tonny van de Heijden. 

De dames zijn familie van elkaar. 
Ze schilderen met olieverf en de 
onderwerpen zijn zeer divers 
onder meer landschappen, een 
huiselijk tafereeltje, en nog veel 
meer. Met een gezellige groep 
schilderliefhebbers volgen ze 
elke week les in Uden. Regel-
matig proberen ze ook thuis een 
schilderij te maken. Het resultaat 
hiervan is wisselend, soms lukt 
het prima, maar zo nu en dan 

lukt het minder goed.
Beide dames zijn van mening 
dat schilderen een ontspannen-
de bezigheid is, en het resul-
taat ervan is dat men er mooie 
schilderijen aan overhoudt. De 
schilderijen zijn te bewonderen 
gedurende de openingsuren van 
cc Nesterlé aan de Parkstraat in 
Nistelrode. 

expositie van schilderijen 
in CC nesterlé

La Colline - St. Joris (en de draak)

We hebben een laatste afspraak met onze kopers, zitten 
aan de keukentafel en heffen het glas op de ‘geslaagde 
overdracht van la Colline’. “A votre santé”. “Et le votre”. 
Tijdens het gesprek passeren de gebeurtenissen van de 
afgelopen maanden nog eens de revue. Voor beide partijen 
was het geen makkelijk proces. Bank, gemeente, prefectuur 
en notariaat komen voorbij. Gelukkig kunnen we er nu om 
lachen. En zo ontstaat er zelfs ruimte voor meer persoonlijke 
verhalen en ontspannen anekdotes.

Zo vertelt Fréderic over zijn jeugd, zijn vader en zijn 
voorliefde voor het goede leven. Verhalen over truffels 
zoeken, de jacht (ook jager) en de voortreffelijke wijnen 
uit de streek. Niet voor niets woont hij in de ‘Tricastin’, het 
gebied van de ‘truffe noir’ en de ‘Rabasse’. Volgens hem 
met afstand de meest aromatische truffel die er bestaat. 
Met geen andere te vergelijken en beter dan die uit Italië of 
de Périgord. Recepten worden uitgewisseld. Pasta, omelet 
of gebakken aardappeltjes met een schijfje truffel, peper 
en zout. En ook de ravioli met gemarineerde uien, geraspte 
Vacherin (Franse kaas), truffels fruiten in olijfolie, afblussen 
met witte wijn, is ‘superbe’.

Gerechten die zich goed laten combineren met wijnen 
uit Richerenches, oud tempeliersstadje en centrum van 
de handel in de ‘Zwarte Diamant’. Wijnen als ‘Passion 
d’une Femme’, ‘la Suzienne’ en ‘domaine des Rosier’ van 
de ‘Celliers des Templiers’ en afkomstig uit de gouden 
driehoek (Visan, Gigondas en Sablet). Fréderic had een 
‘Gewürztraminer’ meegebracht, licht geparfumeerd, boter, 
viooltjes, opvallend maar uitstekend geschikt voor dit vroege 
tijdstip, het was 11.30 uur...

Ook Christophe laat zich niet onbetuigd. Verhaalt van zijn 
Cypriotische wortels - mooi land, mooie mensen - waarbij 
zijn tweede voornaam Giorgios van generatie op generatie 
wordt doorgegeven. Ik wijs op het beeldje wat achter hem 
staat. Een voorstelling van St. Joris te paard, die met zijn 
lans de draak doorsteekt. Vertel hem dat we het beeldje van 
het St. Joris gilde uit Berlicum cadeau hebben gekregen. 
25 gildebroeders en -vrouwen, die we te gast hadden, en 
in vol ornaat met hoed, mantels, vlaggen, trommels en 
trompet door Richerenches hebben getamboereerd. Dit ter 
uitwisseling met de ‘Confrérie du Diamant Noir’, het gilde 
van de truffeltelers.

Beide gilden zongen de 
ander toe in het ‘Coupo 
Santo’ (Provençaals 
volkslied) en de 
‘Brabançonne’, brachten 
elkaar de vendelgroet, 
bezochten het ‘Musée 
de la Truffe et du Vin’ 
en de raadszaal van 

de Commanderij en besluiten de ontmoeting met een 
truffelomelet op het terras van ‘le Provençal’. Voorwaar een 
heuglijke jubilee die het verhaal van Christophe nog meer 
cachet geeft. We geven aan dat dit toeval geen toeval meer 
mag zijn en schenken het beeldje aan hem.
Helemaal verguld vertelt hij hoe blij ze waren met de naam 
‘la Colline’ en dat ze de nieuwe bv, die onze boerderij 
uiteindelijk koopt, ‘la Colline d’Eyzahut’ hebben gedoopt, 
dit naar de beide heuvels die la Colline beschermen. Dat ze 
bovendien de gastvrijheid van onze ‘chambres d’hôtes’ in 
dezelfde geest willen voortzetten. Een gebaar dat we nog 
eens met het heffen van de glazen beklinken. Zo wordt het 
als vanzelf 13.30 uur, nemen we hartelijk afscheid en is deze 
ontmoeting (na alle eerder getouwtrek) voor ons aanleiding 
om la Colline en zijn nieuwe bewoners wellicht ook in de 
toekomst nog eens op te zoeken. www.lacolline.nl 

Wij, Hans en Marie-José 
Egelmeer, in 2000 begonnen 
met La Colline in het Zuid-
Franse Pont de Barret, starten 
in 2017 met een nieuw 
gastenverblijf in het 
15 kilometer verderop 
gelegen Dieulefit.

lucHtpost
DrÔMe frankrijk
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Alle soorten
Lipton ice tea 

GRATIS

Dr. Oetker 
Tradizionale pizza’s

Alle soorten

Coca-Cola
regular, zero sugar of light

GRATIS

Jumbo 
 roerbakmixen

Alle soorten

Niet één week, maar...
Het HELE JAAR 
in de aanbieding

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
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Wat betekent deelname aan de 
kunstcommissie
De commissie Kunst bestaat uit 
vijf leden, de betrokken wet-
houder, een ambtelijk secretaris 
en een adviseur. Wethouder Jan 
Glastra van Loon, die het cul-
tuur- en kunstbeleid in porte-
feuille heeft, is voorzitter van de 
werkgroep. De beleidsmedewer-
ker kunst en cultuur is ambtelijk 
secretaris. De commissie wordt 
geadviseerd door een mede-
werkster van het Brabants ken-

niscentrum kunst en cultuur uit 
Tilburg. Aan de commissie kun-
nen tijdelijke leden worden toe-
gevoegd uit de wijk/buurt waar 
een kunstproject wordt gereali-
seerd. De commissie Kunst ver-
gadert circa zes keer per jaar. 

naar wie zijn wij op zoek
De leden van de commissie Kunst 
worden door het college be-
noemd voor een periode van vier 
jaar. Omdat enkele leden onlangs 
zijn gestopt, zijn we op zoek naar 

nieuwe leden die met enthousi-
asme onze werkgroep willen ver-
sterken. 
Kandidaten moeten voldoen aan 
de volgende criteria: 
-  inwoner zijn van de gemeente 

Bernheze; 
-   verenigbaarheid van functies 

(Leden van de commissie 
mogen niet direct of indirect 
medewerking verlenen aan 
werkzaamheden waarover de 
commissie adviseert);

-  interesse hebben voor en affi-

niteit hebben met kunst en cul-
tuur; 

-   raakvlakken hebben met an-
dere sectoren zoals recreatie, 
toerisme, cultureel erfgoed, 
landschap, natuur en gebieds-
ontwikkelingen. 

Oproep
De commissie Kunst roept kandi-
daten op om hun interesse als lid 
in de commissie Kunst kenbaar te 
maken. Uw reactie kunt u vóór 
1 maart 2017 sturen naar de ge-
meente Bernheze, ter attentie 
van Melanie van Erp, bij voor-
keur per e-mail: 
m.van.erp@bernheze.org. 
Na ontvangst van de reacties in-
formeren we de kandidaten over 
het vervolg van de procedure. 

De gemeente Bernheze looft elk 
jaar een cultuurprijs uit. elke 
vereniging, instelling of organi-
satie die een origineel kunst- en 
cultuurproject heeft uitgevoerd 
of organiseert, kan in aanmer-
king komen voor deze prijs en 
een bedrag van € 2.500,- win-
nen. u kunt tot 31 januari 2017 
projecten voordragen.

criteria
Het project moet in 2015-2016:
-  uitgevoerd zijn of geïnitieerd 

zijn en op korte termijn worden 

uitgevoerd;
- origineel zijn;
-  met kunst en cultuur te maken 

hebben;
-  geïnitieerd zijn vanuit Bernheze 

en/of plaatsvinden in Bernheze;
- een educatief karakter hebben;
-  in samenwerking ontwikkeld 

zijn met andere partijen en or-
ganisaties;

-  kennismaking met cultuur en 
kunst bevorderen.

een project voordragen
Iedereen kan een project voor 
de prijs voordragen. In de voor-
dracht moet het volgende staan:
-  doelen en activiteiten van het 

project;
- wanneer het project is uitge-

voerd of is geïnitieerd en wordt 
uitgevoerd.

U hoeft bij de voordracht geen 
financiële verantwoording af te 
leggen. Stuur uw voordracht 
vóór 31 januari 2017 naar mela-
nie.van.erp@bernheze.org.

Wie wint de prijs
Projecten die aan zoveel mogelijk 
criteria voldoen, maken de mees-
te kans om de Cultuurprijs 2015-
2016 te winnen. De werkgroep 
Cultuurprijs beoordeelt de voor-
gedragen projecten begin 2017. 
Het college van burgemeester en 
wethouders beslist uiteindelijk 
wie de prijs wint.
Wilt u vooraf overleggen over de 
mogelijkheden, neem dan con-
tact op met Melanie van Erp van 
de gemeente Bernheze, telefoon 
14 0412.

de commissie Kunst is op zoek naar nieuwe leden
Wie gaat met ons de uitdaging aan?

Welk cultuurproject wint € 2.500,-

OffICIËLe BeKendMaKInGen

Besluit tot uitschrijving

Het college van burgemeester 
en wethouders heeft besloten 
de persoonsgegevens van de 
volgende personen niet meer bij 
te houden, omdat uit onderzoek 
geen uitsluitsel is verkregen over 
de verblijfplaats.
-  A.M. Walczak, 

geboren 24-12-1994
-  O. Walczak, 

geboren 10-02-2015
-  T. Jarosiewicz, 

geboren 04-02-1980

Besluitdatum: 13 december 2016
Procedures 4b en 7a zijn van 
toepassing.

Dit besluit kan grote persoonlijke 

en/of financiële gevolgen heb-
ben voor de betrokkenen. Bent 
u op de hoogte van het huidige 
adres van genoemde personen, 
neem dan contact op met de 
gemeente Bernheze, telefoon 
14 0412.

voornemen tot 
uitschrijving

U heeft verzuimd uw adreswij-
ziging of uw vertrek naar het 
buitenland door te geven. Op 
grond van artikel 2.38, 2.39, 
2.43 of 2.47 wet BRP, bent u 
daartoe verplicht.

Het college van burgemeester 
en wethouders is voornemens 
de persoonsgegevens van de 

volgende personen niet meer bij 
te houden, omdat uit onderzoek 
geen uitsluitsel is verkregen over 
de verblijfplaats.
-  B.C. Popescu, 

geboren 82-10-1974
-  D.M. Cubas, 

geboren 16-09-1994

Dit voorgenomen besluit kan 
grote persoonlijke en/of finan-
ciële gevolgen hebben voor 
de betrokkenen. Bent u op de 
hoogte van het huidige adres 
van genoemde personen, neem 
dan contact op met de gemeen-
te Bernheze, telefoon 14 0412.

algemene plaatselijke 
verordening (apv)

Melding maken uitweg
L.H.P.J.M. van Kessel, Kerkstraat 
36, 5476 KC Vorstenbosch heeft 
in overeenstemming met artikel 
2:12, lid 1 onder a, van de APV 
Bernheze 2014 een melding ge-
daan van het maken van een 2e 
uitweg naar Kerkstraat 36. De 

melding is op 11 januari 2017 
geaccepteerd. Verzenddatum: 
11 januari 2017.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
-  Gilde St. Antonius Abt Vorsten-

bosch voor het organiseren van 
een rommelmarkt op 2 februari 
2017 van 9.30 tot 15.30 uur in 
’t Gildebergske, Nistelrodese-
dijk 2, 5476 VJ Vorstenbosch. 
De beschikkingen zijn verzon-
den op 12 januari 2017.

-  A. Drost voor het organiseren 
van Barbers Bingo op 26 janu-
ari 2017 van 20.00 tot 24.00 
uur op locatie Retselseweg 8, 
5473 HC Heeswijk-Dinther. De 
beschikking is verzonden op 13 
januari 2017.

-  Carnavalsstichting De Wevers 
voor het organiseren van een 
carnavalsoptocht in Nistelrode 
op 26 februari 2017 van 13.30 

tot 16.00 uur. De route is als 
volgt: Weijen, Laar, Hoogs-
traat, Kromstraat, Raadhuis-
plein. Tijdens de optocht zijn 
genoemde wegen geheel of 
gedeeltelijk afgesloten voor 
alle verkeer, behalve voor voet-
gangers. De beschikkingen zijn 
verleend op 16 januari 2017.

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

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding 
gedaan door:
-  Ollandse Lange Afstand Tippe-

laars voor het organiseren van 
een wandeltocht op 19 februari 
2017 waarbij een gedeelte van 
de route over het grondgebied 
van gemeente Bernheze loopt. 
De toestemming is verzonden 
op 13 januari 2017.

