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Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490

www.decozonwering.nl

Het adres voor  een vakkundig 
advies en montage op maat!
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SALE

- Deense topkwaliteit
- Perfecte pasvorm
- Ultiem loopcomfort scapino.nl

Deze week
€35,- voordeel!
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• Limousin rund- en kalfsvlees
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Vinkenfeest:

     Alle vinken 
Geldig van 4 tot 18 januari 2017
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Eetwinkel

Wij wensen iedereen een gelukkig, 
gezond en smaakvol 2017

Geldig van 4 tot 18 januari 2017

3 + 1 gratis

Broodje van 
de maand

WAARGEBEURD is het derde the-
aterprogramma van Mannen Van 
Naam, bestaande uit de drie en-
thousiaste multi-instrumentalis-
ten Ton Smulders, Ad Grooten en 
Wilbert van Duinhoven, die lang 
geleden aan de basis stonden van 
pretband Pater Moeskroen. 

Zij vinden inspiratie in het Bra-
bantse land, in de muze en in hun 
kinderen, die nu het huis uitgaan. 
De vaders blijven achter vol ver-
halen die verteld moeten worden. 
Of bezongen in mooie liedjes.  
                      
Waarom Fans Jorine en Marlin uit 
Rotterdam komen voor Mannen 
van Naam: “De vrolijke, gevoeli-
ge liedjes worden op een verma-
kelijke manier aan elkaar gepraat 
door Ton. Ze staan heel dicht bij 
het publiek en komen na de voor-
stelling altijd gezellig in de foyer 
nog wat napraten. Wij willen 

een paar voorstellingen per jaar 
van ze bijwonen, dus als ze niet 
in de buurt optreden, reizen we 
wat verder, zo ook naar Nistelro-
de. We zijn al jaren fan en toen 
ze nog deel uitmaakten van Pater 
Moeskroen zijn we naar heel veel 
optredens geweest. 

Ze gaven zelfs twee keer een pri-
vé optreden bij ons; in 2014 bij 
de negentigste verjaardag van 
mijn moeder, ook groot fan! Dit 
jaar maakten ze het examenfeest 
van onze zoon tot een topfeest! 
Wij verheugen ons zeer op de 
nieuwe show, en voor iedereen 
die ze nog niet kent: kom kijken 
en geniet.”

NISTELRODE – Met vrolijke folkdeunen, prachtige Nederlandse 
kleinkunstliedjes en hilarische verhalen hebben de Mannen van 
Naam al heel wat zalen opgezweept, ontroerd en aan het lachen ge-
kregen.

Zaterdag 14 januari – aanvang 20.15 uur – Tickets: € 12,50. 
Wil jij twee vrijkaartjes winnen? Mail dan voor maandag 9 januari 
2017 naar beheerder@nesterle.nl.

Mannen van 
Naam met Waargebeurd 

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

Kloosterkapel Kunst- en cultuuragenda: 
Zaterdag 14 en zondag 15 januari 
Expositie Tekeningen van Lambert 
de Haas. Tekeningen gemaakt op 
zijn tochten naar Santiago de Com-
postela.

Op zaterdag wordt in het kader 
van bovengenoemde expositie een 
concert gegeven, waarbij Lambert 
de Haas zijn werk nader zal toelich-
ten. Van 20.00 tot 22.00 uur, kos-
ten € 5,-. Aanmelden via 
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.

Zaterdag 21 en zondag 22 januari
Cabaretavond door Zaziezoe. Twee 
levensverhalen op het toneel in 
woord en muziek. Aanvang zater-
dag 20.30 uur, zondag 20.00 uur, 
kosten € 10,-. 
Aanmelden via: www.zaziezoe.nl.

Let op! Nieuwe activiteiten in 2017:
*We starten weer met een nieu-
we cyclus jeugdatelier. Zes lessen 
schilderen en tekenen voor € 30,-. 
De 1e les 18 januari, dan 8 en 22 
februari, 8 en 22 maart en 5 april. 

Meld uw kind aan bij Sarah Linde 
06-51641701 of info@sarahlinde.nl  

*Een cyclus van 5 dagen voor fami-
lieopstellingen. Een dag per maand. 
Te beginnen zaterdag 21 januari, 
dan vrijdag 17 februari, vrijdag 17 
maart, zaterdag 15 april en zaterdag 
20 mei. Door middel van groepsses-
sies komt de hulpvrager tot inzicht 
van de vaak verborgen dynamiek in 
het gezin. Info en aanmelden: Mar-
gareth Bloemen tel. 0413-351075 
of via e-mail 
margarethbloemen@home.nl.©Lambert de Haas

©Zaziezoe

kooktip 

Boerenkool-
stamppot

Om boerenkoolstamppot 
nog lekkerder te krijgen, 

voeg je tijdens het 
stampen een flinke 

hoeveelheid hete melk 
toe. Het zorgt ervoor, dat 

de boerenkool minder 
stug is en het komt zeker 

de smaak ten goede.

HEESWIJK-DINTHER - Victor en 
Reinier draaien weer als van-
ouds. ze draaien niet het hipste 
van het hipste. 

Gewoon hun oude vinyl collec-
tie van weleer die kraakt dat het 
piept, zo uit de verhuisdozen 
van zolder. Kom langs en neem 
ook jouw mooiste vinyl mee 
dan maken ze er deze keer ook 
weer een verdraaid mooie avond 
van! Vinyl en verder niks. Zater-

dag 7 januari, Café De Zwaan 
Heeswijk-Dinther vanaf 20.30 
uur voor een ouderwets gezel-

lig avondje plaatjes draaien door 
het duo VeR-Draaid-Vinyl!

www.facebook.com/
verdraaidvinyl

VeR-Draait-Vinyl

koM langs en neeM 
je Mooiste vinYl Mee
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Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk op dagelijkse 
herkenbare belevenissen.

DARTEN
Ineens viel bij mij het kwartje waarom het WK Darts altijd rond de 
feestdagen is. Ik had het door toen ik mijn zoveelste vette hap naar 
binnen schoof voor de televisie. Ik keek naar volslanke mannen die 
zeer geconcentreerd hun pijltjes in superkleine vakjes probeerden  
te mikken en keek daarna in de spiegel naar mezelf. Nu snapte ik 
waarom mannen, net zoals ik, tijdens de feestdagen zo in de ban zijn 
van deze dartshelden. Ze kunnen er zich in meer of mindere mate mee 
identificeren.

De jongens en mannen die op het podium staan voor een 
wereldpubliek, zouden stuk voor stuk je buurman kunnen zijn.  Je 
buurman die je nog nooit in januari een proef-abonnement hebt zien 
nemen voor de sportschool, omdat het nou echt tijd wordt een beetje 
fit te worden. Sterker nog, hij zit je altijd hoofdschuddend aan te kijken 
als je naar buiten komt in je sportoutfit voor een hardlooprondje om de 
kerk. Je komt hem dan tegen als hij wederom op weg is naar de kroeg, 
waar hij ongegeneerd calorieën naar binnen kan gieten tijdens ZIJN 
sporttraining. Ik kan dan een vlaag van jaloezie echt niet onderdrukken 
als ik hem semi-hartelijk begroet. 

Ik heb zelfs overwogen om de adviezen van de gezondheidsgoeroes de 
hele maand januari te negeren en alleen nog maar naar goeroe Michael 
van Gerwen te luisteren. Alhoewel ik heel veel moeite heb hem te 
verstaan, zie ik potentie in zijn levensvisie. Alles eten en drinken wat 
je tegenkomt zonder je schuldig daarover te voelen en ondertussen 
uren mikken op kleine vakjes in een dartbord. De hele dag eten, 
drinken en darten en net als hij er riant van kunnen leven. Een 
simpelere weg naar levensgeluk zou ik niet kunnen bedenken.

CoLUMN
d’n blieker

Vereniging Buurtbus zoekt 
chauffeurs voor buslijn 251

Gezelligheid
Jan van Eerd uit Heesch is al drie 
jaar chauffeur op de buurtbus. 
“Ik vind het leuk om te doen. Ik 
hou van het contact met men-
sen”, zegt hij. Voorzitter van de 
Vereniging Buurtbus, Antoon 
van der Wijst, zit naast hem in 
de keuken: “De vereniging telt 
twintig chauffeurs, maar graag 
zouden we er wat meer heb-
ben. Vrouwen zijn ook welkom, 
want zij rijden net zo goed als 
mannen!” Volgens het tweetal 
is de buurtbus erg gezellig. Met 
de naam buurtbus wordt niet al-
leen bedoeld dat de bus door de 
buurt rijdt, maar ook dat er veel 
‘gebuurt’ wordt in de bus! 

In het zonnetje zetten
Om de vrijwillige chauffeurs te 
bedanken worden er jaarlijks 
enkele bijeenkomsten georga-
niseerd. Enkele weken terug 
genoten de chauffeurs van een 

kerstdiner en ontvingen zij een 
kerstpakket. “Het is een gezelli-
ge club”, vertelt Antoon, die in 
1991 de vereniging mee opzet-
te. “Laatst hebben we afscheid 
genomen van iemand die elf jaar 
chauffeur was.”

De buurtbus
Het mooie van de buurtbus is 
dat de passagier de bus altijd 
aan kan houden. De bus rijdt 

een vaste route, maar kan over-
al waar de verkeerssituatie het 
toelaat stoppen en is dus niet 
gebonden aan vaste uitstap- en 
instaphaltes. 
De buurtbus rijdt van maandag 
tot en met vrijdag, ieder uur 
tussen zeven uur ‘s ochtends en 

zeven uur ‘s avonds. In de buurt-
bus kan net zoals in de grote lijn-
bussen betaald worden met een 

ov-chipkaart of een kaartje wor-
den gekocht.

Wil jij chauffeur worden van de 
buurtbus of wil je meer informa-
tie? Neem dan contact op met 
Antoon van der Wijst via 
0413-229411.

BERNHEZE - Vereniging Buurtbus is in 1991 opgericht met als doel om openbaar vervoer in de kleine 
kernen te realiseren. In 2016 maakten ruim 6.500 reizigers gebruik van buurtbus 251 tussen Uden en 
Rosmalen. Om deze passagiers te kunnen blijven vervoeren, zoekt Vereniging Buurtbus naar chauffeurs. 
Dankzij Arriva, de provincie en vooral vrijwillige chauffeurs van Vereniging Buurtbus, kunnen ook inwo-
ners van de kleine kernen gebruik maken van het openbaar vervoer. Buurtbus 251 rijdt op doordeweek-
se dagen van Rosmalen naar Uden en stopt onderweg in Kruisstraat, Geffen, Nuland, Vinkel, Loosbroek 
en Vorstenbosch. 