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

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt? 
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U ontvangt 
dan per e-mail de bekendmakingen uit uw buurt van de gemeen-
te, 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.

GeMeenteBerIChten

PraKtIsChe InfOrMatIe

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

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

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

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

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

De commissie kunst van de gemeente Bernheze adviseert het college van burgemeester en wethouders 
over het ontwikkelen en beheren van kunst en de manier waarop we hiermee omgaan in de openbare 
ruimte. De afgelopen jaren hebben we samen met inwoners en gebruikers diverse kunstprojecten gere-
aliseerd en gerenoveerd. We onderhouden en realiseren kunst vanuit de overtuiging dat onze inwoners 
via (buiten)kunst meer betrokken zijn bij hun omgeving. kunst verbindt inwoners. De komende periode 
zien we volop kansen om kunst in de openbare ruimte te verbinden aan recreatie, toerisme, cultureel 
erfgoed, landschap, natuur, gebiedsontwikkelingen en aan zorg, werk en jeugd. 
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Wet ruimtelijke ordening 

kennisgeving overeenkomst
over grondexploitatie
Het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze maakt 
op grond van artikel 6.24 lid 3 
van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat zij op 10 januari 2017 
een overeenkomst heeft gesloten 
waarin een onderdeel over grond-
exploitatie is opgenomen.
Dit in het kader van de ontwik-
keling van het bestemmings-
plan Maxend 48 Nistelrode. De 
overeenkomst heeft betrekking 
op de bouw van twee ruim-
te-voor-ruimtewoningen en de 
omzetting van een bedrijfswo-
ning naar burgerwoning op de 
percelen kadastraal bekend Nis-
telrode, sectie K, nummers 64 
(ged.), 402 (ged.), 597, 599, 600 
en 601, plaatselijk bekend als 
Maxend 48 in Nistelrode.
inzage: de zakelijke beschrijving 
van deze overeenkomst ligt op 
grond van het bepaalde in artikel 
6.2.12 van het Besluit ruimtelij-
ke ordening gedurende zes we-
ken, daags na publicatie, tijdens 
openingstijden op afspraak ter 
inzage in het gemeentehuis in 
Heesch.

Ontwerp bestemmingsplan 
Maxend 48 nistelrode
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelij-

ke ordening de terinzagelegging 
bekend van het ontwerpbestem-
mingsplan Maxend 48 Nistelro-
de, te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl 
met IDN-code NL.IMRO.1721.
BPMaxend48-ow01.
inhoud: Het plan maakt de bouw 
van twee ruimte-voor-ruimtewo-
ningen mogelijk en de omzetting 
van bedrijfswoning Maxend 48 
naar een burgerwoning.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing.

Ontwerp bestemmingsplan Mgr. 
van den Hurklaan 18-22 Heesch
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelij-
ke ordening de terinzagelegging 
bekend van het ontwerpbestem-
mingsplan Mgr. van den Hur-
klaan 18-22 Heesch, te raadple-
gen op www.ruimtelijkeplannen.
nl met IDN-code NL.IMRO.1721.
BPMgrHurklaan18-ow01.
inhoud: Voorliggend bestem-
mingsplan voorziet in de realisa-
tie van een tweekapper ter plek-
ke van de voorgenomen bouw 
van een vrijstaande woning.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
nistelrode
-  Langstraat 13

Bouwen loods
Datum ontvangst: 09-01-2017

-  Maxend 47
Bouwen loods/handelen in 
strijd regels ruimtelijke ordening
Datum ontvangst: 13-01-2017

-  Delst 30
Herbouwen woning met schuu
Datum ontvangst: 10-01-2017 

-  Slotenseweg 11
Uitbreiden overkapping met 
balkon
Datum ontvangst: 10-01-2017

Heeswijk-Dinther
-  Zandkant 1

Plaatsen erfafscheiding
Datum ontvangst: 12-01-2017

-  Droevendaal, naast nummer 1
Kappen 2 eiken en 1 berk 
(i.v.m. bouwwerk)
Ontvangstdatum: 05-01-2017

-  Baron van den Bogaerdelaan 7
Plaatsen dakkapel
Datum ontvangst: 11-01-2017

-  Raadhuisstraat 1 en 3
Plaatsen dakramen
Datum ontvangst: 11-01-2017

-  Dodenhoeksestraat 14
Handelingen met gevolgen 
beschermde monumenten/
isoleren dak

Datum ontvangst: 11-01-2017
Heesch
-  Vismeerstraat tegenover nr. 9

Bouwen bedrijfshal met 
showroom/handelen in strijd 
regels ruimtelijke ordening
Datum ontvangst: 12-01-2017

Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
Onderstaande omgevings-
vergunningen zijn verleend. 
Deze besluiten treden daags na 
verzending van het besluit in 
werking.
Heeswijk-Dinther
-  Droevendaal 1

Realisatie aanbouw
Verzenddatum: 10-01-2017

-  Edmundus van Dintherstraat ong.
Oprichten woonhuis
Verzenddatum: 12-01-2017

vorstenbosch
-  Nistelrodesedijk 21

Herbouwen loods
Verzenddatum: 12-01-2017

nistelrode
-  Slotenseweg 11

Realisatie hotel en conferentie-
ruimte
Verzenddatum: 11-01-2017

Heesch
-  Nistelrodeseweg, Graafsebaan, 

Osseweg, ’t Dorp, Schoon-
straat, De Misse
Tijdelijk plaatsen (t/m 31-12-
2018) banieren lantaarnpalen
Verzenddatum: 11-01-2017

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

uitgebreide procedure 

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitgebreide 
procedure, niet worden gepubli-
ceerd. De bekendmaking van deze 
aanvragen vindt plaats via publica-
tie van een ontwerpbesluit.

Ontwerpbesluiten 
Het college van burgemeester 
en wethouders wil toestemming 
verlenen voor:
Heeswijk-Dinther
-  Hoog-Beugt 15

Milieuneutraal veranderen/
wijzigen varkenshouderij en 
(gewijzigd) bouwen stal
Verzenddatum: 10-01-2017

vorstenbosch
-  Derptweg 5b

Herstellen bestaande schuur
Verzenddatum: 17-01-2017

Procedures 1a en 3b zijn van 
toepassing. 

Besluiten 
Onderstaande omgevingsver-
gunning is via de uitgebrei-
de voorbereidingsprocedure 
verleend. Dit besluit treedt in 
werking na afloop van de be-
roepstermijn.
vorstenbosch
-  Kerkstraat 2

Plaatsen antenne-installatie 
voor mobiele telecommunicatie
Verzenddatum: 17-01-2017

PrOCedures
Openingstijden zie colofon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

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

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

BezOrGers GezOCht voor deMooiBernhezeKrant
BERNHEZE - Excellent Verspreidingen is op zoek naar bezorgers die elke WOENSDAG DeMooiBernhezeKrant willen bezorgen. Je bepaalt je eigen tijd, bent 
heerlijk in beweging in de buitenlucht en iedereen kijkt naar je uit! 
Je bezorgt altijd in jouw eigen wijk of dicht in de buurt en de kranten worden bij jouw thuis afgeleverd. Dus ben je 13 jaar of ouder, woon je in de gemeente 
Bernheze en wil je wat bijverdienen? Meld je dan snel aan! Aanmelden kan via www.excellentverspreidingen.nl/aanmelden 
mail naar info@excellentverspreidingen.nl of bel naar 073-8905000! Aanmelden verplicht je tot niets en we bespreken samen met jou en/of je ouders altijd de 
werkzaamheden door, voordat je daadwerkelijk gaat bezorgen.

Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.
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‘t Dorp 103   Heesch   Tel. (0412) 47 56 57

Glasvezelnetwerk 
Een glasvezelkabel is een lang 
gekoesterde wens voor nogal 
wat inwoners van Bernheze. Ze-
ker zij die niet aangesloten (kun-
nen) zijn op de kabel van Ziggo. 
Een kabel die exclusief voor Zig-
go beschikbaar is. Dat is ook een 
merkwaardige gang van zaken. 
Waarom is die kabel niet vrij voor 

andere aanbieders? In die zin zijn 
we ook als SP zeker ingenomen 
met een nieuwe optie. De optie 
om digitale diensten van meer-
dere providers af te nemen via de 
glasvezel. Door een groter aan-
bod is men gedwongen scherp te 
zijn met de prijs. Dat is in het be-
lang van de mensen in Bernheze. 
Vooral ondernemers zijn gebaat 

bij supersnel internet via glasve-
zel, omdat zij vaak grote databe-
standen willen versturen. Verder 
kan de glasvezel helpen bij men-
sen die zorg nodig hebben. Veel 
diensten en zorg kunnen dan via 
internet verlopen. Het is de toe-
komst voor ons. De SP wenst 
ieder succes met het maken van 
keuzes.

SP: Glasvezel is onderweg

Vlak voor de jaarwisseling ging de kogel door de kerk. Het glasvezelnet voor 
Bernheze wordt aangelegd. Dat is mooi nieuws, zeker voor inwoners die en-
kel over zeer traag internet beschikken. E-Fiber vond een deelname van 30% 
op voorhand toch voldoende. Bij intekenen zat men wel vast aan TriNed als 
provider. Daar stelt de SP Bernheze wel vragen bij. Is hier sprake van koppel-
verkoop? Dat mag nooit. Later bleek dat er ook een tweede aanbieder op de 
glasvezel gaat komen. Dat is Tweak. (Zo zijn alle tot nu toe bekende namen 
genoemd).

Cor van Erp, SP Bernheze

Met de komst van de postcode is 
een aantal dorpen in de regio hun 
naam verloren in de geautomati-
seerde adressenbestanden. Door 
het ontbreken van een eigen 
postcode verdwenen dorpen als 
Dieden, Demen en Dennenburg 
van de landkaart van PostNL. Na 
lang vechten voor hun eigenheid 
kregen deze dorpen per 1 januari 
met een eigen postcode eindelijk 
ook hun naam weer terug.

Heeswijk en Dinther werden des-

tijds met een gezamenlijke post-
code op één hoop gegooid en 
waren als afzonderlijke dorpen 
niet meer bekend in de admini-
stratie. Wie op een computer de 
postcode 5473 intypt krijgt direct 
de plaatsnaam Heeswijk-Dinther 
te zien. Dat deze woonplaats niet 
bestaat en ook nooit bestaan 
heeft is niet relevant voor vader-
tje post.

Tijdens carnaval voeren Hees-
wijk en Dinther gezamenlijk de 

naam Snevelbokkenland, de rest 
van de tijd zijn het twee afzon-
derlijke dorpen die samen één 
kern vormen in de gemeente 
Bernheze. De borden Heeswijk 
en Dinther gaan echter plaats 
maken voor nieuwe borden met 
de naam Heeswijk-Dinther, zo 
werd onlangs bekend gemaakt. 
Daar waar andere dorpen einde-
lijk hun naam weer terugkrijgen, 
verdwijnen hier twee historische 
namen. De meningen zijn uiter-
aard verdeeld.

Blanco: Burgemeester in carnavalstijd

In de regio worden langzaam maar zeker weer de nieuwe prinsen en/of prin-
sessen onthuld die gaan regeren tijdens de carnavalstijd. De burgemeester 
draagt met de sleuteloverdracht voor een korte periode de macht over aan de 
nieuwe heersers. Voor die gelegenheid krijgen de dorpen en steden ook tijde-
lijk een andere naam, zoals bijvoorbeeld Oeteldonk, Lampegat, Krullendonk, 
Weversrijk of Snevelbokkenland.

Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco

Ook ons eigen erf, pad of stra-
tje houden we graag begaan-
baar. Dat is primair een eigen 
verantwoordelijkheid, maar ook 
hier een compliment voor de 
inwoners die de moeite nemen 

om net iets verder te kijken dan 
hun eigen erf en een stuk(je), en 
daarmee de openbare ruimte be-
gaanbaar maken én houden voor 
de mede inwoners van onze ge-
meente. Gelukkig zie je het nog 

in Bernheze.

Ik wens iedereen nog een hele 
fijne winter.

john@lokaal.nu

Lokaal: Straatje schoonvegen

We hebben de eerste winterse buien weer gehad en de strooi- en schuifploe-
gen van onze gemeente zijn weer op pad geweest. Laat ik deze maar gelijk 
een compliment geven voor de manier waarop ze dit doen en hoe ze de we-
gen van onze gemeente berijdbaar houden. Natuurlijk zullen er inwoners zijn 
die vinden dat het beter kan, maar het zal nooit lukken om het iedereen naar 
de zin te maken. Keuzes moeten nu eenmaal gemaakt worden. 

John van den Akker

John: ‘Keuzes moeten nu eenmaal gemaakt worden’

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

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

Wijzonol professionele 

muurverf en interieur lakken

NU 
€ 39,95

NU 
€ 31,80

Wijzonol
interieur lakken
1 liter op water en
terpentine basis

van € 39,75 nu (–20% korting)

voor € 31,80 
-	 verpakking	0,5	of	1	liter	in	mat,	

zijde	of	hoogglans
-	 kras,	stootvast	en	huidvet	resistent
-	 niet	vergelend	(ook	terpentine	basis)
-	 goede	dekking	en	mooie	vloeiing

Wijzonol projectlatex
10 liter wit

van € 93,95 nu (-55% korting)

voor € 39,95

HEESCH/VINKEL - Op 10 en 11 
juni wordt in Heesch de KWF 
SamenLoop voor Hoop geor-
ganiseerd. Om voor deze Sa-
menLoop geld op te halen gaan 
teams activiteiten organiseren. 