Jan van Eerd en Antoon van der Wijst Tekst en foto: Matthijs van Lierop

‘Vrouwen zijn ook welkom, want 
zij rijden net zo goed als mannen’

‘Nu snapte ik waarom mannen, 
net zoals ik, tijdens de feestdagen 

zo in de ban zijn van deze dartshelden’

NAJAARSACTIE 
Benzinemotorzaag

MS 170
30 cm  
     van 244,- nu 199,-
Weijen 77a - 5388 HM Nistelrode
tel. 0412 - 611004
www.vanliempdtuinenpark.nl

Voor snoeiwerk of voor  
het zagen van haardhout.
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Bewegen essentieel 
voor diabetici
Eind november presenteerde 
marktonderzoeksbureau GfK in 
opdracht van de Nederlandse 
Zuivel Organisatie in de Jaar-
beurs in Utrecht een onderzoek 
naar het leefgedrag van diabeti-
ci. Slechts een derde gaf aan hun 
leefstijl te willen aanpassen en 
meer te gaan bewegen. En dat 
is jammer, want bewegen kan 
ervoor zorgen dat men minder 

medicijnen hoeft te gebruiken 
of daar zelfs helemaal mee kan 
stoppen.
 
Groepswandeling met gids 
en zorgprofessional
Een Biowalk is een groepswan-
deling in de natuur, begeleid 
door een IVN-natuurgids en een 
professional uit de gezondheids-
zorg. Deelnemers ervaren in een 
veilige omgeving dat beweging 
en het buiten zijn een positieve 

invloed op het lichaam hebben. 
De wandeling start met een half 
uur doorwandelen om conditie 
op te bouwen. Dan volgt een 
korte pauze, gevolgd door een 
IVN-natuurexcursie van een uur. 
Na de wandeling krijgen deelne-
mers informatie over voeding, 
beweging en medicijngebruik. 

Door contacten met lotgenoten 
en unieke natuurbeleving is Bio-
walking niet alleen goed voor 
uw gezondheid, maar vooral 
ook heel leuk!  
 
Praktische informatie 
IVN Biowalking is een samen-
werking tussen De Maashorst, 
IVN, Synchroon zorggroep en 
ziekenhuis Bernhoven. De eerste 
serie van vier wandelingen start 
op 11 januari in Zeeland, op 20 
januari start een serie in Uden en 
op 25 januari in Nistelrode. 

De kosten voor vier wandelingen 
bedragen € 12,50 inclusief kof-
fie/thee na afloop. Het is tevens 
mogelijk een introducé mee te 
nemen, die hetzelfde bedrag be-
taalt. Deze introducé hoeft geen 
chronische ziekte te hebben. 
Meer informatie is te vinden op 
www.biowalking.nl/maashorst.

oe ben je 2017 ingelopen?
Met goed verzorgde voeten?
Of met voeten vol met eelt, schimmelnagels, 
likdoorns, ingegroeide nagels en drukpunten?

Je voeten het afgelopen jaar nog niet voldoende verzorgd.
Maar daar komt in 2017 toch verandering in?
Schimmelnagels behandelen, eelt en likdoorns verwijderen, 
nagels in goede vorm geknipt, voeten af en toe in een 
voetenbadje en een voetmassage.

Misschien in 2017 een blotevoetenwandeling beleven; 
ervaren hoe het is om bewust met blote voeten 
de grond te voelen in verschillende structuurvormen.
Blootvoets lopen laat de voetspieren actief meedoen 
tijdens het lopen.
Je voet beweegt op de natuurlijke manier 
waarbij je geen hinder van schoenen ondervindt.
Genoeg om over na te denken dit jaar, 
hoe ga jij je voeten verwennen?
Want voelen je voeten goed aan, 
dan loop je makkelijker en heb je een betere houding.
Veel rug- en/of beenklachten kunnen voortkomen 
uit voetklachten, dus hou dit goed in de gaten.

Want ook in 2017...
Zorg goed voor jezelf,
Zorg goed voor je voeten,
De groeten aan je voeten.

Pedicure Tinka van Nuland.

COLUMN PEDICURE TINKA VAN NULAND

EEN NIEUW JAAR 
VOOR JE VOETEN!

H

‘t Broek 3 - Nistelrode - 0412-612743 - pedicuretinkavannuland@gmail.com

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

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

Diabetici starten het nieuwe jaar 
gezond met Biowalking in de Maashorst
MAASHORST - IVN Brabant daagt diabetici, maar ook mensen met COPD of risico op hart- en vaat-
ziekten, ook komend jaar weer uit om mee te lopen met een serie IVN Biowalks in de Maashorst. De 
wandelingen worden georganiseerd in de gemeenten Bernheze, Landerd en Uden in het kader van het 
project Meer Maashorst.

gezondheid in Balans

Vrijwilligerspunt Bernheze

Begeleider Engelse taal

ONS welzijn is op zoek naar een vrijwilliger 
die twee jonge vrouwen wil begeleiden 

in het oefenen van de Engelse taal op beginnersniveau. 
De plaats is Heesch en de tijden zijn in overleg.

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

in Heesch, 0412-474851
vpbernheze@ons-welzijn.nl - www.ons-welzijn.nl.

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

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

Opvang, zorg & uitdaging
• Speel-leerschool 
• Dagopvang 
• Tussenschoolse opvang 
• Buitenschoolse opvang

www.kdvhetbeertje.nl - info@kdvhetbeertje.nl

Wij bieden professionele, kleinschalige opvang 
voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar.

HEESCH & GEFFEN
0412-455973 - 073-5325123

een gezond en eerlijk
voedselpakket

Op donderdag 22 december was 
het zover, de goed gevulde pak-
ketten met heerlijke producten 
konden worden bezorgd. Door 
vooraf een kerstkaart te sturen 
met daarop de datum en tijd dat 

de pakketten afgeleverd zouden 
worden, stonden de leden van 
de PR-groep niet voor een ge-
sloten deur.
Met een goed gevoel is de 
kerstactie van ZLTO Bernheze 

afgesloten. De ontvangers wa-
ren erg blij en dankbaar!

BERNHEZE - De leden van ZLTO Bernheze en diverse sponsoren heb-
ben ook dit jaar weer verschillende producten uit de agrarische sec-
tor beschikbaar gesteld, zodat de PR-groep weer prachtige pakketten 
kon samenstellen voor 45 gezinnen in de gemeente Bernheze.

Tip bij griep en 
verkoudheid

Bij griep en verkoudheid moet 
je veel kippensoep eten. Dit is 
een natuurlijke antibiotica.
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In de provincie Limburg is men 
als eerste met AEZEL begonnen. 
Inmiddels zijn de kadasters van 
zowat alle gemeenten in deze 
provincie ingevoerd. In Belgisch 
Limburg en de regio Aken is men 
onlangs begonnen met invoeren. 
Voor Noord-Brabant is Bernheze 
daarmee een van de eerste ge-
meenten die deze digitalisering 
op deze manier invoert.

Functie
Het betreft hier de oude kadastra-
le kaarten en kadastrale registers 
van alle kernen van Bernheze 
vanaf het jaar 1832. Alle perce-
len op de kadastrale kaarten wa-

ren in registers toegewezen aan 
de eigenaars ervan. Daarnaast 
werd aangegeven wat de functie 
van het perceel was zoals hak-
hout, bouwland, heide, et cetera. 
En ook of het betreffende perceel 
bebouwd was en hoeveel belas-
ting er betaald moest worden 
over grond en opstal. 

Samenwerken en ondersteunen
De oude kaarten worden digi-
taal overgetekend en de registers 
moeten handmatig worden inge-
voerd in Excel bestanden. Gedi-
gitaliseerde tekeningen en Excel- 
bestanden worden vervolgens 
gekoppeld met speciale soft-

ware. Als er een perceel aange-
klikt wordt, komt er een pop-up 
met informatie over de desbe-
treffende eigenaar. Aan deze ka-
dastrale informatie kunnen ook 
andere zaken gekoppeld worden 
zoals geboorteaktes, foto’s, bid-
prentjes, hypothecaire aktes en 
dergelijke. 

Ook de gemeente Bernheze 
heeft belang bij deze informatie, 
bijvoorbeeld voor bestemmings- 
en uitbreidingsplannen en voor 
de invulling van de cultuurhisto-
rische waardenkaart. Wethouder 
Jan Glastra van Loon is vanaf 
het begin geïnformeerd en heeft 

steeds zijn interesse getoond. 
Daarom is op 22 december 2016 
een uitgebreide presentatie ge-
houden voor de wethouder en 
zijn beleidsmedewerkers. 

De presentatie werd verzorgd 
door de drie kadasterwerkgroe-
pen en stond o.l.v. dhr. Harrie Bär 
uit Roermond, projectleider van 
het AEZEL project. De inhoud 
van de presentatie werd door ie-
dereen zeer positief ontvangen. 

Er werd door de wethouder toe-
gezegd dat de gemeente graag in 
dit project verder wil samenwer-
ken en ondersteuning wil bieden.

Mensen die bovenstaande aan-
spreekt en die ook graag aan dit 
project willen meewerken zijn 
van harte welkom bij één van 
onze heemkundekringen. Dat 

kan door contact op te nemen 
met: 

Huub van Herpen, Heesch: 
hvherpen55@gmail.com; 
of 06-10156603.
Bart van Schijndel, 
Heeswijk-Dinther: 
esstede@home.nl; 
of 0413- 293964.
Henk Geurts, Nistelrode: 
henkgeurts@home.nl; 
of 06-10158962.

de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl
BESTEL IN ONZE WEBSHOP
haal op in onze winkels of onze pick-up points
in Maren-Kessel en Haren (bij Oss).

  

tips van de bakkers

1,00
bij aankoop van 2 broden:

4 volkorenbollen 

in Maren-Kessel
en Haren (bij Oss).

1,95
normaal 2,35

Artisan
donker meergranen 

met desem bereid

gelukkiggelukkig
nieuwjaar’t is

kunnen we weer 
       lekker brood eten

Na de feestdagen met veel stol, oliebollen en allerlei 
ander gesnoep kan het weer zo fi jn zijn om een

gewone lekkere boterham te eten.
Goede kwaliteit ingrediënten, vakmanschap 

en vooral... tijd,  maken dat ons brood 
zo lekker smaakt én dat het lang lekker blijft.
Er komen geen rare toevoegingen aan te pas.

Probeer ons brood maar eens, 
daar kom je op terug.

Voor wie ons brood nog niet kent ...
’n probeerbroodje voor ’n probeerprijsje

Nieuwsgierig naar de eigendommen van je 
voorouders in Bernheze?

BERNHEZE - De Bernhezer heemkundekringen ‘De Elf Rotten’ uit Heesch, ‘De Nistelvorst’ uit Nistel-
rode-Vorstenbosch en ‘De Wojstap’ uit Heeswijk-Dinther, hebben besloten om de informatie daarvoor 
gezamenlijk te gaan digitaliseren. Dit is het zogenaamde AEZEL project. AEZEL staat voor: Archief voor 
Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen. AEZEL omvat het digitaliseren 
van erfgoedinformatie in Zuid-Nederland, waarna het voor het brede publiek beschikbaar gesteld wordt 
via internet. 