Team Het HeHo organiseert op 
29 januari in Vinkel de WinterSa-
menLoop voor Hoop. 
Er zijn twee wandeltochten uit-
gezet, zes kilometer (start tussen 
9.00 en 11.00 uur) en 13 kilome-
ter (start tussen 9.00 en 10.00 
uur). Twee mooie tochten door 
het buitengebied van Vinkel.

De start en finish van beide 
tochten is bij de molen in Vinkel. 
Parkeren kan bij Den Driehoek 
en partycentrum Dorsvlegel, 
toegang naar de molen via het 
Molenpad.

Kosten deelname € 5,-, dit is in-
clusief een consumptie en stukje 
zelfgebakken appeltaart na af-
loop.

We hopen velen van jullie te mo-
gen ontmoeten.

WinterSamenLoop voor Hoop 
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inforMatie voor De kernen

Vervolgens moet de gemeente-
raad daar een besluit over ne-
men. Wat vinden we belangrijk? 
Welk aspect weegt het zwaarst? 

Zoals het er nu uit ziet, lijkt het 
accent met name te liggen op 
duurzaamheid. De verlichting 
moet zo energie-efficiënt moge-
lijk ingekocht en onderhouden 
worden. Een geweldig streven! 
Maar wij zien openbare verlich-
ting in een breder licht. Als cDA 

Bernheze willen we zeker ook 
een lans breken voor die andere 
aspecten van de openbare ver-
lichting. 

Sociale veiligheid
Zoals sociale veiligheid: hoe vei-
lig voelen we ons ’s avonds op 
straat? Is het niet te donker? Hoe 
gaan we daar in ons beleidsplan 
mee om? En aan de andere kant: 
hebben we ook oog voor het 
voorkomen van lichtvervuiling? 

Is het donker waar het donker 
moet zijn?

Nieuw beleid biedt nieuwe kan-
sen. Een kans om echte keuzes te 
maken. 

Om te kiezen voor een innovatief 
‘Beleidsplan Openbare verlich-
ting’, dat gebruik maakt van de 
nieuwste technieken, maar dat 
ook recht doet aan alle aspecten 
van openbare verlichting.

CDA: een licht op licht

Het is een klassieker: wat is de taak van een gemeente? De gemeente zorgt 
bijvoorbeeld dat de lantarenpalen blijven branden! Het is een van de meest 
tastbare, zichtbare dingen die een gemeente doet. Tenminste, het valt vooral 
op als ze het niet doen. Op de agenda staat het ‘Beleidsplan Openbare ver-
lichting’. Ja, er wordt op het gemeentehuis uitgebreid nagedacht over hoe de 
openbare verlichting er uit moet zien. Die lantarenpalen staan er niet zomaar, 
daar wordt beleid op gemaakt. 

Ezra Leeger, raadslid CDA Bernheze

Beeldvorming
Hoe vaak neemt een gemeen-
teraadslid een besluit over een 
plan terwijl het lid niet weet wat 
de gevolgen zijn van het besluit? 
Hoe vaak zijn alle belangen, ka-
ders en praktijk objectief in beeld 
voor het innemen van een stand-
punt? Progressief Bernheze is van 
mening dat het beter kan. Neemt 
de gemeenteraad voldoende tijd 
en moeite voor overleg met bur-
gers, bedrijven en organisaties? 

Progressief Bernheze vindt dat 
het anders moet.

Afstand
Er is veel te doen in de media 
over de afstand tussen de maat-
schappij en politiek. Progressief 
Bernheze trekt zich dat aan. Het 
verkleinen van deze afstand kan 
door veel vaker inwoners, orga-
nisaties, verenigingen, bedrijven 
en locaties te bezoeken. Progres-
sief Bernheze zal de gemeen-

teraad blijven stimuleren met 
elkaar, buiten het gemeentehuis 
om, om te gaan. De meerwaarde 
is groot als alle partijen samen de 
open houding van het lokale be-
stuur tonen en belangen vroeg-
tijdig horen. 

De gemeenteraad is gekozen om 
voor de inwoners, met veelal een 
breed scala aan meningen, be-
sluiten te nemen. Daarvoor moet 
de raad naar buiten.

Progressief Bernheze: naar buiten

Afgelopen zaterdag bezochten politici in Heeswijk-Dinther een zevental lo-
caties voor beeldvorming bij een nieuw nog vast te stellen plan, waarin af-
spraken over bomen staan. Waardevol en noodzakelijk om te weten wat de 
gevolgen zijn van een besluit in een dorp. Het bezoek was extra waardevol 
door de aanwezigheid van bewoners, vertegenwoordigers van diverse orga-
nisaties en ambtenaren. Progressief Bernheze vindt dat het altijd zo moet 
zijn. Eerst weten wat er speelt, wat mensen en organisaties vinden en erva-
ren, voordat je besluiten neemt.

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze

Ik ben

Helpen helpt
nancy de Werd uit Heesch is de drijvende kracht achter 
de stichting sulaweesjes, een non profit organisatie die 
kansarme kinderen in indonesië een perspectief wil geven op 
een betere toekomst door onderwijs. 
“De stichting is al ruim 10 jaar met succes actief en heeft tot 
dusver ruim 100 kansarme kinderen geholpen en begeleid 

bij het volgen van onderwijs en in het voorzien van 
betere leefomstandigheden. Op zondag 29 januari is er 
in cc De pas in Heesch een traditionele indonesische 
avond met rijsttafels, indonesische muziek en originele 
drankjes om geld bijeen te brengen om deze projecten te 
financieren.
D66 is niet alleen de onderwijspartij, maar ook een 
fervent voorstander van gelijke kansen voor de 
toekomst. Dat gaat verder dan Bernheze en onze 
landsgrenzen. samenlevingen zijn op steeds meer 
verschillende manieren met elkaar verbonden. D66 
staat open voor de gehele wereld en sluit niemand 
uit. niet iedereen kan het alleen. Zeker (wees-)
kinderen niet. Helpen helpt. voor mij genoeg om die 
partij te kiezen.”

strooibeleid
BERNHEZE - Eind december 2016 hebben we de leden van het bur-
gerpanel van TipMooiBernheze gevraagd naar hun mening over het 
stooibeleid in Bernheze.

Bij sneeuw en ijzel neemt de gemeente Bernheze maatregelen om 
doorgaande en belangrijke wegen begaanbaar te houden, bijvoor-
beeld door het strooien van zout. De gemeente strooit de doorgaan-
de straten en fietspaden als eerste. De strooiroutes zijn zo gekozen 
dat de weggebruikers/inwoners in de bebouwde kom altijd binnen 
300 meter van de woning hun weg via een gestrooide route kunnen 
vervolgen. In het buitengebied kan de afstand van de woning naar 
een gestrooide route meer dan 300 meter zijn.

Waar mag er meer gestrooid worden?
Op de open vraag waar er meer gestrooid mag worden, zijn voor-
al wegen en paden bij de basisscholen, kinderdagverblijven en bij 
verzorgingshuizen en bejaardenwoningen genoemd. En hierna vindt 
men dat er in de woonwijken beter gestrooid mag worden. 
De vergrijzing neemt de komende jaren zeker toe, en deze groep 
mensen gaat vaak te voet naar de winkels of een cultureel centrum. 
Daarom is het gewenst dat ook de voetpaden goed gestrooid wor-
den. Ook vindt men het belangrijker dat er op plekken waar de weg-
bedekking uit klinkers bestaat gestrooid wordt, dan op asfalt.
In Heeswijk-Dinther wordt industrieterrein het Retsel verschillende 
malen genoemd. In Nisterlode de wandel- en fietspaden naar BS 
’t Maxend, in Heesch de sluiproute die vele auto’s nemen door de 
Heelwijkstraat. En er wordt gevraagd naar meer strooien in de Kat-
tenberg in Vorstenbosch. 

Wilt u volgende keer ook meepraten? 
Meld u dan aan via www.tipmooibernheze.nl en dan krijgt u volgen-
de keer ook de vragenlijst toegestuurd.
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Weer 
 
Bij sneeuw en ijzel neemt Gemeente Bernheze maatregelen om doorgaande en belangrijke 
wegen begaanbaar te houden  bijvoorbeeld door het strooien van zout.   De gemeente strooit 
de doorgaande straten en fietspaden als eerste. De strooiroutes zijn zo gekozen dat de 
weggebruiker/inwoner in de bebouwde kom altijd binnen 300 meter van hun woning hun 
weg via een gestrooide route kunnen vervolgen. In het buitengebied kan de afstand van de 
woning naar een gestrooide route meer dan 300 meter zijn. 
 

 

Toelichting 
Ja  Soms wel teveel, dan geven ze èèn graatje vorst aan, en dan zie ik de strooiwagen al 

voorbij komen, tikkeltje overdreven. 
 Te veel zelfs. Soms bij droge wegen al op voorhand gestrooid. 

Nee  De fietspaden ook als prioriteit meenemen. Vaak later aan de beurt. Weijen en laar 
worden sneeuwvrij geschoven de fietspaden later ook maar bij het 2de rondje schuiven 
wordt de  sneeuw van de weg weer op het fietspad geschoven zodat er dikke ijsbulten 
opliggen en het nog veel gevaarlijker is. 

 Fietspaden duurt  lang en is bijzonder lastig ivm werk school 
 Fietspaden en rotondes mogen beter gestrooid worden 
 Fietspaden worden erg slecht bij gehouden. Wegen op zich wel maar de fietspaden 

blijven achterwegen. Je kunt precies zien wanneer je in Oss bent die zijn wel goed 
gestrooid !!! 

 In de Bachlaan wordt bijna nooit gestrooid. Rijden toch veel auto`s die kinderen naar 
school brengen. 

 In het centrum wordt te weinig rekening gehouden met de fietsers en voetgangers. 
Sneeuwoverlast rond winkels veroorzaakt te veel risico`s voor de minder mobiele 
inwoners. 

 In Meurs en Maas wordt weinig gestrooid 
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Ja Nee

1. Vindt u dat er genoeg gestrooid wordt? 
(n=237) 

De volledig uitslag van de enquête staat op
www.tipmooibernheze.nl
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Toelichting 
Ja  Als iedereen dat doet, hoeft de gemeente minder uit te voeren; scheelt tijd en 

geld en iedereen is tevreden. Heeft (soms) ook een sociale functie! 
 Ik vind dat iedere bewoner verplicht zou moeten zijn om de stoep aangrenzend 

aan de woning, sneeuw en bladvrij te houden. 
Soms  Voor de veiligheid wil ik dit heel graag doen, maar ik wil ook de sneeuw- en 

sleepret van kinderen niet ontnemen. Het wordt dus vaak een middenweg. 
Nee  Anders kunnen we niet op de slee naar school. 

 Dan krijg ik kommentaar van de voorbijgangers die de kinderen met de slee naar 
school brengen. Als ik het toch doe ben ik de enigste in de straat. 

Ik heb geen 
stoep 

 Appartement 
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Ja Soms Nee Ik heb geen stoep

3. Maakt u uw eigen stoep sneeuwvrij, minder glad als het 
gesneeuwd of gevroren heeft? 

(n=241) 

Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

maakt werk van jouw recht
FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL | BESTUURSRECHT

www.rhadvocaat.nl

Meld u ook aan voor het burgerpanel

de nieuwe gemeentegids 
Bernheze 2017

in uw brievenbus
Mocht u na 18 januari 2017 nog geen gids hebben ontvangen, 
dan kunt u deze afhalen op het gemeentehuis.
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wie
is deze Bernhezenaar?

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

van oogcontact en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

oogcontact

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

Oplossing
vorige week:

angela van Eert
uit nistelrode

Winnaar:
Jill de Vaan

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel ceelen

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

  
Zoek: Winter, sneeuW, vOrst, ijs, scHaatsen, snOWBOarDen, kOuD, ZOnnetje, 
ijZel, sneeuWpOp, langlaufen, Muts, sjaal, HanDscHOen, Wanten

Woordzoeker

MooiBernhezertjes

te koop

Nieuwe Desso-
tapijttegels 
In allerlei kleuren/soorten. 
grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. Vanaf  
€ 0,50 per tegel. Duinweg 17, 
Schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

Half varkeN 
Diepvriesklaar
€ 3,29 per kilo.
spare-ribs € 5,98 per kilo. 
Slagerij Bert van Dinther 
Heistraat 8 oss.
0412-454536

gigaNtisCHe opruiMiNg
kortiNgeN tot 70% 
op hanglampen, vloerlampen, 
tafellampen, plafonnières spots 
enzovoort.
ook hebben wij nog oude 
gloeilampen op voorraad.
Doe uw voordeel want op=op
Heesakkers Lichtvisie
abdijstraat 12. 
5473 aE Heeswijk-Dinther.
www.heesakkerslichtvisie.nl
Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.

Dagelijks vers 
geplukte tulpeN 
€ 2,- per bos, verschillende 
kleuren. 
Richard van Doorn 
Vorstenbosseweg 1, Dinther. 

alle kaDo-artikeleN 
Nu Met Maar liefst 
50% kortiNg
Scoor nu een leuk cadeau of 
woonaccessoire voor weinig.
Kom snel want op=echt op!
Heesakkers Kadoshop
abdijstraat 12. 
5473 aE Heeswijk-Dinther.
www.heesakkerslichtvisie.nl
Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.

priNtpapier
a-kwaliteit, a4 printpapier
80 grams. Per pak 500 vel 
€ 4,99. Hele jaar door 5 pakken 
€ 19,99. ’t Mediahuys, Laar 28, 
nistelrode.

aaNgeboDeN

Massage voor seNioreN
Voet-, hand of hoofdmassage. 
geeft ontspanning, doorbloe-
ding en ontgifting. nu € 15,- ter 
kennismaking. gratis pakking 
koude handen/reuma.
Informatie: 06-16336533.

peDiCure NistelroDe
Dorien Visser-Hanegraaf. 
tel. 0412-612118. 
ook bij diabetes/reuma.

peDiCure 
Heeswijk-DiNtHer
Jacqueline Verhagen, 
oranjestraat 11, Heeswijk-
Dinther. ook bij diabetische 
en reumatische voet met 
vergoeding. alle jaargetijden 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

ColoreNta geeft 
worksHops 
kleuranalyse en make up om
te bepalen welke kleuren jou het 
mooist maken.
ook zijn er workshops voor 
alleen make up te boeken.
Leuk om cadeau te geven of 
gewoon om jezelf te verwennen.
colorenta, Hannie Heesakkers
06-51110053 Heeswijk-Dinther 

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

eeN avoNDje uit
Bijna 50 jaar Schietvereniging 
‘t Koskojjer. activiteit 
luchtbuksschieten voor 
verenigingen, buurten en 
bedrijven. Meer informatie: 
Piet van Hintum 0412-611168.

Creatieve kiDs voor 
De Cursus ‘Creatief 
Met NaalD eN DraaD’
Leer je eigen knuffel en kleding 
maken. ook voor kinderen met 
autisme en/of adhd.

Info: info@wavebegeleiding.nl 
of 06-25302651.

sCHeiDeN doe je samen. 
Vanaf intakegesprek tot en 
met afhandeling rechtbank, 
effectiever en goedkoper dan 
een advocaat. 
Eén aanspreekpunt tegen een 
vaste totaalprijs. 
astrid Larue tel.: 06-53972748, 
larue@scheidingshuys.nl 
www.scheidingshuys.nl 
Er is toekomst na de scheiding. 
Het Scheidingshuys.

aCtiviteit

CouNtry eN liNe 
DaNCeMiDDag
Zondag 22 Januari
cafe zaal D`n Brouwer
Dobbelsteenplein 1 Mariaheide
aanvang 13.30 tot 17.30 uur. 
Entree € 1,-. 
M.m.v. DJ PEERKE

gevraagD

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

ouDe/kapotte 
Mobieltjes 
Lever ze in bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 in nistelrode of 
Bunderstraat 1 en steun hiermee 
het goede doel Stichting 
opkikker.

Wie kan mij helpen aan 
aNsiCHtkaarteN vaN 
Heeswijk-DiNtHer eN 
loosbroek?
Dick van de Leest 06-55325484.

biDpreNtjes
H. Leeijen. John. D. Kennedy-
straat 90 Heesch. 0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik wil ze 
ook graag ophalen bij u.

gebruikte/ouDe 
weNskaarteN
Yvonne Sturm nistelrode
06-20615906. Ingrid Smits 
Vorstenbosch 0413-355008.

wilt u eeN zoekertje plaatseN? Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Beter ’n goede hypotheek  
dan ’n verre vriend
Rob van Heugten   
de hypotheek adviseur uit de buurt 
’t Dorp 124 - Heesch 
0412 652 535 
rob@hetgelehuishypotheken.nl
www.hetgelehuishypotheken.nl

Sinds begin dit jaar mag je 9000,- euro extra lenen 
om je nieuwe huis energiezuiniger te maken.
Je moet uiteraard wel aan bepaalde voorwaarden 
voldoen. Maar gelukkig weten wij daar alles van.

Zorg
dat je er

warmpjes bij zit In deze functie bestaan je werkzaamheden o.a. uit:
•	 Bezoeken	van	bestaande	en	nieuwe	klanten
•	 Aanspreekpunt	voor	klanten	en	relaties
•	 Verkopen	van	de	producten	van	Bernheze	Media
•	 Bedrijven	adviseren
•	 Verzorgen	van	de	after	sales
•	 Bijbehorende	administratieve	taken

Functie-eisen
•	 Werk-	en	denkniveau	op	MBO	niveau.
•	 Uit	de	dag	willen	halen	wat	er	in	zit.
•	 Enthousiasme	is	belangrijker	dan	ervaring
•	 Ervaring	in	verkoop	en	acquisitie	kan	een	pré	zijn
•	 Woonachtig	in	Bernheze	

INTERESSE? Mail je cv voor 22 januari 2017en de reden waarom jij uitgenodigd wil worden 
voor een gesprek naar info@demooibernhezekrant.nl

VACATURE

VERKOOPMEDEWERKER
BUITENDIENST M/V

(12-15	uur	per	week)

Tramstraat 13a • 5388 GE • Nistelrode • T: 0412-795170 • E: office@demooibernhezekrant.nl 
KvK: 53411927 • BTW-Nummer: 8508.70.871.B.01 • Rabobanknr: 1614.01.414  

IBAN NL51 RABO 0161 4014 14 • BIC RABONL2U 

Stuur uw CV en motivatie 
voor 31 juli 2013 naar 
info@demooibernhezekrant.nl
t.a.v. Heidi Verwijst

In deze functie bestaam je werkzaamheden o.a. uit:
• Bezoeken van bestaande en nieuwe klanten
• Aanspreekpunt voor klanten en relaties
• Verkopen van de producten van Bernheze Media
• Adviserende en commerciële rol
• Verzorgen van de after sales
• Bijbehorende administratieve taken

Functie-eisen
• Werk- en denkniveau op MBO niveau.
• Uit de dag willen halen wat er in zit.
• Enthousiasme is belangrijker dan ervaring
• Ervaring in verkoop en acquisitie kan een pré zijn
• Woonachtig in Bernheze 

In verband met de groei van ons bedrijf 
is Bernheze Media op zoek naar:

verkoopmedewerker
buitendienst m/v

(partime)

Nieuwsgierig,

betrokken & commercieel?
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Anne Zegers weet wat zien en beleven is. Niet alleen omdat zij haar moderne optiek in Heesch runt 

(Zegers Optiek), maar ook omdat zij steeds weer uitkijkt naar haar momenten in de natuur. 

Daar ervaart zij het pure leven. Daar valt veel te zien en beleven. Ze krijgt er de energie om klanten 

opvallend gepassioneerd te begeleiden bij keuzes. Voel deze echte passie. Kom naar Aangenaam Heesch. 

ontdek hoe aangenaam heesch is op facebook.nl/aangenaamheesch

Voel de 
echte passie

Het keeztoernooi zal plaatsvin-
den in de zaal bij ’t Tramstation 
aan het Raadhuisplein 5.
Je meldt je aan als een team, een 
team bestaat uit twee personen. 
Inschrijven kan vanaf 16 jaar. 
We hebben 20 speeltafels, dus 
geef je op want VOL = VOL. In-
schrijven kost € 5,- per persoon 
die je bij binnenkomst betaalt en 
waarvoor je een gezellige avond 
terugkrijgt én je meteen kans 
maakt op mooie prijzen.

Het inschrijfgeld gaat naar ‘Sa-
menLoop voor Hoop’, waar de 
organisatie aan deelneemt op 10 

en 11 juni in Heesch. Inschrijven 
of vragen stellen kan per mail: 
keezetoernooi@gmail.com
Graag opgeven vóór 6 februari.

De zaal gaat open om 19.00 uur, 
om 19.15 uur is er een uitleg van 
de spelregels en het toernooi 
start om 19.30 uur.

Keeztoernooi 
NISTELRODE - Op 10 februari wordt er een ‘keeztoernooi’ geor-
ganiseerd. Dit omdat de organisatie heeft ervaren dat het een erg 
gezellig spel is wat op ‘mens erger je niet’ lijkt, maar toch ook weer 
heel anders is. De organisatie heeft zelf een paar keer meegedaan 
aan een keeztoernooi in Vorstenbosch, en nu lijkt het hen leuk om 
het ook in Nistelrode te organiseren.

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
kom vrijblijvend langs

Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-17:00 / Za: 8:00-13:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode 
Telefoonnummer: 0413 490524  
Website: www.gebruiktebouwmaterialen.com

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Complete avond met 
Mannen van naam

Met tien gitaren, een accordeon 
en een stuk of wat fluiten leggen 
deze rasmuzikanten een funda-
ment waarop ze hun liedjes bou-
wen. Liedjes die gaan over hun 
eigen leven en die geweldig pas-
sen bij hun levensfase. Met tek-
sten als ‘de herfst van ons leven 
we hebben nog even’, ‘kleine 
jongens van 50 jaar’ en ‘brille-
tjes’ refererend aan het feit dat 

ze ouder worden met hun man-
kementen. Maar ook werkelijk 
wondermooie liefdesliedjes ge-
start vanuit hun kwetsbaarheid 
met teksten als ‘zul je nog bij me 
zijn….’. Ze wisselen de diepere 
liedjes af met vrolijke deuntjes 
en grappige teksten. 

Zanger Ton Smulders zingt met 
een warme stem en verhalend. 

Hij praat het programma met 
anekdotes en persoonlijke erva-
ringen aan elkaar. Bassist Wilbert 
van Duinhoven lijkt wel één te 
zijn met zijn instrument dat hij 
streelt en laat zingen en daarmee 
vormt hij het hart van de muziek.

Gitarist Ad Grooten zorgt voor 
de vele Keltische en Ierse me-
lodieën en is verantwoordelijk 
voor het schrijven van de liedjes.
Dat hij naast musiceren ook kan 
tekstdichten bewijst hij met een 
prachtig liedje over zijn in Indië 
geboren moeder die altijd heim-
wee bleef houden naar haar va-
derland. Ook het lied over zijn 
vaders leven, verbeeld in zeven 
schilderijen in de gang, maakt 
indruk. De zaal was merkbaar 
ontroerd. Kortom een mooie 
complete avond van drie door-
gewinterde muzikanten die met 
hun derde theaterprogramma 
‘Waargebeurd’ laten zien dat ze 
hun eigen identiteit gevonden 
hebben in het theater. Een iden-
titeit die gevormd wordt door 
hun muzikale talent, maar ze-
ker ook door de reflectie en hun 
kwetsbaarheid.

Meer foto’s: 
www.mooibernheze.nl

NISTELRODE - Mannen van Naam speelde afgelopen zaterdag in CC 
Nesterlé een mooi, maar vooral een heel persoonlijk en kwetsbaar, 
muziekprogramma met prachtige Keltische en Ierse tonen waar ge-
voelige autobiografische en reflectieve teksten op gebouwd worden.

De Mannen van Naam Tekst: Hans van Uden Foto: Marcel van der Steen

de zaal waS 
merkBaar 
ontroerd
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Wandelen met Armslag is een 
activiteit van Ons welzijn, be-
doeld voor mensen die getroffen 
zijn door dementie, de ziekte van 
Alzheimer of een vergelijkbaar 
ziektebeeld. Voor mensen die al-
tijd actief waren, graag wandel-
den, graag de natuur in gingen. 
Maar ook mantelzorgers, vrij-
willigers of andere begeleiders 
zijn van harte welkom. We gaan 
samen met elkaar de natuur in; 
een wandeling maken en daarna 
samen gezellig koffie drinken. Er 
zijn verschillende routes, varië-
rend van een half uur tot ander-
half uur lopen en de korte route 
is tevens rolstoeltoegankelijk. 
Bewegen is goed voor oude-

ren, dus ook voor mensen met 
dementie! Onderzoek heeft uit-
gewezen dat samen bewegen 
de stemming van mensen met 
dementie positief beïnvloedt. 
Bovendien is wandelen in de na-
tuur erg rustgevend en ontspan-
nend, óók voor mantelzorgers.

Wanneer en waar
Iedere derde vrijdagochtend van 
de maand om 10.00 uur verza-
melen in restaurant ’t Bomen-
park, Vorsselweg 3, 5384 RW in 
Heesch. Start dit jaar op vrijdag 
20 januari. Een aantal vrijwilli-
gers en één van de consulenten 
van Armslag zijn aanwezig en 
wandelen mee. Aanmelden is 
niet nodig; het gaat altijd door. 
Vervoer en consumpties zijn 
voor eigen rekening.

Informatie
ONS welzijn Armslag
Hetty van Amstel: 06-35111821 
of Eef Rubbens: 06-36518920 
of via 
hetty.vanamstel@ons-welzijn.nl 
of eef.rubbens@ons-welzijn.nl

Lies Geenen-van Zutphen (1924) 
woont sinds juni 2015 op Linde-
laan in cunera. Ze groeide op in 
Loosbroek en woonde na haar 
huwelijk met Toon Geenen ge-
durende ruim zestig jaar in Vor-
stenbosch. Als jong meisje leerde 
ze naaien en maakte ze vooral 
kleding. Tijdens de Tweede We-
reldoorlog zelfs van de stof van 

parachutes die door geallieerden 
waren achtergelaten. 

Toen haar kinderen op de mid-
delbare school zaten kreeg Lies 
meer tijd voor zichzelf en kwam 
haar creatieve kant bovendrij-
ven. Ze zette handwerklessen op 
voor bejaarden in Vorstenbosch 
en heeft dat vele jaren gedaan. 

Eind jaren ‘70 maakte ze bij 
het Pieter Brueghel Instituut in 
Veghel kennis met allerlei vor-
men van kunst. Handwerken 
bleef haar grootste passie. Ze 
ging borduren, soms vanaf een 
patroon, maar ze maakte ook 
eigen ontwerpen, zoals een mer-
klap voor haar 40-jarig huwelijk. 
En ze maakte vrij werk van lapjes 
en wol. 