Henk Geurts voor Wethouder Glastra van Loon en de beleidsmedewerkers Foto’s Ad Ploegmakers

‘Voor Noord-Brabant is Bernheze 
een van de eerste gemeenten die deze 
digitalisering op deze manier invoert’
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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

De pakketten zijn rond de kerst-
dagen rondgebracht in de kern 
waar ze door de plaatselijke ka-
tholieke- of protestantse kerk 
ontvangen zijn. De gevers van 
deze dozen en tassen vol heer-
lijkheden willen wij, namens hen 
die moeten rondkomen van het 
sociaal minimum, hartelijk be-
danken. Deze vorm van solida-
riteit geeft uitdrukking aan de 
zorg en verantwoordelijkheid 
die wij voor elkaar in Bernheze 
hebben. De actie werd dit jaar 
voor de zevende keer georgani-
seerd door zowel de protestant-
se geloofsgemeenschap als alle 
zes katholieke geloofsgemeen-
schappen in de gemeente Bern-
heze. 

Als kerken van Bernheze willen 
we graag aan het begin van het 
nieuwe jaar laten blijken dank-
baar te zijn voor alle in onze 
gemeente getoonde solidariteit, 
zowel in financieel als in maat-
schappelijk opzicht, zowel als 
een individuele als collectieve 
verantwoordelijkheid. 

Solidariteit is een sleutelwoord in 
de Bijbel. In dit handelen tussen 
mensen zien wij Gods aanwezig-
heid tastbaar werkelijkheid wor-
den. Solidariteit betekent dat we 
in onze naaste omgeving en ook 
op onze wereld betrokken zijn, 
door wie we zijn, door wat we 
zeggen en door wat we doen. 

Mogen we in 2017 weer met 
alle mensen van goede wil in 
onze gemeente (samen)werken 
aan deze onderlinge solidariteit! 

Degenen die een extra gebaar 
maakten richting de Voedsel-
bank willen wij als Lichtpunt 
Bernheze eveneens bedanken.

Kerken Bernheze
bedanken gevers
Kerstpakkettenactie
BERNHEZE - Een groot aantal inwoners van Bernheze heeft dit jaar 
weer, met het afgeven van hun kerstpakket bij een van de kerken, 
concreet hun solidariteit betuigd aan hen die het in onze naaste 
omgeving niet zo breed hebben. 

In Nistelrode, in de donkere da-
gen voor Kerst gebeurde het!
Voor het gemak noemen we 
hem ‘de Anonieme Gulle Gever’. 
Hij kreeg het, samen met Slagerij 
van den Tillart, van Mook - de 
Echte Bakker, Ceelen Groente 
en Fruit, Cafetaria ‘t Tramplein, 
Eetcafé ‘t Pumpke, Partycen-
trum ‘t Maxend en de plaatse-
lijke Jumbo voor elkaar, om ge-
zinnen die het nét even niet zo 
breed hebben, een hart onder de 
riem te steken. Nou ja een hart, 
zeg maar gerust een hele bood-
schappenmand! 

Want het (voedsel)pakket dat zij 
gezamenlijk geschonken hebben 
zal de kerstdagen en de weken 
daarna in deze gezinnen écht 
een verschil maken. En dat is 
nou precies wat ‘de Anonieme 
Gulle Gever’ wil; éven een ver-
schil maken.

Beste Anonieme Gulle Gever, het 
is je, samen met al die onderne-
mers, gelukt!
Wauw … wat een Kerst!

Was getekend, de Kerstman en 
zijn vrouw.

Kerstpakketten maken 
het verschil

NISTELRODE - Dat niet iedereen het financieel gezien even makke-
lijk heeft is helaas een gegeven, maar… dat er mensen zijn met het 
hart op de juiste plaats gelukkig ook. Die twee met elkaar combine-
ren is een unieke combinatie.

Foto: Yvonne Rosenhart 

Welke nieuwe inzichten en mo-
gelijkheden levert deze ervaring 
op? Deze vragen staan centraal 
tijdens de verdiepingsavond 
Christendom die in de kerk St. 
Petrus’ Banden aan de Kerk-
straat 2 in Heesch wordt gehou-
den op dinsdag 17 januari om 
20.00 uur.
 
Het is een virtuele ontdekkings-
reis voor mensen die nieuwsgie-
rig zijn naar het geheim achter 
de dingen en die welbewust op 
reis willen gaan om hun relatie 
met het geloofsverhaal te (her-)
ontdekken. Ga op reis en laat 
je raken, voor het eerst of op-
nieuw, door de verhalen en de 

vergezichten van het Land van 
Geloven. Het Christendom heeft 
de mens van nu zeker nog iets 
te vertellen. Verfris je kennis en 
doe aan het begin van 2017 
eens nieuwe inspiratie op voor je 
geloof. Vooraf aanmelden is niet 
nodig. De toegang is gratis. Je 
bent van harte welkom!
Voor meer informatie: (0412) 
451215 of 
bergsma@petrusemmausparochie.nl.

Verdiepingsavond 
Christendom in Heesch
Ontdekkingsreis voor mensen die nieuwsgierig zijn

HEESCH - De beelden en verhalen van het christelijk geloof zijn 
doorgegeven en telkens opnieuw levend geworden voor mensen op 
vele plaatsen, in allerlei omstandigheden, tot op vandaag. Wat doet 
het met ons als we onszelf terugvinden in bijbelverhalen, rituelen, 
heilige plaatsen en de ontmoeting met bevlogen mensen?

BernhezefamilieBerichten

Dankbetuiging  
 Wij danken u hartelijk voor de vele blijken van belangstelling 

en medeleven die wij mochten ontvangen 
na het overlijden van

Jos van der Pas
Al deze reacties zijn een grote troost voor ons. 

Marietje, kinderen en kleinkinderen
                                                                            Heeswijk

NISTELRODE - De Kerstfair 
voor Babungo Kameroen was 
een groot succes. Er is ruim  
€ 1.800,- opgehaald voor pro-
ject Babungo Kameroen van 
Yolanda van den Broek. 

Dank aan alle vrijwilligers voor 
het maken en verkopen van de 

vele kerststukken/-artikelen, 
het opbouwen van de sfeervol-
le kerstmarkt en het maken van 
de flyers. Ook dank aan Jozef, 
Maria en de Kerstman en aan de 
Wereldwinkel en de twee koren 
die mooie kerstliederen gezon-
gen hebben. 
Dank aan allen!

Succesvolle Kerstfair 
voor Babungo

Elk einde 
kent een 

nieuw begin

Zorg en 
verantwoordelijkheid
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Volop  parkeergelegenheid

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 5 t/m 11 januari
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Ontbijtkoek Room-
broodje

Kogelbiefstuk

100 gr. € 2,70

Biologisch groente/fruitpakket op 
bestelling inclusief recepten

Stamppotweek:
Boerenkool 400 gram € 1.50
Zuurkool 500 gram € 0.49
hutSpot 500 gram € 0.95

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

Nu

1,00

Kipfilet

100 gr. € 1,20

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

EkoPlaza webshop 
afhaalpunt

Zeeuws spek

100 gr. € 1,20
Schouderkarbonade 
zonder been

100 gr. € 0,75

Desem kaas/ 
kaas & kruiden

                  
                             nu 1,50

Groente en fruit 
da’s de klok 

rond genieten

2,35
Met honing gewonnen 

in de Maashorst

Nu

Van Mook genomineerd voor 
Beste echte Bakker 2017

De eindrangschikking wordt zo-
als ieder jaar uitgevoerd door de 
Radboud Universiteit Nijmegen 
en komt tot stand na een gewo-
gen gemiddelde van de cijfers 
behaald bij kwaliteitskeuringen 
en winkelbeoordelingen, waarbij 
gestandaardiseerde scores wor-
den berekend ten opzichte van 
het landelijk gemiddelde.

Deze gemiddelden waren over 
2016: kwaliteit 7,517 (een 
nieuw landelijk record!) en voor 
de winkelbeoordelingen 8,602 
punten.

Voor Michel van Mook en Karin 
van Oort is het naast een drukke 
decembermaand ook een heel 
spannende tijd. Michel: “In de 

totaal ranglijst staan we de laat-
ste jaren steeds tussen de 15e en 
35e positie. Nu staan we in de 
top 10 en worden we genomi-
neerd voor de titel. Ik ben heel 
benieuwd naar de uitslag.” 
Het hele jaar door wordt in Nis-
telrode vol aandacht en concen-
tratie gewerkt aan brood- en 
banketproducten van topkwa-
liteit. Ook de winkel heeft ruim 
boven het gemiddelde gescoord 
en dat maakt dat Van Mook in 
de race is voor de titel Beste Ech-
te Bakker 2017.

Wie de Gouden Schieter - de 
trofee die symbool staat voor 
ambacht en kwaliteit - voor 
Beste Echte Bakker in ontvangst 
mag nemen, wordt op 17 januari 

2017 bekend gemaakt tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van de Echte 
Bakkers.

NISTELRODE - Van Mook, De Echte Bakker is genomineerd voor de titel Beste Echte Bakker 2017. Het 
Echte Bakkersgilde in Wageningen maakt op dinsdag 17 januari 2017 bekend wie de Gouden Schieters 
winnen in de categorie ‘Beste Kwaliteit’, ‘Beste Winkelbeoordeling’ en wie zich heel 2017 overall win-
naar mag noemen als ‘Beste Echte Bakker’.

mr. drs. G.J.J. Caniels
Directeur

Echte Bakkersgilde

G E N O M I N E E R D

Van Mook
De Echte Bakker

Nistelrode

2017

N
om

ina
tie

Misschien wel
Beste Echte Bakker

van Nederland
2017

WebApp voor de Maashorst

Focus op het netwerk
Maashorst Media koesterde al 
vanaf de start met de Meer-
Maashorstkrant de droom om 
een App te bouwen. Dit was 
alleen nog niet realiseerbaar. De 
uitgever die in 2016 elke maand 
een MeerMaashorstkrant uitgaf, 
gaat nu over op een uitgave per 
kwartaal. Maashorst Media: “De 
krant heeft nu bekendheid en 
we krijgen meer tijd tussen de 
twee edities in. Hierdoor kunnen 
we nu focussen op het netwerk 
en nog meer duidelijkheid ver-
schaffen over hoe de Maashorst 
en de verschillende organisaties 
hieromheen met elkaar verbon-
den zijn. Zo blijven we mooie 
verhalen maken.” 