De meeste van de tentoonge-
stelde borduurwerken en wand-
kleden zijn eind jaren zeventig, 
begin jaren tachtig van de vorige 
eeuw gemaakt. 
Lies stopte halverwege de ja-
ren tachtig met het maken van 
wandkleden. Toen kwamen er 
kleinkinderen en vond ze een 
nieuw doel; het breien van de 
meest fantastische truien. 

Expositie bezichtigen?
De expositie is dagelijks te be-
zoeken en de toegang is gratis. 
U bent van harte welkom!

Voor meer informatie: 
mjm.geenen@home.nl 

OP LeeFtIJD

Heeft u thuis 
verpleging of 
verzorging nodig?

www.laverhof.nl

Laverhof biedt verpleging en 
persoonlijke verzorging, voor 
korte of voor langere duur, 
zodat u zelfstandig kunt 
blijven wonen. Een klein team 
van vaste medewerkers 
verleent deze zorg bij u thuis.

Wilt u contact 
met de wijkverpleegkundige?
U kunt hen op werkdagen bereiken 
op onderstaande telefoonnummers:
 
Ondersteuning Thuis Schijndel
Telefoon: 073 - 544 32 64

Ondersteuning Thuis Heeswijk
Telefoon: 0413 - 29 81 80

Mevrouw Geenen

armslag gaat wandelen in 
het Bomenpark in heesch
BERNHEZE - Na een aantal jaren wandelen vanuit ’t Putje in Oss 
gaat de wandelactiviteit van Armslag weer terug naar het Bomen-
park in Heesch.

Mevrouw Geenen-van zutphen
exposeert in Cunera/de Bongerd 
HEESWIJK-DINTHER - Mevrouw Geenen-van Zutphen exposeert tot en met 19 februari haar borduur-
werken en wandkleden bij Laverhof, locatie Cunera/De Bongerd, Zijlstraat 1.

Let op!! vanaf nu

  
* 

M
et

 u
itz

on
de

rin
g 

va
n 

w
er

ks
ch

oe
ne

n 
en

 c
on

tin
u 

co
lle

ct
ie

 (
hi

er
vo

or
 g

el
dt

 1
0%

 k
or

tin
g)

op de vele schoenen en laarzen van onze 

dames-, heren- en kinder voorjaars/

zomercollectieOp vele schoenen en laarzen van onze dames-, 
heren- en kinder najaars-/wintercollectie

O PRU M NGMI M NI
GROTE OP=OPVANAF NU

20% TOT

70%* 
KORTING

10%**

EXTRA KASSAKORTING

* 
M

et
 u

it
zo

nd
er

in
g 

va
n 

w
er

ks
ch

oe
ne

n 
en

 c
on

tin
u 

co
lle

ct
ie

 (h
ie

rv
oo

r g
el

dt
 1

0%
 k

or
tin

g)

**
 G

el
dt

 a
lle

en
 v

oo
r d

e 
st

er
k 

af
ge

p
rij

sd
e 

ar
tik

el
en

 o
p 

de
 re

kk
en

+ OF 
2E

 PAAR DE HELFT 
VAN DE PRIJS



Woensdag 18 januari 2017 21
  

Onze Jongens: 
21:45

xXx: Return of Xander Cage 3D: 21:45

ZONDAG 22 JANUARI 2017

Vaiana 2D (NL): 
13:15

Sing 2D (NL): 
13:15

Ballerina (NL): 
13:30

Storm: Letters van Vuur: 13:30 16:00

Sing 3D (NL): 
15:45

La La Land: 
15:45

Mees Kees: Langs de Lijn: 16:00

xXx: Return of Xander Cage 3D: 19:30

Patriots Day 
19:30

Soof 2: 
19:45

Onze Jongens: 
19:45

MAANDAG 23 JANUARI 2017

xXx: Return of Xander Cage 3D: 19:45

La La Land: 
19:45

Soof 2: 
20:00

Onze Jongens: 
20:00

DINSDAG 24 JANUARI 2017

xXx: Return of Xander Cage 3D: 19:45

Brimstone: 
19:45

Soof 2: 
20:00

Onze Jongens: 
20:00

WOENSDAG 25 JANUARI 2017

Sing 2D (NL): 
13:15 15:00

Ballerina: 
13:30

Storm: Letters van Vuur: 13:30 15:45

Mees Kees: Langs de Lijn: 13:30

Vaiana 2D (NL): 
16:00

xXx: Return of Xander Cage 3D: 19:45

Patriots Day: 
19:45

Soof 2: 
20:00

Onze Jongens: 
20:00

KLEUTERBIOS: 

MASHA EN DE BEER

ZONDAG 29 JANUARI: 11:00

€ 5,50 

P.P.

 

WOENSDAG 18 JANUARI 2017

Vaiana 2D (NL): 
13:15 16:00

Sing 2D (NL): 
13:15

Mees Kees: Langs de Lijn: 13:30 15:45

Ballerina (NL): 
13:30

Sing 3D (NL): 
15:45

Kappen! 
15:45

Assassin’s Creed 3D: 19:45

Patriots Day: 
19:45

Soof 2: 
20:00

Onze Jongens: 
20:00

DONDERDAG 19 JANUARI 2017

xXx: Return of Xander Cage 3D: 19:45

Patriots Day 
19:45

Soof 2 
20:00

Onze Jongens: 
20:00

VRIJDAG 20 JANUARI 2016

Sing 3D (NL): 
15:45

Storm: Letters van Vuur: 15:45

Kappen!: 
16:00

Vaiana 2D (NL): 
16:00

Passengers 3D:  
18:45

La La Land: 
18:45

Soof 2: 
19:00

Assassin’s Creed: 
19:00

Brimstone: 
21:30

Patriots Day: 
21:30

Onze Jongens: 
21:45

xXx: Return of Xander Cage 3D: 21:45

ZATERDAG 21 JANUARI 2017

Sing 3D (NL): 
13:15

Vaiana 2D (NL): 
13:15 16:00

Mees Kees: Langs de Lijn: 13:30

Ballerina (NL): 
13:30

Sing 2D (NL): 
15:45

Storm: Letters van Vuur: 15:45

Kappen!: 
16:00

Passengers 3D: 
18:45

La La Land: 
18:45

Soof 2: 
19:00

Assassin’s Creed: 
19:00

Brimstone: 
21:30

Patriots Day 
21:30

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

Carnavalsnieuws

Aan de inschrijfbalie in het café 
kan iedereen zich inschrijven voor 
de sfeervolle verlichte optocht die 
op carnavalszaterdag plaatsvindt. 
Gelijktijdig kan er in de feestzaal 
volop gesnuffeld, gekocht en ver-
kocht worden tijdens de twee-
dehands carnavalskledingbeurs. 
Deze beurs vindt plaats op vrij-
dag 27 januari van 18.30 tot circa 
22.00 uur.

2ehands carnavalskledingbeurs
“Kleding kopen, verkopen of rui-
len, alles is mogelijk,” vertelt ini-
tiatiefneemster Ilse van der Wijst. 
“En heb je wel kleding over, maar 
geen zin om deze te komen ver-
kopen? Doneer je kleding dan aan 
stichting de Kreuge, dan proberen 
wij het te verkopen en komen de 
opbrengsten ten goede aan de 
carnavalsactiveiten!”

Inschrijfavond verlichte optocht 
In café Kerkzicht is op deze avond 
een inschrijftafel ingericht voor de 
sfeervolle verlichte optocht Loos-
broek. “Uiteraard wordt er ge-
zorgd voor een lekker borreltje” 
vertelt voorzitter Guido van Men-
zel, “we mogen al jaren rekenen 
op een heleboel trouwe deelne-
mers die prachtige creaties neer-
zetten en we hopen natuurlijk 
ook nieuwe deelnemers te kun-
nen enthousiasmeren. Verlichting 
is te leen via Sichting de Kreuge.”

Informatie
Vrijdag 27 januari van 18.30 tot 
22.00 uur in Café-Zaal Kerkzicht 
aan het Dorpsplein in Loosbroek 
kleding verkopen? Neem het op 
die avond mee. Kledingrek of ta-
fel nodig? 

Carnavalskleding doneren? Of 
meer informatie over de verlichte 
optocht? 
Mail naar info@dekreuge.nl.

Carnavalskledingbeurs tijdens 
inschrijfavond van verlichte optocht
LOOSBROEK – ‘Lôsbroek haolt alles ut de kast’, is het thema van het aankomende carnaval in Loos-
broek. In aanloop naar carnaval neemt stichting de Kreuge dit thema letterlijk. Als uitbreiding op de 
gezellige inschrijfavond voor de verlichte optocht in café-zaal Kerkzicht organiseert zij namelijk een 
tweedehands carnavalskledingbeurs. 

Dit staat garant voor een zekere 
topavond. En alsof dit nog niet 
genoeg is, wordt er ruimte ge-
boden aan Heesch’ talent bij het 
Liedjesfestival. Je kunt je hiervoor 
nog aanmelden via 
www.krullendonk.nl. 

Om 19.30 uur gaan we van start 
met de uitreiking van de Gouwe 
Kreuge aan Scouting Heesch, die 
dit jaar deze onderscheiding in 
ontvangst mag nemen. Scouting 
Heesch heeft deze prijs dik ver-
diend vanwege hun tomeloze 
inzet om jeugd zich op een ver-
antwoorde manier te laten ont-
wikkelen. Bovendien viert Scou-
ting Heesch in 2017 haar 70-jarig 
bestaan. Daarna zal het Liedjes-
festival starten, waarvoor reeds 
enkele muzikale enthousiaste-
lingen zich hebben aangemeld. 
Uiteraard bieden we plaats aan 
nog meer Heesche feestelingen 
die het leuk vinden om een liedje 

ten tonele te brengen. Een jury 
zal uiteindelijk een winnaar kie-
zen en deze krijgt - naast de eer 
- enkele leuke prijzen. Vervolgens 
is het tijd voor Co-Incidental om 
met hun rocknummers de zaal 
plat te spelen. Alsof dat nog niet 
genoeg is zal dj Peter Megens de 
avond swingend voortzetten tot 
in de kleine uurtjes.

Gouwe Kreugebal met 
Liedjesfestival
HEESCH - Zaterdag 28 januari is het weer tijd voor het Gouwe Kreu-
gebal in ’t Tunneke. Na de uitreiking van de onderscheiding aan 
Scouting Heesch staat ons weer een supergezellig feestje te wach-
ten met medewerking van de Heesche band Co-Incidental én Remo-
te Rental dj Peter Megens!

Zoals ieder jaar wisten de artiesten van 
De Rooie Tèsneuzik actuele, herkenbare 
en lokale onderwerpen weer op geheel 
eigen wijze ten tonele te brengen. Gast-
heer Bjorn Smits, kastelein van ’t Tunneke 
en zelf bestuurslid van De Rooie Tèsneu-
zik, werd dit jaar onbedoeld de meest 
besproken persoon van de voorstelling. 
De vriendelijke oproep die hij tijdens de 
kaartverkoop deed om het zelf meebren-
gen van etenswaren enigszins te beper-
ken, werd in vrijwel elk optreden wel even 
aangehaald.

De Heesche pronkzitting biedt het publiek 
ook dit jaar weer een avondvullend pro-
gramma vol amusement van eigen bo-
dem.
De voorstellingen van vrijdag 20 en zater-
dag 21 januari zijn inmiddels uitverkocht. 
Voor de voorstelling van donderdag 19 
januari zijn bij Boekhandel Ceelen nog en-
kele kaarten verkrijgbaar. Meer informatie 
is te vinden op www.rooietesneuzik.nl.

Heesche Pronkzitting in én 
over ‘t Tunneke
HEESCH - De kop is eraf! Dat waren de woorden die Bert van Hoek uitsprak nadat hij het 
hoofd van zijn personage ‘Tieske Tès’ afzette. Wat volgde was een hilarische klaagzang 
over een pak dat niet meer uit kon en alle ongemakken die daarbij komen kijken. Het 
was niet de eerste, maar wel een van de leukste acts van de 33e Heesche pronkzitting. 
Afgelopen weekend vonden de eerste twee van in totaal vijf voorstellingen plaats in 
’t Tunneke, dat dit jaar zelf ook onderwerp van de voorstelling bleek.

Foto: Clémy van Gogh
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Open Huis

elke dag een uitdaging

Elde College Schijndel
VMBO en Praktijkonderwijs
vrijdagavond 20 januari 
18.00  –  21.00 uur

Elde College Schijndel 
(Tweetalig) Vwo, Havo
en Havo/VMBO T  
zondagmiddag 22 januari  
12.30  –  16.00 uur

Elde College 
Sint-Michielsgestel  
zondagmiddag 29 januari  
12.30  –  16.00 uur

FIORETTI COLLEGE
Het onderwijs op het Fioretti college is 
praktisch en persoonlijk. Brugklassers krij-
gen les van een klein docententeam in 
een aparte vleugel. Als leerling word je 
gezien en gehoord en dat geeft een veilig 
en betrokken gevoel. Tijdens de open dag 
op zaterdag 4 februari kunnen leerlingen 
en ouders/verzorgers dit zelf ervaren. Tus-
sen 11.00 en 15.00 uur bruist het gebouw 
aan de Muntelaar 4 van de activiteiten! 

Het Fioretti college biedt de leerwegen 
praktijkonderwijs (PrO), basisberoeps, ka-
derberoeps en mavo aan. Met onze zo-
genaamde dakpanklassen basis-PrO en 
mavo-kader zorgen we ervoor dat elke 
leerling op het juiste niveau uitgedaagd 
wordt. De praktijklokalen zijn ingericht als 
een kopie van de werkelijkheid. Theorie 
wordt gegeven in klassikale situaties en op 
leerpleinen. De leerlingen krijgen intensie-
ve begeleiding en er wordt een portfolio 
opgebouwd. Een optimale voorbereiding 
voor het mbo en de havo!