Klaar voor de toekomst
Tomas Pittens, student aan 
de HAS Hogeschool,  die sa-
men met Maashorst Media de 
webapp ontwikkelde: ”Toen ik 
hoorde over de wens van een 
app voor de Maashorst ben ik 

mee gaan denken over hoe we 
dit het beste konden maken. 
Uiteindelijk hebben we de huidi-
ge opzet bedacht en uitgewerkt. 
Op deze manier kunnen we nog 
jaren mooie informatie blijven 
toevoegen.”
De MeerMaashorst-WebApp is 
een digitale plattegrond waar-
mee iedereen binnen één oog-

opslag kan zien of eenvoudig 
kan vinden wat de Maashorst 
biedt. Thuis of midden in de 
Maashorst, overal kunt u de app 
raadplegen om nog meer over 
de Maashorst te ontdekken. 
Deze WebApp plattegrond hoeft 
niet gedownload te worden, is 
dus helemaal gratis en kan be-
zocht worden vanaf elke compu-
ter, laptop, mobiele telefoon en 
tablet.
De lancering van de nieuwe 
WebApp was afgelopen dinsdag 
3 januari in Galerie Bernheze. 
Daar werd de WebbApp geo-
pend door Rein van Moorselaar, 
voorzitter van het Bestuurlijk Re-
gieteam. Het bestuurlijk regie-
team  bestaat uit  de wethouders 
van de vier Maashorstgemeen-
ten, een bestuurder van Staats-
bosbeheer en een bestuurder 
van het Waterschap Aa en Maas. 
De provincie is adviseur. 

Voor meer informatie: 
app.meermaashorst.nl 
of stuur een mail aan 
info@meermaashorst.nl.

MAASHORST - Meer Maashorst bestaat alweer bijna één jaar. In elf kleurrijke edities is de Maashorst 
nog meer op de kaart gezet. Meer aandacht voor mens, dier, natuur en activiteiten op allerlei manieren. 
En er is meer. Meer Maashorst blijft zich inzetten om dit unieke natuurgebied met haar ondernemers 
en inwoners in de omliggende gemeenten op een positieve manier naar buiten te brengen. De Meer 
Maashorst-website was er al. Nieuw is de MeerMaashorst-WebApp. Opnieuw een flinke stap vooruit 
om nóg meer bezoekers digitaal kennis te laten maken met natuurgebied De Maashorst en de schil, van 
vier gemeenten, er omheen.

app.meermaashorst.nl
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Terugblik op jubileumjaar KBO Vorstenbosch

Speciale jubileumactiviteiten
Het jubileumjaar begon met de 
onthulling van het nieuwe vaan-
del en de nieuwe naam: Senioren 
KBO Vorstenbosch. In de loop 
van het jaar volgden speciale 
jubileumfestiviteiten, in verschil-

lende blokken, die passen bij de 
verschillende leden.
Op 29 april was er een feest-
avond voor de vrijwilligers van 
de vereniging, die via een caba-
reteske presentatie een likeur-
proeverij kregen voorgeschoteld. 

Voorzitter Cor Ottenheim: “Zij 
staan altijd voor ons klaar, dus 
daar mogen we wel iets extra’s 
voor doen.”
De officiële jubileumdag op 3 juni 
begon met een Heilige Mis waar-
in het nieuwe vaandel werd ge-

zegend. Daarna was er een diner 
in Cultureel Centrum De Stuik, 
gevolgd door de theatervoorstel-
ling ‘Tieners van Toen’. De bedie-
ning werd verzorgd door enthou-
siaste vrijwilligers uit het dorp. 
Op 7 oktober was er om 18.00 
uur een receptie, waar het gilde 
en de fanfare een hulde brach-
ten en ook de gemeente kwam 
feliciteren. Daarna was er een 
feestelijke avond met muziek van 
‘Kwartjesvolk’ uit Zeeland.   

Extra’s bij reguliere activiteiten
Ook bij reguliere activiteiten was 
er aandacht voor het jubileum. 

Tijdens de jaarvergadering in ja-
nuari en de jaarlijkse 80 plus-bij-
eenkomst in november werd een 
fotoreportage getoond over 60 
jaar KBO Vorstenbosch. Vooral 
voor de 80-plussers een ‘feest 
van herkenning’! In april was er 
een jubileum biljarttoernooi; Jan 
van Kessel mag zich jubileum-
winnaar noemen. 

Tijdens de jaarlijkse quizavond in 
april gingen drie blokken vragen 
over 60 jaar KBO of 60 jaar terug 
in de tijd. De activiteiten werden 
voorzien van feestelijke hapjes. 
En een liederentafel en een jeu 
de boules toernooi waren onver-

wacht gratis. Bij zieken en zwak-
keren, die niet naar activiteiten 
konden komen, werden pakket-
jes bezorgd. 

Terugblikken
Tijdens de kerstviering werd de 
jubileumcommissie, bestaande 
uit het bestuur en de leden Maria 
Verstraten, Jan van Grunsven en 
Wim van Lith, bedankt en ont-
bonden. Cor: “We zijn heel te-
vreden. Alles wat we voor 2016 
gepland hadden, is grotendeels 
uitgevoerd. En de opkomst was 
vaak overweldigend.”

Andere hoogtepunten
De KBO organiseerde dit jaar 
nog meer. Zoals de themamid-
dag in februari met verhalen van 
Jan van de Kamp (91) over zijn 
ervaringen in Nederlands Indië. 
Jos van de Lisdonk: “Heel indruk-
wekkend, zeker omdat het een 
lid van onze vereniging is.” 

In het kader van NL Doet hebben 
extra vrijwilligers de ruimte van 
de KBO geschilderd. Cor Otten-
heim: “Die dag is zo goed verlo-
pen, dat ik er gewoon en kick van 
kreeg. Iedereen deed iets en we 
waren heel snel klaar!”

VOrSTENBOSCH – Een op de zes inwoners van Vorstenbosch is lid van de KBO. In 2016 vierde de ver-
eniging haar 60-jarig jubileum met enkele grote jubileumactiviteiten en verrassende acties en attenties 
tijdens de reguliere activiteiten door het jaar heen.  

V.l.n.r.: Jan van Grunsven, Maria Verstraten, Jos van de Lisdonk, Nelly van de Ven, Nellie van der Spank, Gerrit 
Verhoeven, Theo Rooijakkers en Cor Ottenheim (Agnes van Brakel van het bestuur en Wim van Lith van de 
jubileumcommissie ontbreken op de foto) Tekst: Henriëtte Maas Foto: Marcel van der Steen

Activiteiten voorzien 
van feestelijke hapjes 
of onverwacht gratis

KBO Bernheze
Reis naar de 
Hanzesteden
HEESWIJK-DINTHEr/LOOS-
BrOEK - KBO-leden van de af-
delingen Heeswijk-Dinther en 
Loosbroek gaan ook in 2017 
weer samen op reis. Van maan-
dag 15 mei t/m vrijdag 19 mei 
maken we een busreis naar 
Noord Duitsland, richting Oost-
zee. 

Op de heenweg naar ons hotel 
in Lübeck bezoeken we Osna-
brück. Op de tweede dag maken 

we nader kennis met Lübeck en 
we hebben daar een stadsrond-
vaart. 
De rijkdom van de Hanze in de 
14e eeuw is bijna nergens zo 
goed te zien als in het historisch 
stadscentrum van Wismar, dat 
we ’s middags bezoeken onder 
leiding van twee lokale gidsen. 
Op de daaropvolgende dag be-
zichtigen we, wederom onder 
leiding van twee lokale gidsen, 

de havenstad rostock. 
De badplaats Warnemünde ver-
kennen we op eigen gelegen-
heid. Op dag vier gaan we naar 
Hamburg voor een tour door 
de Speicherstadt, een complex 
van pakhuizen op eilandjes in 
de rivierbedding van de Elbe. 
We maken een interessante 
stadswandeling en bezoeken 
het Kaffeemuseum. Vervolgens 
gaan we naar Stade en krijgen er 
een stadsrondleiding per grach-
tenboot. Dan is de dag van de 
terugreis aangebroken, maar 
onderweg is er nog tijd voor een 
bezoek aan Bielefeld. Afsluitend 

is er een afscheidsdiner in Soe-
rendonk. 

Onze leden zijn al geïnformeerd, 
maar mochten ze de informatie 
misgelopen hebben, dan is het 
mogelijk een nadere beschrij-
ving en een inschrijfformulier op 
te vragen bij ria van Hemmen; 
riavanhemmen@gmail.com, tel. 
0413-292462. Inschrijven kan 
tot 30 januari.

Met een brede blik worden 
‘stenen en verhalen’ aan hun 
plekken gekoppeld. We maken 
kennis met de kenmerken en 
merkwaardigheden van alle-
daags boerenleven dat jarenlang 
is gekluisterd aan het denken, 
dromen en doen en laten van 
de adel. Wat zien we door de 
tijd heen, ook nu nog, aan men-
senleven en mensenwerk op al 
die agrarische plekken in Oost-, 
Midden- en West-Brabant, die in 
de 19e eeuw werden opgekocht 
en 50 jaar geleden veelal weer 
zijn verkocht door de Heeswijkse 
kasteelheren?

Op zijn rOUTE 77 van de Aa 
bij Heeswijk tot aan de roosen-
daalsche Vliet, komen we langs 
hoekgevel-, kortgevel- en lang-
gevelboerderijen, nood- en we-
deropbouwboerderijen, door-
zonwoningen en boerderettes. 
We zien armzalige ‘menschen-
nestjes’ als bij van Gogh die nu 
zijn weggevaagd of gepromo-
veerd tot riante burgerbuiten-
plaatsen.Traditioneel boeren-
leven naast vernieuwingen in 

de landbouw, opkomst van de 
recreatie, natuurbescherming, 
monumentenzorg, het moder-
ne wonen en het buiten wonen. 
Daken van stro, riet, pannen en 
golfplaten. Beschermde monu-
menten en ‘spontaan erfgoed’, 
zalige en rampzalige gebeur-
tenissen. Bij de helft van de 77 
kasteelhoeven brak er brand uit.

‘ZIEHIEr!’ is als opdracht van de 
gemeente Bernheze een vinger- 
oefening voor innovatief om-

gaan met erfgoed en sluit aan 
bij landelijke ontwikkelingen. 
De focus ligt op het bestuderen, 
verbeelden en beleven van cul-
tuurbiotopen. Blik op de plek, 
laat historie en erfgoed pas echt 
leven, is de boodschap. 

De lezing begint om 20.00 uur. 
Ook niet leden zijn van harte 
welkom, zij betalen € 3,- in-
clusief een kop koffie/thee. Op 
deze avond is ook het boek  
‘ZIEHIEr!’ te koop voor € 19,95.

Presentatie Kasteelhoeven in de 
cultuurzoom van De Maashorst
NISTELrODE - Op woensdag 11 januari geeft Rien de Visser in de heemkamer van heemkundekring 
Nistelvorst een lezing over zijn onderzoek en boek ‘ZIEHIER!’ Wij verkopen 77 exemplaren van ‘Kas-
teelhoeven’, een kijk-, kennis- en verhalenboek waarvoor ontwerperzoon Florian de Visser het concept 
bedacht en scenariomaquettes ontwikkelde. Op deze avond zal Rien Landgoed Zevenbergen, de Oortse 
Hoeven en de pachthoeven in Vorstenbosch en op Bedaf extra belichten: allemaal pachtboerderijen in 
de cultuurzoom van natuurgebied De Maashorst.