In het derde leerjaar kiezen de leerlin-
gen één van de drie sectoren: Techniek 
(Bouwen, Wonen & Interieur of Produce-
ren, Installeren & Energie of Mobiliteit & 
Transport), Economie (Economie & On-
dernemen of Horeca, Bakkerij & Recre-
atie) of Zorg & Welzijn. Mavo-leerlingen 
oriënteren zich via het profiel Dienstverle-
ning & Producten of het vak Technologie 
& Toepassing op de sectoren.

Leerlingen die in aanmerking komen 

voor de mavo-havo brugklas, krijgen op 
havo-niveau les op het Zwijsen college. In 
de loop van het jaar volgt er een advies. 
Leerlingen met mavo-advies maken de 
overstap naar het Fioretti college.

ZWIJSEN COLLEGE
Op zaterdag 4 februari vindt de open 
dag voor basisschoolverlaters plaats op 
het Zwijsen college aan het Prins Willem 
Alexander Sportpark in Veghel. Het Zwij-
sen college biedt onderwijs op maat aan 
alle leerlingen door passende digitale leer-
middelen in te zetten. Leerlingen en hun 
ouders/verzorgers die dit willen ervaren 
zijn van harte uitgenodigd. Tussen 10.00 
en 14.00 uur staan de Zwijsenaren voor 
u klaar!

DAKPANKLASSEN
Het Zwijsen college is een school voor 
havo en vwo. Onze dakpanklassen mavo-
havo en havo-vwo stellen de vroege se-
lectie een jaar uit en zorgen voor optimale 
ontwikkelkansen.

FAST LANE VWO+
Vwo-ers die van een uitdaging houden, 
kunnen kiezen voor een van de volgen-
de extra vakken: natuurwetenschappen, 
chinees of klassieke talen. Deze laatste 
optie leidt naar een gymnasiumdiploma. 

Alle vwo-leerlingen hebben de mogelijk-
heid om in vwo 5 voor één of meerdere 
vakken examen te doen. Natuurlijk mag 
er ook gewoon zes jaren over alle vakken 
worden gedaan.

Open dag fioretti College en 
zwijsen College
VEGHEL - Op zaterdag 4 februari vindt er bij het Fioretti- en Zwijsen College een open 
dag plaats.
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echt winters weer tijdens après ski Party 

De organisatie dacht vooraf, als 
het niet uit de lucht valt, dan be-
stellen we gewoon een paar kuub 
sneeuw, maar dat sneeuwballen-

gevecht gaat dus door! En het 
ging door met echte sneeuw en 
nepsneeuw door elkaar. Er waren 
46 kinderen aanwezig, dus deze 

tweede avond is wederom een 
succes. Men wil in Vorstenbosch 
een hernieuwde poging vanuit 
Stichting Jeugdbelangen doen 

om de jeugd van 11 tot 15 jaar 
te verbinden. 
De kinderen waren verdeeld in 
zes groepen en per twee groe-
pen moest men sneeuwballen 
gooien op een doel waar be-
kers met water op stonden. Dit 
viel niet mee, maar was wel erg 

leuk om te doen. Ook kon men 
spijkerbroekhangen, er was heer-
lijk warme chocomel met apfel-
strudel, er waren oliebollen, een 
broodje bratwust of een hotdog.

Meer foto’s op 
www.mooibernheze.nl.

VORSTENBOScH - Na een zeer geslaagde Full-Moon party in september voor groep 8 en het eerste en 
tweede jaar voortgezet onderwijs, volgde vrijdag 13 januari een ijskoud spetterend winters vervolg...
met sneeuw! 

www.opdidakt.nl

Opdidakt Heesch | 0412 450 228

Onderzoek en begeleiding bij 
leer- en gedragsproblemen

Heeft uw zoon of dochter moeite met rekenen?

Bij Opdidakt kunt u terecht voor onderzoek naar en begeleiding 
bij ernstige rekenproblemen en dyscalculie.
Bel voor meer informatie of een vrijblijvend en kosteloos 
intakegesprek of bezoek onze website

Een kleinschalige 
kinderopvang 
voor kinderen 

van 0 t/m 12 jaar.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 
van 7.00 tot 18.30 uur

Stekstraat 13 – Nistelrode
06-42713686

www.kruimeltjenistelrode.nl
kruimeltje.nistelrode@outlook.com

Kinderopvang Kruimeltje

Voorleesontbijt in de 
bibliotheken

BERNHEZE - Van 25 januari tot en met 4 februari vinden de Nati-
onale Voorleesdagen plaats. Dan staan de bibliotheken van Bern-
heze weer helemaal in het teken van voorlezen. Doel van deze 
jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen 
die zelf nog niet kunnen lezen.

‘De Kleine Walvis’ van Benji Da-
vies is gekozen tot prentenboek 
van het jaar 2017.
Dit prentenboek staat centraal bij 
het voorleesontbijt.
In de bibliotheken van Heesch, 
Heeswijk-Dinther en Nistelrode 
wordt het voorleesontbijt gehou-
den op woensdag 25 januari van 
9.00 tot 10.00 uur. 
Aanmelden voor het voorleesont-

bijt kan via www.nobb.nl maar natuurlijk ook aan de balie van 
de bibliotheek. Deelname is gratis maar er kunnen maximaal 20 
peuters in elke vestiging meedoen. Kinderen tot zes jaar, die tijdens 
de Nationale Voorleesdagen (gratis) lid worden van de bibliotheek, 
krijgen een kleine verrassing (zolang de voorraad strekt).

Muis Jan op de Kilsdonkse Molen

Op De Kilsdonkse Molen wordt 
op woensdagmiddag 25 janua-

ri door opa Gijs voorgelezen uit 
het boek van Muis Jan en zullen 
alle vragen van Jeannetje beant-
woord gaan worden. Want er 
wordt niet alleen voorgelezen, 
de kinderen gaan daarna sa-
men met de molenaar ook nog 
op zoek naar Muis Jan in de 
molen! En de kinderen worden 
getrakteerd op limonade met 
een ‘muizenkoekje’. Op deze 
woensdag gaan de Nationale 
Voorleesdagen, die tot en met 4 
februari duren, van start. Voor-
lezen is elke dag een feest. Het 
is een feit dat kinderen een ver-
haal eindeloos vaak willen horen 
en het ook steeds weer prachtig 
vinden. Voorlezen heeft een po-

sitief effect op woordenschat, 
spelling en tekstbegrip. En nu 
wordt het beeld ook nog eens 
werkelijkheid!

14.00 uur: ontvangst kinderen 
met drankje en iets lekkers
14.30 uur: opa Gijs leest voor,
15.15 uur: op zoek naar Muis 
Jan in de molen,
16.00 uur einde.

Ouders, opa’s en oma’s, tantes 
en ooms, vriendjes en vriendin-
netjes; werkelijk iedereen is wel-
kom, maar speciaal de kinderen 
tussen vier en acht jaar. 

Gratis entree.

HEESWIJK-DINTHER - “Wat is dat?”, vraagt Jeannetje, wijzend naar iets in de verte. “Daar weet ik toe-
vallig alles van!” zegt Muis Jan stoer. “Dat is een molen met wieken. Die draaien rond en rond en zeggen: 
zoef, zoef, zoef.” “Ja, dat zie ik en ik hoor ik ook wel,” zegt Jeannetje, “maar waarom draaien ze dan?” 

        

Kadobon v3.indd   1 17-01-16   19:11

Frisse start!

www.de-nistel.nl        /OntmoetingsplekDeNistel

Open zondag 22 januari a.s.
van 11.00 tot 17.00 uur
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Auto & Motor nIeUwS

BMW Z3 2.0 6 cil. widebody 1999 € 6450,-

Chevrolet Kalos 1.4-16V 2007 € 3999,-

Citroën Xantia break YOUNGTIMER 1999 € 1999,-

Citroen Xsara Picasso 2002 € 1499,-

Fiat Panda airco 2004 € 3450,-

Fiat Panda 1.2 panoramadak 2007 € 3499,-

Hyundai Atos inruilkoopje 2003 € 1250,-

Lada Kalina 1.6 28Dkm 2008 € 3499,-

Opel Combo 1.3 cdti 2004 € 1999,-

Opel Corsa sport 2007 € 4750,-

Peugeot 307 CC 2.0-16V Leer 2004 € 6999,-

Volkswagen Fox 1.2 2009 € 4450,-

VW Golf 1.8 Cabrio 122Dkm 1998 € 2250,-

Bedrijfswagens ex BTW:

Citroën Berlingo 2.0 HDI 139Dkm 2005 € 3500,-

Peugeot Bipper 1.4 HDI 2009 € 3500,-

Motoren:

Kawasaki Vulcan 750 custom zwart 1990 € 2450,-

Réparateur agréé

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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Een greep uit voorraad 

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

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

      

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

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

Een greep uit onze voorraad!

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

Speciale aanbieding
Chevrolet Kalos 1.4-16V Style Airco € 3250,-

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221

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

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco  .......... 2007
Fiat Panda 4200 km.  ................................ 2009
Ford Fiesta 1.3i 51 kW  ............................. 2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs.  ....................... 2006
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat  ....... 2001
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km.  ................ 2003
Mini Cooper  ............................................. 2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Opel Agila 1.0 10.000 km  ........................ 2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km.  .......... 2005
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco  .. 1999
Opel Vectra 1.6 16V  ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D  ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH  ................................. 2003
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km.  ...... 2002
Opel Zafira Y20 DTH  ................................. 2005
Peugeot 206 2.0 16V GTI  ......................... 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004
Peugeot 306 Break 1.6  ............................ 1999
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006
Renault Clio 1.6 16V airco  ........................ 2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006
Suzuki Jimny 4+4  ................................... 2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  .................. 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km.  .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003

BMW 116i navigatie slechts 58.000 km 2009
Citroen C3 1.4 85.000 km 2007
Citroen C3 1.4 16v airco 2010
Citroen C3 airdream selection 
   91.000 km 2012
Fiat 500 sport uitvoering clima
  navigatie 2009
Fiat Panda Easy uitvoering
   30.000 km 2012
Ford Focus 1.4 station 2003
Ford Focus 1.6 TDCI titanium 2008
Kia Picanto 5drs 2005
Kia Venga automaat slechts 22.000 km 2013
Mini cooper 1.6 airco 2007

Opel Astra 1.4 station, automaat 2011
Opel Corsa 1.3 cdti 5-drs, navi en 
  airco 2010
Opel Insignia Sport Tourer 2012
Opel Mokka 1.4 turbo automaat 2014
Peugeot 308 1.2 Vti navi airco
  57.000 km  2014
Toyota Yaris 1.3 automaat 5-drs 
  airco pdc 2009
Renault Clio 0.9 TCE Expression, 
  navi, airco 63.000 km 2014
Volvo XC 70 5-drs automaat 2005
Volvo V40 momentum  T3 150 pk 2013

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

Vanaf 2017 zijn de prijzen van de APK-keuring verlaagd!

In- en Verkoop  -  Onderhoud / APK Reparaties  -  Airco service  -  Schadeherstel  -  Diagnose

AUTOBEDRIJF-WILBERVANGOGH.NLBosschebaan 92, Heesch  T: 0412-452244

Ford B max titanium benzine automaat trekhaak 28.000 km 2014
Ford Fiesta 1.0 titanium LMV airco 5 drs 45.000 km 2013
Renault Captur TCE Dynamique   nav ecc 61.000 km 2014
Renault Trafic 2.0 d 115 pk  grijs  L2H1 nav airco trekh 80.000 km 2013 
Toyota Aygo   nav  airco LMV zwart 5drs 47.000 km 2011
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI sport en style  nav leer 98.000 km 2012

Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* Ruime openingstijden

* Ruime keus en 
onafhankelijk advies

* Snelle service van 
 o.a. reparatie

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com 

www.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

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

•	wij	werken	voor	
	 alle	verzekerings-
	 maatschappijen

•	 bij	ons	geen	standaard	
eigen	risico

•	 gratis	leenauto

Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14 

5473 RG HEESWIJK-DINTHER
Telefoon: 0413-291887

OOK VOOR REPARATIES EN APK KEURINGEN
Ford Fiësta nw model 1.3  ..................... 2011

Ford Fiësta 1.3 ...................................... 2012

Ford Fiësta - 1.6  .................................. 2009

Ford KA 1.3 .........................2000-2006-2009

Ford Focus 1.6 D  ...............2006-2007-2013

Ford Focus 1.6 77kw ............................ 2012

Honda CR-V 2.0i Elegance .................... 2010

Peugeot 106 ......................................... 2001

Peugeot 107 ......................................... 2012

Peugeot  207 ........................................ 2008

Renault Clio..1.2 .......................... 2006-2010

Toyota Aygo 1.0 4  drs ................. 2011-2014

Toyota Yaris 1.2 .................................... 2014

Volkswagen Polo 1.2 .................... 2010-2012

Volkswagen Up ..................................... 2012

STATIONWAGONS:

Ford Focus 1.6 ...................................... 2012

Ford Focus 1.6D  .................................. 2013

Peugeot 307 2.0 HDi ............................. 2003

Skoda Octavia 1.2................................. 2011

•	 Opslag	van
	 winterbanden

•	 Voor	caravan	
onderhoud	en	

	 kleine	reparaties
	 kunt	u	ook	bij	ons	

terecht

•	 Gespecialiseerd	in	
uitlijnen

•	 Sportvelgen

Al ruim 90 jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET 
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

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

Ook voor LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

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

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

GELDROP/LOOSBROEK - Op 
zondag 15 januari stond voor 
Korloo Dames 1 de uitwedstrijd 
tegen Midako in Geldrop op het 
programma. De vorige wed-
strijd tegen Midako thuis werd 
met 8-11 verloren.