De rijkdom van de Hanze in de 14e eeuw 
is bijna nergens zo goed te zien als in het 

historisch stadscentrum van Wismar
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Van Soest & Partners richt
zich vooral op ondernemers uit het 
midden en kleinbedrijf en vrije 
beroepsbeoefenaren.
In een open informele sfeer zijn wij 
onze cliënten van dienst. Werkelijke 
betrokkenheid en aandacht vinden wij 
daarbij onontbeerlijk.

Kent u, als werkgever, deze 
loontechnische begrippen??
Zo ja:
Mogelijk twijfelt u of u er wel genoeg van weet en hier goed mee omgaat.
Dan adviseren wij u met ons contact op te nemen!

Zo nee:
Neem dan zeker even contact met ons op!

Interesse?
Maak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek een afspraak met 
Camiel Stokkermans, Chris-Stan van Daal, of Frank Hanegraaf.
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Vestiging:
Heesch
Geffen
Heeswijk-Dinther

Bezoekadres:
Cereslaan 4
Dorpstraat 43
Plein 1969 1a

Postadres:
Cereslaan 4
5384 VT 
Heesch

T  
F 
E info@soestacc.com
W www.soestacc.com

0412 - 45 90 00
0412 - 45 90 01 
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Hallo, ik ben Pooltje. Een stoere rode kater van twee jaar. Ik barst 
van de energie. Die raak ik kwijt door flink te rennen, te spelen 

en lekker te knuffelen met iedereen die maar in de buurt is. 
Wel alleen met mensen trouwens… andere katten vind ik 
niet zo leuk. Ik zoek daarom een huisje waar ik heerlijk het 
rijk alleen heb en lekker mijn gang kan gaan. Ik ben een 
enorme babbelkous. Als ik je zie, begin ik meteen hele 
verhalen te vertellen. 
Ze hadden me hier ook best Garfield kunnen noemen. Ik 
ben niet alleen rood net als Garfield, maar deel ook zijn 

liefde voor eten. Heeft u een warme mand voor me en een 
voerbak met iets lekkers? Dan wil ik graag bij u komen wo-

nen. Ik sta ook op www.dierenasiels.com en 
www.facebook.com/hokazo!

Dierenopvangcentrum HoKaZo - Lange Goorstraat 6 - 5406 XE Uden
tel. 0413-260546 - e-mail: admin@hokazo.nl - www.hokazo.nl

HEESCH - Sterrenwacht Halley 
is op vrijdagavond 6 december 
voor publiek geopend. Het pro-
gramma begint om 20.00 uur en 
duurt ongeveer twee uur. 

Ster van Bethlehem
Op deze publieksavond be-
steedt de sterrenwacht aandacht 
aan de Ster van Bethlehem; het 
bekendste astronomische ver-
schijnsel dat in de Bijbel wordt 
beschreven. In het planetarium 
verzorgen Halleyleden voorstel-
lingen over de sterrenhemel. Als 
het niet bewolkt is, is er de mo-
gelijkheid om met de telescoop 
de maan, Mars en de heel helde-
re planeet Venus bekijken.

Entree: € 5,- (kinderen t/m 12 

jaar € 3,- ). 
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch
0412 - 45 49 99. 
www.sterrenwachthalley.nl

Publieksavond bij Halley

NISTELRODE - De zater-
dagscouts van scoutinggroep 
Mira Ceti houden op 7 januari 
hun jaarlijkse flessenactie. 

Van de opbrengsten van deze 
actie wordt een gedeelte van het 
zomerkamp bekostigd. 

Deze dag komen de scouts in de 
ochtend en in de middag langs 
de deur om lege statiegeldfles-
sen op te halen. De scouts zijn 

herkenbaar aan het scoutinguni-
form dat ze dragen. Een vrije gift 
is uiteraard ook mogelijk.

flessenactie zater-
dagscouts Mira Ceti

Praktijkwedstrijd Nederlandse 
Politiehonden Vereniging

PHV Steeds Paraat organiseert 
nu een praktijkwedstrijd die 
afwijkt van het standaard pro-
gramma dat de KNPV aanbiedt. 
Op 14 januari nemen maar liefst 
40 toekomstige politiehonden 
deel aan deze uitdaging. 

Zeven oefeningen zijn in elkaar 

gezet in en rondom discotheek 
Lunenburg. Er zal deze dag ge-
keken worden naar welke hond 
de beste eigenschappen, zoals 
moed, lef en intelligentie, heeft. 
Deelnemers uit het hele land en 
zelfs uit het buitenland reizen 
deze dag af naar Loosbroek om 
te kijken wat zijn/haar hond in 

zijn mars heeft. De wedstrijd 
vangt aan om 15.00 uur en zal 
rond de klok van 22.00 uur zijn 
afgelopen. 
Locatie: In en rondom Lunen-
burg Loosbroek

Toegang is gratis voor wie wil 
komen kijken.

LOOSBROEK - De Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging (KNPV) is hofleverancier voor 
politiehonden in binnen- en buitenland. Op 14 januari 2017 organiseert PHV Steeds Paraat een prak-
tijkwedstrijd waar alleen leden van de KNPV aan deel kunnen nemen. Particulieren richten in drie jaar 
tijd een hond af en deze hond behaalt dan vaak het certificaat PH1. Hierna worden de honden verkocht 
aan diverse diensten. 
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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,-

Citroen Xsara Picasso meeneemprijs 2005 € 1999,-

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,-

Renault Twingo panoramadak 2001 € 1500,-

Renault Twingo panoramadak 2005 € 1999,-

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,-

Caravan:

Wilk Tipi 5-pers kinderkamer met stapelbed 
supermooi 1999 € 3500,-

Réparateur agréé

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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Een greep uit voorraad 

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

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

      

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

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

Een greep uit onze voorraad!

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

Speciale aanbieding
Peugeot 206 1.9 diesel 2001 € 999,- Peugeot 206 2.0 HDI 2001 € 999,-

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 1.6 TDCI titanium 2008
Kia Picanto 5drs 2005
Kia Venga automaat slechts 22.000 km 2013
Mini cooper 1.6 airco 2007
5 x Opel Ampera in diverse kleuren 
  en uitvoeringen

Opel Corsa 1.3 cdti 5-drs, navi en 
  airco 2010
Opel Insignia Sport Tourer 2012
Opel Meriva airco 1.4 16v 61.000 km 2011
Opel Mokka 1.4 turbo automaat 2014
Peugeot 308 1.2 Vti 57.000 km navi 
  airco  2014
Toyota Yaris 1.3 automaat 5-drs airco 
  pdc 2009
Renault Captur helly hansen navi clima 
22.000 km 2015
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!

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

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

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

Volkswagen Golf automaat .................... 2012

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

STATIONWAGONS:

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

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

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

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

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

Pekel kan je auto beschadigen

Was in de winter regelmatig je auto. Als er pekel op je auto blijft 
zitten, kan deze schade aanrichten op plaatsen waar je lak al be-
schadigd is of je carrosserie zwak is. Spoel voordat je de auto gaat 
wassen, wel het ergste vuil van je auto af. Anders veroorzaak je 
krassen in je lak tijdens het wassen.

Je auto wassen 
in de winter

Het is het gemakkelijkst om je 
auto te wassen als het een paar 
graden boven nul is. Maar als 
je in de winter regelmatig je 
auto wilt wassen, komt het 
voor dat je auto toch een was-
beurt krijgt met de vrieskou. 
Neem dan extra maatregelen 
om schade te voorkomen:
• Gebruik lauw water.
• Maak na het wassen je rub-

bers en de randen van je 
portieren droog.

• Smeer je rubbers in met va-
seline.

• Spuit je sloten in met anti-
vriesspray, vergeet ook je 
tankdop niet.

• Zet je ruitenwissers om-
hoog, zodat ze niet vast-
vriezen.

Zo, met die blinkende auto 
kun jij je weer vertonen op 
straat!
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’t Vijfeiken 14 Heesch (achter de Lidl)  Te l .  0 4 1 2  4 0 4 4 7 4

 ZONDAG 15 JANUARI 2017 VAN 10.00 - 14.00 UUR

* Schrijf je in vóór 16 januari 2017 en sport tot april 2017 helemaal gratis. 

 Alléén geldig op abonnementen van 6 of 12 maanden (vraag naar de voorwaarden).

 SPINNINGMARATHON & OPTREDENS KIDS

 OPEN DAG

NIEUWJAARSKNALLER!

Meer info: www.meersports.nl

GRATIS
SPORTEN

TOT APRIL 2017

Fitness | Kids Fit | Les Mills | Xco
Zumba | Spinning | FunXtion

MEER dan alleen sport...

Gordijnen, fournituren en 
doe-het-zelf-pakketjes: 
Bies in Heesch heeft het allemaal

Als je de winkel binnenstapt, 
word je helemaal vrolijk van 
de stofjes, bandjes, lintjes en 
knoopjes die je met hun frisse 
kleurtjes tegemoet stralen. Met 
de winkel weet Sanne haar er-
varing en hobby te combineren. 
Sanne heeft na de opleiding tot 
interieuradviseur twaalf jaar er-
varing opgedaan in de verkoop 
van gordijnen en zonwering in 
Nistelrode en Rosmalen. De sty-
ling van de winkel heeft ze dan 
ook zelf bedacht. En haar creati-
viteit heeft ze van huis uit mee-
gekregen. Sanne: “Mijn moeder 
is een ervaren naaister en heeft 
mij de ins en outs geleerd.”

Gordijnen en borduurmachine
In de eerste plaats biedt Bies een 
totaalpakket voor gordijnen en 
andere zonwering. Nieuwe gor-
dijnen, zoals vitrage, overgor-
dijnen, rol- en vouwgordijnen, 
worden uiteraard op maat ge-
maakt. Maar ook voor het ver-
maken van je gordijnen, bijvoor-
beeld na een verhuizing, kan je 
bij Sanne aankloppen. Als je wil 
komt ze ook voor het opmeten 
en ophangen bij je thuis. En na-
tuurlijk kan je ook bij Sanne te-
recht voor (kleur-)advies. Daar-
naast kan je bij Bies terecht voor 
het borduren van namen, logo’s 
of andere afbeeldingen. Met be-
hulp van een borduurmachine 
kan nagenoeg elke afbeelding of 
tekening op iedere stoffen on-
dergrond worden nagemaakt.  

Stoffen en/of 
op maat ge-
maakt
Naast stof-
fen voor 
volwassenen 
beschikt Bies 
over een as-
sortiment vro-
lijke stoffen voor 
kinderen. Bijvoor-
beeld voor kinderkleer-
tjes, lakentjes, omslagdoeken, 
boxkleden en speelkleden. Des-
gewenst maakt Sanne zelf jas-
jes, broekjes, vestjes en shirtjes, 
natuurlijk naar smaak versierd. 
Daarnaast maakt Sanne speel-
kleden en tafeltenten in elk ge-
wenst formaat. Mensen kunnen 
die zelf samenstellen uit lapjes 
stof en spulletjes die de motoriek 
stimuleren, zoals een balletje, 
belletje, spiegeltje of lintje. 