Ondanks dat er in de eerste twin-
tig minuten weinig doelpunten 
waren te noteren was het een 
boeiende fase in de wedstrijd. 
Korloo pakte de voorsprong met 
een doelpunt van Eline en Fleur 
maar de thuisploeg kwam goed 
terug en bracht de stand weer 
op gelijke hoogte; 2-2. In deze 
fase had Korloo het betere spel. 
Na een rake poging van Midako 
was het Korloo, die effectiever 
met de spaarzame mogelijkhe-
den omging. De achterstand 
werd omgebogen naar een 3-4 
voorsprong door doelpunten 
van Sille en Lotte. Dit was tevens 
de ruststand.

Met de 3-4 stand begonnen bei-
de ploegen aan de tweede helft. 
Midako nam meteen het heft 
in handen en bracht de stand 
op 4-4. Het verdedigende werk 
van Korloo was weer prima. 
Korloo kon zodoende weer de 
voorsprong pakken met een af-
standsschot van Fleur; 4-5. Het 
scoren ging in deze fase weer 
gelijk op. Korloo had het betere 
spel en Midako ging beter met 
de kansen om. Midako kwam 
weer langszij en Eva pakte weer 
de voorsprong. Met een stand 
van 6-6 begonnen de laatste 
vijf minuten. Midako pakte nu 
de voorsprong maar met een 
afstandsschot zorgde Sille dat 
Korloo weer aanhaakte; 7-7. De 
wedstrijd leek hiermee gelopen, 
maar met nog een minuut op 
de klok was het een doorloop-
bal die ervoor zorgde dat beide 
punten in Geldrop bleven. Eind-
stand 8-7.

Dames 
Korloo 1 laten punten liggen

twee toppers van MhC heesch 
HEESCH - Tijdens de altijd gezel-
lige nieuwjaarsreceptie van MHC 
Heesch van zondag 15 januari 
zijn twee topverkopers van de 
loten van de Grote Clubactie in 
het zonnetje gezet. 

Nouk Tiemessen en Lucas Ho-
gen Esch verkochten de meeste 
loten. Een mooie prestatie van 
beiden. In totaal bracht dit voor 
de hockeyclub in Heesch ruim  
€ 2.600,- op, wat een zeer wel-
kome steun in de rug is. 

Nouk en Lucas kregen, naast een 
welverdiend applaus, ook een 
klein presentje van de club.

V.l.n.r.: Lucas Hogen Esch (topverkoper loten Grote Clubactie), Ton de 
Visser (Voorzitter MHC Heesch) en Nouk Tiemessen (topverkoper loten 
Grote Clubactie)

herman van der Wijst 50 jaar kaderlid 
bij rKsV prinses irene

We kennen Herman bij Prinses Irene in vele hoedanigheden. Zo is hij 
nu nog steeds in de jeugdafdeling actief als leider en is hij ook nog 
steeds (KNVB)-scheidsrechter. 
Daarnaast zien we hem ook op de vrijdagochtenden op het sportpark 
waar hij met zijn collega’s van de vrijdagochtendploeg ervoor zorgt 
dat het sportpark er pico bello bij ligt. 

Herman is inmiddels de tweede persoon in de 77-jarige geschiedenis 
van de club, die deze mijlpaal heeft bereikt.

NISTELRODE - Het is een uniek feit als je jezelf 50 jaar belangeloos 
inzet voor een vereniging. Herman van der Wijst (78) heeft deze 
mijlpaal bereikt en wel bij Prinses Irene in Nistelrode. Hij krijgt daar-
om vrijdag 20 januari van de verenging een receptie aangeboden, 
waarbij hij in de bloemetjes wordt gezet. Herman en zijn vrouw 
zullen thuis opgehaald worden en om 20.00 uur aanwezig zijn in 
de kantine.

Maar liefst drie leden al 60 jaar lid van 
Voetbalvereniging heeswijk

Verkuijlen: “60 Jaar lid. Heel bij-
zonder en echt iets om trots op 
te zijn, want dat zegt veel over 
de betrokkenheid, verbonden-
heid en de sfeer binnen de club.” 

Naast deze drie mannen, huldig-
de de voorzitter ook twee leden 
die al 50 jaar lid zijn: Rien van 
Daal en Jos van der Pas. Peter 
van de Berg is al 40 jaar lid en 
vier leden vierden hun 25-jarig 
jubileum: Luuk Verkuijlen, Mar-
tijn Dobbelsteen, Patrick Fraza 
en René van Padua. Voor allen 
waren er mooie woorden en bij-
passende cadeautjes.

HEESWIJK-DINTHER - Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Voetbalvereniging Heeswijk huldigde voor-
zitter Peer Verkuijlen de jubilarissen. Bijzonder dit jaar; maar liefst drie leden zijn al 60 jaar lid van de 
club. Dat zijn Ad Verberk, Simon Steenbergen en Johnny Gordijn. 

De drie jubilarissen Foto: Hans Heesakkers

Nieuwe en jonggebruikte Bromfi etsen en Scooters, ook onderdelen

Retselseweg 5  |  Heeswijk-Dinther
06-50453935

ma - di - vr 9.00-20.30 uur
do 9.00-17.00 uur | za 9.00-16.00 uur

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

LEuNEN/NISTELRODE - Nadat 
vorige week Marina van Ven-
rooij 6 doelpunten maakte, was 
het deze keer Maddy van Dijk 
(foto) die precies hetzelfde deed. 

Misschien was het wel een zeven-
klapper of meer geworden, maar 
het laatste deel van de wedstrijd 
deed ze niet meer mee, omdat ze 
moest gaan werken. De overwin-
ning was ook te danken aan het 
goed verdedigen en dan in het bij-
zonder van Linda van Tilburg, die 
de gevaarlijke aanvoerster van de 

ploeg uit Leunen uit de wedstrijd 
speelde. Na een 6-11 ruststand 
werd het een 15-20 zege.

prinses irene 
wint van oranje Wit

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
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Inschrijven is mogelijk als je lid bent van een tennisvereniging in de gemeente Bernheze of voor inwoners 
van Bernheze die geregistreerd staan bij de KNLTB via een tennisvereniging buiten de gemeente Bernheze.

• Gemengddubbel
• Dubbelspel
• Enkelspel
Spelend in poules in de categorieën: 
317+ • 417+ • 517+ • 617+ • 717+ • 817+

I n s c h r i j v e n  t o t  1 9  f e b r u a r i  e n  u i t s l u i t e n d  v i a  t o e r n o o i . n l

Van 4 maart t/m 12 maart organiseren 
T.V. de Hoef en T.V. de Balledonk

Bomenpark Bernhezer 
TENNISTOERNOOI 2017
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Dit jaar start het toernooi op za-
terdag 4 maart met wedstrijden 
op de banen van TV De Hoef. De 
wedstrijden, die gepland staan 
op zondag 5 maart, worden 
op de banen van TV de Ballen-
donk gespeeld. Op de maandag, 
dinsdag en woensdag wordt op 
beide banen gespeeld en don-
derdag 9 maart t/m zondag 12 
maart worden alle wedstrijden 
bij TV de Hoef gespeeld.

In de weekenden wordt er alleen 
overdag gespeeld en op werk-
dagen ’s avonds. De speeltijden 
’s avonds zijn verdeeld in twee 

rondes: een ronde om 19.00 uur 
en de tweede ronde om 20.30 
uur. Dus je hoeft je niet zo te 
haasten om op tijd te zijn en je 
komt niet al te laat van de baan. 
Dat is voor alle spelers prettig.

Voor de club met de meeste 
wedstrijdpunten is er een wissel-
bokaal. Die wil jij toch zeker ook 
winnen met jouw club?

Schrijf je snel in voor dit leuke 
toernooi. Inschrijven kan tot ui-
terlijk 18 februari, via www.toer-
nooi.nl, via www.tvdehoef.nl of 
www.tvdeballedonk.nl.

’t Bomenpark Bernhezertoernooi

BERNHEZE - In de eerste week van maart wordt ’t Bomenpark Bern-
hezertoernooi gespeeld. Dit gezellige tennistoernooi wordt sinds 
vele jaren gespeeld op tennisbanen van TV De Hoef in Heesch en 
TV De Balledonk in Heeswijk-Dinther. Het toernooi is bedoeld voor 
inwoners van Bernheze en voor leden van de tennisclubs in Bernhe-
ze. Woon je in Bernheze maar tennis je in een andere gemeente, dan 
is dat natuurlijk geen enkel probleem.

Dames DOS’80 werken aan doelsaldo
HEESCH - Zaterdagavond speel-
den de Heesche dames van 
DOS’80 in en tegen laagvlieger 
Dongen. Een makkelijke winst-
partij was het gevolg. DOS’80 
komt hierdoor steviger op de 
derde plaats te staan.

Goed van start
Coach Henri van Boxtel zag zijn 
team uitstekend uit de startblok-
ken komen. DOS’80 dicteerde 
van meet af aan het spel en leg-
de haar wil op. De Heesche da-
mes maakten korte metten met 
de thuisploeg uit Dongen. Met 
flitsende, snelle aanvallen en 
breaks-outs, was het al snel dui-
delijk wie er met de winst van-
door zou gaan. Bij rust was de 
voorsprong voor DOS’80 meer 
dan comfortabel, 10-18.

Doelsaldo
In de tweede helft nam DOS’80 
aanvankelijk wat gas terug, maar 
onder aanvoering van Sabine 
van Nistelrooij namen zij het heft 
weer volledig in handen. Het was 
Lieke van den Akker die diverse 
keren vanaf de linkerhoek wist te 

scoren en zij kon op deze manier 
haar teamgenoten inspireren om 
er een schepje bovenop te doen. 
Alle speelsters deden een duit 
in het zakje en zo wist iedereen 
het net te vinden. Ook met af-
standsschoten werd de keepster 
van Dongen gepasseerd. De ma-

gische grens van 30 doelpunten 
werd doorbroken en op die ma-
nier werd er goed aan het doel-
saldo gewerkt. Eindstand: 18-34.

handbal

Lieke van den Akker
 Foto: Ruud Schobbers

IEDEREEN WIST HET 
NET TE VINDEN

Successen leden Vogel-
vreugd Nistelrode op de NK

Bart Ruijs was het meest succes-
vol door met zijn kleurkanaries 
maar liefst vijf kampioenschap-
pen in de diverse klassen te beha-
len. Met een stam agaat moza-
iek type 2, een stam agaat opaal 
mozaïek type 2, een stam agaat 
geel onyx type 2 en twee enke-
le agaat onyx mozaïek kanaries 
was hij de onbetwiste winnaar. 
Cor Geurts met Arlequim Portu-
gais gekuifde postuurkanaries en 
Johan van Dijk met lichtgroene 
roodkop gouldamadines lieten 
zich ook van hun beste kant zien 
door elk een kampioenschap en 
een zilveren medaille te beha-
len. Voorzitter Jan Danen van 
Vogelvreugd liet zich ook niet 
onbetuigd. Met een stam en een 
stel blauwfazantjes was hij win-
naar van een zilveren en bronzen 
medaille. De Pennantrosella van 
Henk Evers was met 91 punten 

goed voor een zilveren medaille 
bij de grote parkieten.
Met de wereldkampioenschap-
pen in Almeria, Spanje, nog in 
het verschiet was dit de laatste 
wedstrijd en vogeltentoonstel-

ling van het seizoen. De meeste 
vogeltjes mogen binnenkort de 
broedkooi in om voor nageslacht 
te zorgen, wat voor de vogellief-
hebber ook weer een boeiende 
en spannende tijd is.

NISTELRODE - Afgelopen week hebben maar liefst vijf leden van vogelvereniging Vogelvreugd uit Nis-
telrode met hun vogels prijzen behaald op de Nederlandse Kampioenschappen in Apeldoorn. Op deze 
grootste vogeltentoonstelling van Nederland, georganiseerd door de Nederlandse Bond van Vogellief-
hebbers in de Americahal, waren zo’n 11.800 vogels ingezonden waarvan 62 uit Nistelrode.

vogelsport

Er werd flink gestreden om de 
eer, maar ook werd er door de 
teams onderling hulp geboden 
aan een ander team. Aan het 
einde van de avond was het 
team Groen die de strijd met 
team Rood aan ging. Team Rood 
was het, die uiteindelijk met de 
eer aan de haal ging en een klei-
ne prijs had verdiend.
 Jorg, Martijn, Stef, Jasper, Inno, 
Sjoerd en Jop van harte gefeli-
citeerd, en namens team Rood 
dank aan iedereen die ook nog 
geholpen heeft.

 Allemaal heel veel succes met de 
komende wedstrijden en verre 
reizen die sommige teams moe-
ten gaan afleggen om te kunnen 
spelen.

Start nieuwe 
jaar Slamdunk’97
HEESCH - Zoals we gewend zijn bij de basketbalclub Slamdunk ‘97 
starten we elk nieuw jaar met een champagnetoernooi. Een gezel-
ligheidstoernooi waar alle leden een gemixt team vormen en er na 
twee weken vakantie weer gezellig gespeeld kan worden. Tussen-
door was er een woordje van het bestuur en werd er geproost met 
champagne. 

basketbal

Mike van Grinsven op het podium 

Mike kon vanaf de eerste startrij 
starten en al snel was duidelijk 
dat zijn Honda CRQF Quad heel 
hard liep op het lange rechte 
stuk. Dit zorgde ervoor dat hij 
in de voorste gelederen aan de 
wedstrijd kon beginnen. 

Na een goed verlopen eerste 
ronde kwam hij op een derde 
plaats voorbij de start/finish. Ge-
lijk wist hij door te stoten naar 
een tweede plaats, maar ge-
durende de wedstrijd moest hij 
deze positie toch weer afstaan 
en zakte hij terug naar een derde 
plaats. Na anderhalf uur maakte 
Mike zijn eerste pitstop. Hierbij 

gingen verschillende plaatsen 
verloren en op een zesde plaats 
kwam hij uiteindelijk terug in de 
wedstrijd. Met een lekker ritme 
werkte hij zich terug op naar een 
vijfde plaats en omdat er in de 
laatste ronde nog twee rijders 
uitvielen, schoof hij twee plaat-
sen op en finishte op een mooie 
derde plaats.
Met dit goede resultaat is hij in 
de tussenstand om het Franse 
zandkampioenschap opgeklom-
men naar een negende plaats. 
De laatste wedstrijd van dit 
kampioenschap is de bekende 
strandrace van Le Touquet op 4 
februari.

HEESCH - Mike van Grinsven is in de voorlaatste wedstrijd om het Franse zandkampioenschap op het 
podium geëindigd. De wedstrijd werd verreden in Grayan et L’Hopital en hier werkte de rijder uit Heesch
een sterke wedstrijd af, waarin hij op een mooie derde plaats over de finish wist te komen.

Quad

Een nieuwe 
huisstijl, 

advertentie, 
website? 

Uw creatieve vragen worden omgezet in 
frisse, originele ideeën. Passend bij  

uw bedrijf, binnen uw budget.

Carlijn van der Steijn 
T 06 14 64 11 95

Monique Raaijmakers 
T 06 11 45 05 88

info@buro-tweevoud.nl
www.buro-tweevoud.nl
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25 jan. Fashion & Food 
Hippe modeshow en 3-gangendiner 

——————— 

5 feb. Proeverij WintersWild 
8-gangendiner als seizoen afsluiting 
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HEESWIJK-DINTHER - Op zon-
dag 15 januari speelde Altior 
haar eerste thuiswedstrijd van 
het nieuwe jaar. 

Na de gevoelige nederlaag van 
vorige week waren de dames 
erop gebrand om deze wedstrijd 
tegen Rooi 1 te winnen. De pu-
pil van de week, Marith van den 
Hurk, zag Altior voor komen, 
dan weer gelijk en zelfs achter 
komen in een wedstrijd waarin 
de gasten goed partij gaven en 
Altior een overwinning niet zo-
maar cadeau zou geven. 

Na rust werd Altior iets sterker 
en liep steeds verder weg en 
kwamen de gasten steeds min-
der tot scoren, zodat de punten 
in Heeswijk-Dinther bleven. Het 
werd uiteindelijk 16-10. 
Altior 2-Rosolo 2: 9-18
Altior 3-Rosolo 3: 10-10
Altior 4-Klimop 2: 8-10
Altior 5-Emos 3: 4-10
Emos R1-Altior R1: 8-6

Altior A1-DOS/Olympia A1: 
11-11
Altior B1-SVOc’01 B1: 9-5
Tovido B1-Altior B2: 4-8
Altior B3-Prinses Irene B2: 7-8
Altior c1-Be Quick c1: 12-2
Altior c2-corridor c1: 5-6
Swift D1-Altior D1: 6-11
Vessem D1-Altior D3: 13-3
Altior E1-Be Quick E2: 8-9
Altior E2-Bladella E2: 7-8
Altior E3-Be Quick E1: 0-12
Ready’60 F1-Altior F1: 10-10
PSV/lifovragen.nl F1-Altior F1: 
30-15.

altior pakt thuis de punten 
korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Marith van de Hurk

drie medailles tijdens dutch Open

EINDHOVEN/OSS - Afgelopen 
weekend stond Eindhoven in 
het teken van de 41ste Dutch 
Open Espoir. Dit internationa-
le judotoernooi mag met 1.750 
deelnemers gerekend worden 
tot een van de grootste judo-
toernooien ter wereld.

Zoals elk jaar ook dit keer weer 
grote poules met een sterke be-
zetting waarbij op zaterdag het 
‘Meetmoment’ voor judoka’s 
onder 18 jaar plaatsvindt. 

Judoka’s in deze categorie kun-
nen hier punten verzamelen om 
later dit jaar deel te nemen aan 

European cups en mogelijk titel-
toernooien als EK, EYOF en WK.

Laurens Wilms weet hier achter-
eenvolgend Gefferie (NL), Albi-
setti (SUI) en Dierickx (BEL) te 
verslaan. In de halve finale moet 
Wilms zijn meerdere erkennen 
in Van Dam (NL) maar komt in 
de strijd om het brons ijzersterk 
terug en verslaat Hamou (BEL).
Senna van de Veerdonk start met 
winstpartijen op Verhagen (NL), 
de Kruijf (NL) en Overkamp 
(NL). In de finale moet Senna de 
winst uit handen geven aan Kim 
Hooi, maar mag tevreden zijn 
met zilver.

Zondag was het de beurt aan de 
-15 judoka’s.
Pieter van Oort uit Nistelrode 
start de dag goed met over-
winningen op Reddig (DUI) en 
Verheijen (NL), daarna een ver-
liespartij tegen Krijthe (NL) en 
wachten op herkansing. Krijthe 
weet de finale te bereiken, dus 
herkansing voor van Oort. Land-
man (NL), Adam (NL) en capros 
(DUI) worden achtereenvolgend 
verslagen en dan is er de strijd 
om brons tegen christiaens 
(BEL). 
Van Oort beslist de partij voor-
tijdig met een vol punt en pakt 
het brons!

budo

WINTER VOORDEEL DAGEN
Extra veel voordeel, live muziek, gratis glühwein en specialisten aanwezig van Reusch, 

Bataleon, Poederbaas, 8848 Altitude, K2, Killtec, Toni Sailer, Bollé en Elan.

299,-
359,-29,99

39,95

Salomon X Pro X 90
Skischoen heren met custom shell voor 
lichtgevorderde tot vergevorderde skiër

Bollé Explorer OTG
Junior bril voor brildragers  

Salomon 
Quest Access 
Comfortabele dameshelm 

Icepeak Katly
Ski jas en broek dames, waterdicht en met sneeuwvanger

Killtec 
Leanca en Kaleo
Winterjas junior met sneeuwvanger

CMP Zip Hood        
Ski jas en broek heren met veel bewegingsvrijheid

127,95
159,95

109,95

279,95
349,95

119,95

79,99
119,99

71,95
89,95

Fischer 
Motive X
Comfortabele 
allround ski

179,95
349,95

EXTRA KOOPZONDAG 22 JAN.  12:00 – 17:00 UUR

Volkl 
Racetiger 
SRC
Sportieve heren 
ski voor de 
gevorderde skiër 

399,-
599,95

Burton 
Ripcoard
Snowboard 
voor beginners 

340,-

20
JANUARI

VRIJDAG

09:30 - 21:00

21
JANUARI

ZATERDAG

09:30 - 17:00
22

JANUARI

KOOPZONDAG

12:00 - 17:00
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

www.meermaashorst.nl

Magazine over mens, 
dier en natuur 

in de Maashorst

Krant niet op 
woensdag

ontvangen?
Laat het ons weten via 

info@demooibernhezekrant.nl
tel. 0412-795170 of 

06-22222955
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voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

DonDerDag 19 januari

pronkzitting 
de rooie tesneuzik
‘t Tunneke Heesch
PAGINA 21

oud papier
Buitengebied/Zwarte Molen 
Nistelrode

inloopochtend bs Delta
Herderstraat 2 Heesch

informatiepunt 
welzijn HDl
cc Servaes Heeswijk-Dinther

eetpunt
cc Servaes Heeswijk-Dinther

sp thema-avond zorg
cc De Pas Heesch

informatieavond 
bs De kiem
De Ploeg 101 Heesch

cabaretteketet
cc De Pas Heesch

badminton 
introductietoernooi
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch

in between café
Talentcentrum Oss
PAGINA 10

vrijDag 20 januari

publieksavond 
sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch
PAGINA 12

pronkzitting 
de rooie tesneuzik
‘t Tunneke Heesch
PAGINA 21

open ochtend bs emmaus
Dr. Saal van Zwanenberglaan 
115 Heesch

open ochtend 
bs De toermalijn
‘t Vijfeiken 36 Heesch

open ochtend bs De kiem
De Ploeg 101 Heesch

wandelen met armslag
’t Bomenpark Heesch
PAGINA 20

centrum Maia: Herinner 
je wie jij bent... Module 2
Palmenweg 5 Nistelrode

keeztoernooi 
vorstenbosch
De Stuik Vorstenbosch

pubquiz
cc De Pas Heesch
PAGINA 12

Hollands glorie / 18+
Lunenburg Loosbroek

open huis elde college
Schijndel
PAGINA 22

receptie Herman van der 
wijst
Kantine Pr. Irene Nistelrode
PAGINA 25

zaterDag 21 januari

familieopstellingen
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

opening tandartspraktijk 
van pinxsteren en 
veerkracht counseling 
en therapie
Laar 53e Nistelrode
PAGINA 4

uilenwandeling 
in het donker
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

toneelvereniging 
De oudere garde: 
kolder in de polder
cc Servaes Heeswijk-Dinther

pronkzitting 
de rooie tesneuzik
‘t Tunneke Heesch
PAGINA 21

excursie: Museum sieMei
De Heemschuur Heesch
PAGINA 12

expositie
annie potters-de visser
Raadhuisplein 21b 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 12

presentatieviering 
vormelingen
Lambertuskerk Nistelrode
PAGINA 5

cabaretavond: zaziezoe
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

zonDag 22 januari

frisse start De nistel
Ontmoetingsplek De Nistel 
Nistelrode
PAGINA 23

Muzikale uitwisseling
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 7

toneelvereniging 
De oudere garde: 
kolder in de polder
cc Servaes Heeswijk-Dinther

expositie 
annie potters-de visser
Raadhuisplein 21b 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 12

Hier meude laache
cc De Pas Heesch

cabaretavond: zaziezoe
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

vv vogelvreugd: kaarten
cc Servaes Heeswijk-Dinther

open huis elde college
Schijndel
PAGINA 22

MaanDag 23 januari

start: open week 
balletstudio van der 
stappen
Heesch & Nistelrode

DinsDag 24 januari

creatieve middag 
cc Servaes Heeswijk-Dinther

vv vogelvreugd: kienen
cc Servaes Heeswijk-Dinther

Mgr. gerard de korte: kerk 2.0
cc Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

lezing: De taal van de 
compassie
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

woensDag 25 januari

voorleesontbijt
Bibliotheken Bernheze
PAGINA 25

iMeet: + - X : ??
Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther 

ontmoetingsbijeenkomst 
groentepluktuin 
Meulenhof
Laverdonk 3 Heeswijk-Dinther

voorleesmiddag: Muis jan
Kilsdonkse Molen 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 23

food & fashion
Hotel de Leygraaf
Heeswijk-Dinther
PAGINA 27

centrum Maia: 
Helderziende waar-
nemingen door ton bons
Palmenweg 5 Nistelrode

DonDerDag 26 januari

koffieochtend 
voor senioren
cc Servaes Heeswijk-Dinther

lezing nei/nlp
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

roué verveer
cc De Pas Heesch
PAGINA 12

film: le fabuleux Destin 
d’aMelie poulain
cc Nesterlé Nistelrode
PAGINA 2

vrijDag 27 januari

pronkzitting 
b. van ouderen
De Stuik Vorstenbosch

centrum Maia: Herinner 
je wie jij bent... Module 1
Palmenweg 5 Nistelrode

uitslag De Hisse kwis
cc De Pas Heesch

klompenrock
Vorstengrafdonk Oss
PAGINA 7

carnavalskledingbeurs 
en inschrijfavond verlichte 
optocht
Zaal Kerkzicht Loosbroek
PAGINA 21

zaterDag 28 januari

communie modeshow
Van Tilburg Mode & Sport 
Nistelrode
PAGINA 11

pronkzitting piereslikkers
De Stuik Vorstenbosch 

uitreiking gouwe kreuge 
& liedjesfestival
‘t Tunneke Heesch
PAGINA 28

presentatie-avond: 
Dv Dancing kids
cc De Pas Heesch

prins- en prinsessenbal
Partycentrum ‘t Maxend 
Nistelrode

zonDag 29 januari

open zondag: 
raamdecoratie-
totaalmarkt.nl 
& raamidee.nl
Waardsestraat 13 Nistelrode

zondagse Muziek
cc Nesterlé Nistelrode

benefietdiner 
stichting sulaweesjes
cc De Pas Heesch

vv vogelvreugd: kaarten
cc Servaes Heeswijk-Dinther

MaanDag 30 januari

rouwverwerking 
bij jongeren
Kerkstraat 2 Heesch

DinsDag 31 januari

vv vogelvreugd: kienen
cc Servaes Heeswijk-Dinther

zeemanskoor in oprichting
Muziekschool Zieso Heesch

woensDag 1 februari

kienen kbo-Dinther
cc Servaes Heeswijk-Dinther

DonDerDag 2 februari

oud papier
Dorp Vorstenbosch

vrijDag 3 februari

pronkzitting piereslikkers
De Stuik Vorstenbosch

kaartavond kbo-Dinther
cc Servaes Heeswijk-Dinther