Pakketjes voor doe-het-zelvers
Zelf maken is de nieuwe trend. 
Om dat gemakkelijker te ma-
ken gaat Bies ook pakketjes voor 
kleertjes, speelkleden en tafelten-
ten aanbieden, waarmee doe-
het-zelvers direct aan de slag 
kunnen. Bijvoorbeeld om een 
persoonlijk kraamcadeautje voor 

een vriendin of 
een nieuw neef-
je of nichtje te 
maken. Ex-
tra leuk om 
te doen als 
het voor je 
eigen kind 

of kleinkind 
is! En voor de 

toekomst heeft 
Sanne nog wel meer 

ideeën voor wie naaien 
net zo leuk vindt als zij zelf.
Vanaf 7 januari is iedereen van 
harte welkom om zich te laten 
inspireren in deze leuke nieuwe 
winkel aan het Stationsplein in 
Heesch.

Stationsplein 2f
5384 BH Heesch
06-30876141
www.biesheesch.nl
info@biesheesch.nl

HEESCH – Het Stationsplein is weer een winkel rijker. Een kleurrijke deze keer. Op nummer 2F opent 
Sanne van der Biezen op 7 januari haar zaak Bies. Je kunt er terecht voor gordijnen, stoffen en fournitu-
ren. En ja, natuurlijk ook voor biesjes.

Sanne van der Biezen bij enkele gordijnstalen Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Marcel van der Steen

Totaalpakket 
voor gordijnen en 
zonwering

•  Domeinnaam & e-mail
•  Betrouwbare hosting
•  Het online visitekaartje 
 van uw bedrijf
•  Responsive design voor gebruik 
 op smartphone en tablet
•  Eenvoudig zelf te beheren

Naar wens houden wij 
uw website actueel. 

Voor een vrijblijvend advies: 
verkoop@bernhezemedia.nl

Laar 28 Nistelrode - 0412-795170
www.bernhezemedia.nl

Website nodig?
Of is uw website aan 

vernieuwing toe?

www.vanderwijst-salarisadvies.nl
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We hebben weer een keur aan Nisseroise 
artiesten kunnen vastleggen, waaronder 
vier tonproaters. Drie van de vier zijn van 
Nisseroise komaf en hebben veel erva-
ring. Bijvoorbeeld Laurens Timmers en 
Pieter van de Meulendijks. Een debute-
rend duo van twee jonge mannen maken 
ook hun opwachting, maar dat houden 
we nog even geheim. De vierde tonproa-
ter is de huidige Prins Carnaval van Vor-
stenbosch, Freddy van den Elzen. 

Een keur van andere Nisseroise artiesten 
gaat ook de revue passeren, waaronder 
de cabaretgroep Toe Mar. Verder zal er 
ook dans getoond worden door de Hup-
pels en Dansgarde, DV Dancing Kids en 
Dansstudio Hanneke van der Stappen. 

Ook zullen de Brali’s hun carnavales-
ke muzikale zangkwaliteiten ten gehore 
brengen. Natuurlijk kan ook Efkes An-
ders niet ontbreken tijdens de Weverszit-
tingen. Het geheel zal muzikaal begeleid 
worden door Muziekkapel de Dûrzak-
kers, hofleveranciers der muziek. Onze 
eigen Durskes zijn ook alweer druk in de 
weer om een mooie act te verzorgen op 
de planken.

De Weverszittingen zullen op 4 en 11 
februari 2017 te zien zijn in Sporthal de 
Overbeek. Omdat we toch aan het ver-
anderen zijn, is er ook voor een andere 
insteek gekozen om onze gasten te ver-
zorgen. Buiten het traditionele flesje wijn 

of fris zal er ook tijdens de zittingen voor 
de liefhebbers gerstenat geserveerd wor-
den.

Kaartverkoop 2017
De voorverkoop voor Ere-Wevers en 
Ereleden is op dinsdag 10 januari en de 
openbare voorverkoop op donderdag 12 
januari. Beide bij Residentie ’t Tramstati-
on. Vanaf 12 januari 2017 zal de verkoop 
van de entreekaarten via een online sys-
teem verlopen. 

Bij bestellingen van entreekaarten met 
een aantal van 11 of een veelvoud van 
11 gaan wij zorgen voor een verrassing 
aan tafel.

Wevers en Weverinnekes
NISTELRODE - We staan aan het begin van 2017. De commissie Weverszittingen 
is al maanden druk bezig om de Weverszittingen nieuw leven in te blazen en deze 
aan te laten sluiten op de moderne tijd, Weverszittingen 2.0 zullen we maar zeggen. 
Op 4 en 11 februari 2017 zal sporthal de Overbeek weer trillen op haar grondvesten 
wanneer de Weverszittingen gepresenteerd worden. 

KERSTVAKANTIE

VROEGE VOGELS

KORTING!

DE HELE 

KERSTVAKANTIE

tot en met zondag 8 januari 2017

de nieuwste films

vóór 12:00 u
€5,50*

Voor het complete filmprogramma van deze week, online reserveringen en tijden:

WWW.INDUSTRYBIOSCOOP.NL OF BEL 0413 - 82 09 90

INDUSTRY service bioscoop Veghel NCB-Laan 52a

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a

P

*excl. 3D toeslag of toeslag voor lange films
deze actie is geldig tot en met zondag 8 januari 2017

LET OP!
LAATSTE WEEK

Voor de 20e keer de enige echte 

nisseroise
kletsaVond

een aVondVullend programma Vol lol en gein

donderdag 12 januari 2017
aanVang 20.00 uur - Zaal open Vanaf 19.00 uur

entree € 12,50

spetterend programma m.m.V.
Berry knapen

freddy Vd elZen
hans keeris

christel Vd dungen
peter Vd maas

alex wintermans
onder Begeleiding Van de nisseroise hofkapel

Maxend 22a  •  Nistelrode  •  Tel. (0412) 611 251  •  info@partycentrummaxend.nl
www.partycentrummaxend.nl          ’t Maxend partycentrumwww.partycentrummaxend.nl          

Winterwandeltocht Bernheze

Sportief 
na de 

feestdagen
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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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PRAKTISCHe INfORMATIe

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

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

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

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

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

Mantelzorglunch
Op vrijdag 3 februari wil wethou-
der Jan Glastra van Loon graag 
lunchen met mantelzorgers. ener-
zijds om de burgerinitiatieven op 
het gebied van zorg de gelegen-
heid te geven hun werkzaamhe-
den rondom o.a. Samsam en De 
Sociale wegwijzer toe te lichten. 
Anderzijds kunnen mantelzorgers 
aangeven welke behoeften zij 
hebben ten aanzien van mantel-
zorgondersteuning en de mantel-
zorgwaardering in 2017. De lunch 

is van 11.00 tot 13.30 uur in zaal 
Kerkzicht in Loosbroek.

De gemeente Bernheze wil graag 
zoveel mogelijk mantelzorgers be-
danken voor hun langdurige, on-
betaalde zorg voor hun naasten. U 
kunt uw mantelzorger tot zondag 
15 januari aanmelden. De organi-
satie is in handen van mantelzorg-
makelaar Margo van den Berg. 

attentie
was uw mantelzorger niet in de 

gelegenheid om deel te nemen 
aan de verwendagen in november 
en heeft hij of zij geen behoefte 
aan of tijd voor deelname aan de 
mantelzorglunch op 3 februari? 
wilt u toch graag dat uw man-
telzorger een erkenning ontvangt 
van de gemeente Bernheze? Vul 
dan de bon in en namens de ge-
meente wordt een kleine blijk van 
waardering geregeld voor uw 
mantelzorger.

aanmelding
wilt u uw mantelzorger in het 
zonnetje zetten, vul dan de ant-
woordbon in en stuur deze in een 
envelop zonder postzegel naar 

communicatie van de gemeen-
te Bernheze, Antwoordnummer 
6003, 5384 ZX Heesch of mail 
naar mvdberg@mantelzorgmake-
laars.com. U kunt u ook aanmel-
den via www.bernheze.org. Voor 
vragen kunt u contact opnemen 
met Margo van den Berg, telefoon 
06-48 80 11 27. Ook als u bekend 
bent bij wmo of Margo, moet u 
uw mantelzorger aanmelden.

vervangende mantelzorg
Het kan zijn dat u niet zomaar van 
huis kunt. wilt u dan aangeven of 
het nodig is dat wij vervangende 
zorg regelen? Hiervoor wordt een 
vrijwilliger gezocht.

Mantelzorgwaardering 2016
in november heeft de gemeente bernheze haar mantelzorgers ge-
waardeerd met een gezellige verwendag. voor mantelzorgers die 
hier toen niet bij konden zijn, gaan we wat extra’s organiseren.

He� gemeentebestuur va� Bernh� e e� haar medewerker� 
wense� � ee� voorspoedi� e� gelukki� 2017!

Gegevens zorgvrager (degene die zorg ontvangt moet woonachtig zijn in Bernheze)
Naam  

Adres  

Postcode  

woonplaats  

Telefoonnummer  

Geboortedatum  

e-mailadres  

Korte omschrijving ziekte/beperking  

Gegevens mantelzorger  

Naam  

Adres   

Postcode  

woonplaats  

Telefoonnummer  

Geboortedatum*  

e-mailadres  

Aankruisen wat van toepassing is: 

Mijn mantelzorger wil deelnemen 
aan:
O  Mantelzorglunch op 3 februari 

2016 van 11.00 tot 13.45 uur.
O  Mijn mantelzorger had geen ge-

legenheid om erbij te zijn op 12 
of 26 november en kan/wil ook 
niet naar de mantelzorglunch 
komen. ik wil hem of haar een 
blijk van waardering geven.  

*  Gelieve ook mantelzorgers jon-
ger dan 18 jaar op te geven. 
Voor hen zal een passende 
attentie worden verzorgd.

Met deze aanmelding gaat u er-
mee akkoord dat de mantelzorger 
gebeld kan worden.

Verpakkingen van 
plastic, blik en 
drankkartons 

in dezelfde zak
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vorstenbosch, vrijdag 6 januari
De kerstboomverbranding begint 
om 18.30 uur op kruising Hond-
straat-Broekkant. Kerstbomen 
kunnen daar worden ingeleverd 
van 15.00 tot 17.00 uur. Kin-
deren ontvangen bij inlevering 
een lotnummer, waarmee ze een 
prijs kunnen winnen. Om 18.30 
uur trekt een stoet kinderen met 
lampionnen van De Stuik naar 
de verbrandingsplaats, muzikaal 
omlijst door drumband De No-
tenkrakers. Na afloop vindt in 
gemeenschapshuis De Stuik on-
der het genot van koffie, thee of 
frisdrank een loterij plaats. 

Heeswijk-Dinther en Loosbroek, 
zaterdag 7 januari
De kerstboomverbranding be-
gint om 19.00 uur op kruising 
Beukendreef-Rodenburgseweg. 
Kerstbomen kunnen daar in-

geleverd worden van 10.00 tot 
17.00 uur of op het veldje aan 
Schaapsdijk in Loosbroek. Kin-
deren ontvangen bij inlevering 
een lotnummer, waarmee ze een 
prijs kunnen winnen. er is voor 
de jeugd chocolademelk en pe-
perkoek. 

Nistelrode, zaterdag 7 januari
De kerstboomverbranding is van 
17.00 tot 20.30 uur op het ter-
rein Hoogbroeksesteeg. Kerst-
bomen kunnen daar ingeleverd 
worden van 13.00 tot 17.00 uur. 
Kinderen ontvangen bij inleve-
ring een lotnummer, waar ze een 
prijs mee kunnen winnen. er is 
muziek met een DJ en er is een 
hapje en drankje te verkrijgen.

Heesch, zaterdag 7 januari 
De kerstboomverbranding begint 
om 19.30 uur in de Schoonstraat 

(voorbij hockeyvelden). Kerstbo-
men kunnen ingeleverd worden 
van 13.00 tot 16.30 uur bij het 
grasveld tussen Antenburgt en 
het scoutinggebouw. Kinderen 
ontvangen bij inlevering een lot-
nummer, waarmee ze een prijs 
kunnen winnen. 
Basisschoolleerlingen van 6-12 
jaar kunnen om 17.30 uur in De 
Pas lampionnen knutselen. Om 
19.00 uur vertrekt de lampion-
nenoptocht vanaf De Pas naar 
het terrein voor de kerstboom-
verbranding. er is voor de jeugd 
gratis chocolademelk en peper-
koek. 

U moet de kerstboom zelf naar 
de inzamellocaties brengen. 
Meer informatie vindt u op 
www.bernheze.org.

Kerstboomverbrandingen uw Afvalkalender 2017
Hieronder vindt u de data waarop de kerstbomen verbrand worden.

OffICIËLe BeKeNDMAKINGeN

besluit tot uitschrijving

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

geboren 10-03-1960
Besluitdatum: 01-12-2016
Procedures 4b en 7a zijn van 
toepassing.

Dit besluit kan grote persoonlijke 
en/of financiële gevolgen heb-
ben voor de betrokkene. Bent 
u op de hoogte van het huidige 
adres van genoemde persoon, 
neem dan contact op met de ge-
meente Bernheze, telefoon 
14 0412.

voornemen tot uitschrijving

U heeft verzuimd uw adreswijzi-
ging of uw vertrek naar het bui-
tenland 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 vol-
gende personen niet meer bij te 
houden, omdat uit onderzoek 
geen uitsluitsel is verkregen over 

de verblijfplaats.
-  D.F. Paszek, 

geboren 11-09-1972
-  P. Jaskiewicz, 

geboren 29-08-1974
-  M. A. wadowski, 

geboren 24-04-1981
-  R.D. Rodrigues Lima, 

geboren 25-01-1983

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 gemeente 
Bernheze, telefoon 14 0412.

aanwijzingsbesluit 
Diensten van algemeen 
Economisch belang

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 20 decem-
ber 2016 besloten om het aan-
bieden van peuterspeelzaalwerk 
in alle vijf de dorpskernen van 
de gemeente Bernheze aan te 
wijzen als Dienst van Algemeen 
economisch Belang (DAeB) en 
om Stichting Piccino te belasten 
met deze DAeB voor de periode 
tot en met 2019. Op deze ma-
nier is het peuterspeelzaalwerk 
voor zoveel mogelijk burgers van 
Bernheze beschikbaar. Dit bete-
kent dat deze diensten worden 
aangeboden tegen maatschap-

pelijke tarieven in alle vijf de 
dorpskernen hoewel dit niet ren-
dabel is. 
Procedure 4a is van toepassing.

algemene Plaatselijke 
verordening (aPv)

Melding schenktijden paracom-
merciële rechtspersoon
Gemeenschapshuis De Stuik, 
Schoolstraat 14, 5476 KK Vor-
stenbosch heeft in overeenstem-
ming met artikel 2:34B, lid 4 APV 
melding  gedaan van activitei-
ten op 7 januari 2017, de dagen 
waarop de pronkzittingen zijn, 
24 februari 2017 en de dagen 
waarop het carnaval is. Van deze 
mogelijkheid mag door de in-
richting maximaal 6 keer per jaar 
gebruik worden gemaakt. Tijdens 
de activiteit gelden er ruimere 
schenktijden dan normaal. Voor 
de exacte normen verwijzen wij u 
naar artikel 2:34B, lid 1 en 2 van 
de APV, die te vinden is op 
www.bernheze.org. 
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

verleende standplaats-
vergunningen
-  Het college van burgemees-

ter en wethouders heeft op 
13 december 2016 besloten 
een standplaatsvergunning te 
verlenen aan Kom Kom Friet, 
Zandseveldweg 70, 5845 CK 
Sint-Anthonis voor het verko-
pen van friet en snacks op lo-
catie Hoogstraat t.o. De Misse 
achter bomen in Heesch.

-  Het college van burgemeester 
en wethouders heeft op 19 de-
cember 2016 besloten een inci-
dentele standplaatsvergunning 

te verlenen aan Roscom Pro-
motie, Telfordstraat 25a, 8013 
RL Zwolle voor het plaatsen van 
een mobiele klantenservicewa-
gen voor informatie, service en 
dienstverlening door Ziggo op 
diverse locaties in Bernheze van 
4 t/m 7 en 11 t/m 14 januari 
2017.

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

Melding maken uitweg
-  S. Hurkmans, Schoolstraat 21, 

5473 GD Heeswijk-Dinther 
heeft in overeenstemming met 
artikel 2:12, lid 1 onder a, van 
de APV Bernheze 2014 een 
melding gedaan van het aan-
leggen van een uitweg naar 
edmundus van Dintherstraat, 
kadastraal bekend HwK02 C 
6105 Heeswijk-Dinther. De 
melding is op 22 december ge-
accepteerd. Verzenddatum: 22 
december 2016. 

-  M.H.A. van Kleef, Derpt 14, 
5476 Vw Vorstenbosch heeft 
in overeenstemming met artikel 
2:12, lid 1 onder a, van de APV 
Bernheze 2014 een melding 
gedaan van het verbreden van 
een uitweg naar Laag Beugt 2b 
in Heeswijk-Dinther. De mel-
ding is op 22 december geac-
cepteerd. Verzenddatum: 22 
december 2016.

-   Hooghuis locatie Heesch,
Schoonstraat 34, 5384 AP 
Heesch heeft in overeenstem-
ming met artikel 2:12, lid 1 
onder a, van de APV Bernheze 
2014 een melding gedaan van 
het aanleggen  van een uitweg 
naar Schoonstraat 34 in Heesch. 
De melding is op 22 december 
geaccepteerd. Verzenddatum: 

22 december 2016.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
-  A.J.M. van der Sanden voor 

het organiseren van het Goe-
de doelen events op 10 en 11 
maart 2017 van 20.00 tot 1.00 
uur op locatie watersteeg 20, 
5476 Kw Vorstenbosch. De 
beschikkingen zijn verleend op 
15 december 2016.

-  Stichting Carnaval De Piere-
slikkers voor het organiseren 
van een carnavalsoptocht op 
27 februari 2017 van 14.11 tot 
15.30 uur in diverse straten in 
Vorstenbosch. Tijdens de op-
tocht zijn de volgende straten 
(geheel of gedeeltelijk) afge-
sloten: Kerkstraat, De Helling, 
Oude Veghelsedijk, Kapel-
straat, eggerlaan en School-
straat in Vorstenbosch. De be-
schikkingen zijn verleend op 21 
december 2016.

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

wet ruimtelijke ordening 

vaststelling bestemmingsplan 
fokkershoek 8a 
Heeswijk-Dinther
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat 
in de gemeenteraadsvergadering 
van 15 december 2016 het be-
stemmingsplan Fokkershoek 8a 
Heeswijk-Dinther ongewijzigd is 
vastgesteld.
inhoud: Het betreft de uitbrei-
ding van het gildegebouw, 

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.

Download de afvalstoffendienst 
app
U vindt de app in de AppStore, 
store voor windows iPhone en 
Google playstore. Zoek daarbij 
op Afvalstoffendienst. De app 
downloaden kan ook via 
www.bernheze.org.

Print de afvalkalender zelf uit
Geen smartphone? U kunt de 
Afvalkalender als pdf downloa-
den via www.bernheze.org. Vul 
uw postcode en huisnummer in. 
U ontvangt een pdf die u kunt 
uitprinten en ophangen. 

vraag de afvalkalender 
telefonisch op
Lukt het installeren van de app of 
het zelf printen van de Afvalka-

lender niet? Bel ons en wij sturen 
hem op.  

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

De papieren afvalkalender valt niet meer automatisch op de deur-
mat. Hoe komt u te weten wanneer we welk afval bij u ophalen?
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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.

WWW.BeRNHeze.ORG

Fokkerhoek 8a in Heeswijk-
Dinther. Plan iDN: 
NL.iMRO.1721.BPFokkershoe-
k8a-vg01.
inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afloop van de beroepstermijn in 
werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. in dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b en 5b zijn van 
toepassing.

vaststelling wijzigingsplan 
Dodenhoeksestraat 
ong. Heeswijk-Dinther
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft het wijzigings-
plan Dodenhoeksestraat ong. in 
Heeswijk-Dinther ongewijzigd 
vastgesteld (artikel 3.9a wet 
ruimtelijke ordening). Het plan 
is te raadplegen op www.ruim-
telijkeplannen.nl met de code 
NL.iMRO.1721.wPDodenhoek-
seong-vg01.
inhoud: Het plan behelst het 
bouwen van een woning op het 
perceel aan Dodenhoeksestraat 
ong. in Heeswijk-Dinther.
inwerkingtreding: Het vast-
stellingsbesluit en daarmee het 
wijzigingsplan treedt de dag na 
afloop van de beroepstermijn 
in werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. in dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist. 
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing.

Ontwerpbestemmingsplan
Raadhuisplein 16-19,  
Heeswijk-Dinther
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 Fokkershoek 8a in 
Heeswijk-Dinther, te raadplegen 
op www.ruimtelijkeplannen.nl
met iDN-code NL.iMRO.1721.
BPRaadhuisplein16-ow01.
inhoud: Het betreft de realisatie 
van een commerciële ruimte en 
8 appartementen aan Raadhuis-
plein 16-19 in Heeswijk-Dinther.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing.

vaststelling wijzigingsplan 
Mgr. van den Hurklaan 
ong. (naast 12) Heesch
Het college van burgemeester 
en wethouders heeft het wij-
zigingsplan Mgr. van den Hur-
klaan ong. (naast 12) in Heesch 
ongewijzigd vastgesteld (artikel 
3.9a wet ruimtelijke ordening). 
Het plan is te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met 
code NL.iMRO.1721.wPMgrvd-
Hurkln12-vg01.
inhoud: Het plan behelst een 
schuur om te vormen naar een 
woning aan Mgr. van den Hur-
klaan ong. (naast 12) in Heesch.
inwerkingtreding: Het vast-
stellingsbesluit en daarmee het 
wijzigingsplan treedt de dag na 
afloop van de beroepstermijn 
in werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. in dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist. 
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing.

kennisgeving 
Natuurbeschermingswet

Gedeputeerde Staten van Lim-
burg maken bekend dat het vol-
gende besluit is genomen:
Natuurbeschermingswet 1998, 
besluit voor het exploiteren, wijzi-
gen en uitbreiden van een pluim-
veehouderij, locatie Donkers 
Heidelust B.V., Grote Heide 11,

5388 VT Nistelrode, Datum be-
sluit: 19 december 2016, Zaak-
nummer: 2016-600506. Het 
definitief besluit is ten opzichte 
van het ontwerpbesluit niet ge-
wijzigd.
inzage: Het besluit en de bijbe-
horende stukken liggen tijdens 
openingstijden op afspraak ter 
inzage van 21 december 2016 
tot en met 1 februari 2017 in:
-  het Gouvernement, Lim-

burglaan 10, Maastricht, tele-
foon +31 43 389 76 49.

-  het gemeentehuis van Bernhe-
ze, De Misse 6 in Heesch.

Vergunningsbesluiten worden 
gedurende de inzagetermijn ook 
gepubliceerd op www.limburg.
nl/vergunningen.

wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
vorstenbosch
-  Vorstenbosseweg ong. nabij 

Hoekseweg/Dinthersehoek-
loop/Leijgraaf
Bouwen gemaal
Datum ontvangst: 19-12-2016

Heesch
-  ’t Dorp 124

Plaatsen 2 led-schermen tegen 
gevel
Datum ontvangst: 19-12-2016

-  De Knolraap 43, 5384 XN
Legalisatie kelder
Datum ontvangst: 22-12-2016

Heeswijk-Dinther
-  Boekweitveld/Teerlingstraat 

Kappen 7 berken (herinrich-
ting groenstrook, bouwplan 
Cunera)
Ontvangstdatum: 13-12-2016

-  eikenhoek 11
Realiseren aanbouw
Datum ontvangst: 21-12-2016

-  Kameren 2
Uitbreiden ligboxenstal en 
handelen in strijd regels ruim-

telijke ordening
Datum ontvangst: 28-12-2016

-  Zandkant 4e
Oprichten vrijstaande woning 
met garage
Datum ontvangst: 23-12-2016

-  Sectie F 
488/489/491/498/1374(Jeu-
dijk)
Plaatsen hydranten
Datum ontvangst: 23-12-2016

Procedure 6 is van toepassing.

besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Nistelrode
-  Laar 66

Veranderen entree pui
Verzenddatum: 20-12-2016

-  Donzel 80
Verbouwen woning
Verzenddatum: 22-12-2016

Heeswijk-Dinther
-  Muggenhoek 1

Herbouwen woonboerderij
Verzenddatum: 02-01-2017

-  Beatrixstraat 14
Plaatsen dakopbouw
Verzenddatum: 20-12-2016

Heesch
-  ’t Dorp 13

Oprichten kantoor met 
appartementen
Verzenddatum: 21-12-2016

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

De volgende omgevingsvergun-
ning is verleend. Omdat dit be-
sluit leidt tot een onomkeerbare 
situatie, treedt ze zes weken na 
verzending van het besluit in 
werking. 
Heeswijk-Dinther
-  Boekweitveld/Teerlingstraat 

Kappen 7 berken (herinrich-
ting groenstrook, bouwplan 
Cunera)
Verzenddatum: 29-12-2016

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

Tijdelijke vergunning
Heesch
-  Denneboomstraat ong.

Tijdelijk plaatsen en bewonen 
woonunit
Verzenddatum: 23-12-2016

Uitgebreide procedure 

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

besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn via de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure ver-
leend. Deze besluiten treden in 
werking na afloop van de be-
roepstermijn.
vorstenbosch
-  Roestenburgseweg 7

Beperkte milieutoets, uitbrei-
den pluimveehouderij in rund-
vee- en pluimveehouderij
Verzenddatum: 31-12-2016

Heesch
-  Loosbroeksestraat 17, 5384 SV

Veranderen milieu en handelin-
gen met gevolgen beschermde 
natuurgebieden
Verzenddatum: 19-12-2016

-  Grolderseweg 13
Handelingen met gevolgen 
beschermde natuurgebieden, 
beperkte milieutoets 
(veranderen varkenshouderij)
Verzenddatum: 20-12-2016

Heeswijk-Dinther
-  Jan van den Boomstraat 2

wijzigen/uitbreiden melkrund-
vee- en varkenshouderij
Verzenddatum: 22-12-2016

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

GeMeeNTeBeRICHTeN
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Tekst?

ook driekoningen Zie oplossing pagina 26

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:
Jasper Exters 
uit Nistelrode

winnaar:
Hennie v.d. Bogaart
kan de staatsloten 

ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

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. 

Mager rundgehakt 
kilo voor € 4,98-. 
shoarMa of gyrosvlees 
kilo voor € 4,98-.
Slagerij Bert van Dinther 
Heistraat 8 Oss
0412-454536

de Mooiste laMpen 
vindt u in Heeswijk-Dinther.
Lampen hangen of op zicht 
meenemen, is voor ons geen 
probleem. Wij hebben altijd 
leuke aanbiedingen en anders 
maken we er een.
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. 

olieBollenkraaM
Geopend t/m zondag 8 januari

op Plein 1969 in 
Heeswijk-Dinther.
Mario & Christa Bok.

aangeBoden

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.

op zoek naar een 
origineel cadeau?
Geef een kleuranalyse en/of 
kledingadvies cadeau.
Alleen of samen met enkele 
vriendinnen, gegarandeerd 
succes voor een gezellige en 
leerzame middag.
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.

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.

overige

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.

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.

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

  
Zoek:  jaNUaRi, fEbRUaRi, MaaRT, aPRiL, MEi, jUNi, jULi, aUGUSTUS, SEPTEMbER, 
OkTObER, NOvEMbER, DEcEMbER, wiNTER, ZOMER, LENTE, HERfST

WOORDzOeKeR

Wil je weten wat de werkzaamheden inhouden, wat wij van je 
verwachten en wat wij je te bieden hebben? Bekijk dan deze vacatures 
op onze website www.koendersadvies.nl.

Solliciteren?
Ben je enthousiast geworden en herken je jezelf in één van deze profielen? 
Stuur dan een korte motivatie en cv naar nicole.vandenieuwenhuyzen@
koendersadvies.nl. Heb je vragen? Stuur een e-mail of bel naar 0413-870087.

Koenders Advies is een slagvaardig bureau in Uden, gespecialiseerd in belasting- en 
bedrijfseconomisch advies voor familiebedrijven en ondernemingen. Wij verzorgen alle 
werkzaamheden die voortvloeien uit advisering van administratie tot aangifte. 
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar:

FINANCIEEL ADMINISTRATIEF 
MEDEWERKER 32-40 uur per week

SECRETARESSE 24-40 uur per week

Rommelmarkt voor goed doel 
NISTELRODE - Stichting Bern-
hezer Gehandicaptenbal orga-
niseert op zondag 12 februari 
weer een oergezellige rommel-
markt. 

U heeft nog leuke bruikbare spul-
letjes liggen die u zelf niet meer 
gebruikt, het lijkt u leuk om eens 
te ervaren hoe een rommelmarkt 
is als kraamhouder, u wilt graag 
een goed doel steunen? Huur 
dan eens een kraam. Een kraam 
huren kost u maar € 12,50, de 
opbrengst van uw spulletjes is 

voor uw eigen portemonnee. 
De locatie van deze gezellige 
rommelmarkt is Partycentrum ’t 
Maxend, Maxend 22a te Nis-

telrode.  Bezoekers zijn die dag 
welkom vanaf 9.30 uur, hier 
wordt een entree gevraagd van 

€ 1,50 die net als de kraamhuur 
bestemd zijn voor de stichting 
zodat zij jaarlijks haar verkleed-
feest kan blijven organiseren.  

Voor meer informatie bel 0412 
611251 of mail naar 
info@bernhezergehandicapten-
bal.nl.

gun je nog 
bruikbare 
spullen een 
tweede kans
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Een op de negen Nederlanders 
tussen 16 en 65 jaar is laagge-
letterd. In totaal komt dit neer 
op 1,3 miljoen mensen. Deze 
mensen hebben moeite met le-
zen en schrijven. Ze kunnen het 
wel een beetje, maar in onvol-
doende mate om geschreven 
informatie (op papier of digitaal) 
te gebruiken. Daardoor kunnen 
zij niet volwaardig meedoen in 
de maatschappij, thuis en op 
het werk. Laaggeletterdheid is 

een breed maatschappelijk pro-
bleem.

Heeft u geen uitnodiging ont-
vangen maar bent u wel geïnte-
resseerd, als professionals of als 
vrijwilliger, dan kunt u zich aan-
melden tot 5 januari via 
www.nobb.nl.
De bijeenkomst begint om 20.00 
uur in de bibliotheek in Heesch, 
De Misse 2, inloop vanaf 19.45 
uur.

Bijeenkomst 
Laaggeletterdheid 
thema zorg & Welzijn

BERNHEZE - Op woensdag 11 januari organiseert de Bibliotheek in 
Heesch samen met Ons Welzijn, GGD Hart van Brabant, Stichting 
Lezen & Schrijven en Cubiss, de bijeenkomst Laaggeletterdheid the-
ma Zorg & Welzijn. Hoe groot is dit probleem in Bernheze? En wat 
kunnen we samen doen om de taalvaardigheden te verbeteren? Op 
deze vragen wordt ingegaan tijdens de bijeenkomst.

GELUKKIG NIEUWJAAR!
De welgemeende en allerbeste 
wensen van Lokaal voor ieder-
een in de dorpen van Bernheze 
en daarbuiten. 

Bij het nieuwe jaar horen natuur-
lijk ook goede voornemens. Mijn 
gouden tip: zoek het niet te ver 
weg en leg de lat niet te hoog.
En de extra tip: Denk bij het ma-
ken van goede voornemens ook 
eens aan je omgeving. Wat kan 
je betekenen voor je naasten, 
bijvoorbeeld de buren? Of de 
vereniging waar je bij zit? Het 
mag gezegd worden dat je echt 
veel energie krijgt wanneer je je 
inzet voor een ander. We mo-
gen trots zijn op de vele clubs, 
(buurt)verenigingen, dorpsraden 

en (politieke) partijen in onze 
mooie gemeente, maar allemaal 
hebben ze actieve leden nodig 
in besturen en commissies. Dus 
ik zou zeggen; laat je gedachten 
daar eens over gaan bij het ma-
ken van je goede voornemens!

Is Lokaal jouw goede voorne-
men? Kom eens meepraten met 
ons!

Groet, Mieke Dobbelsteen 
bestuurslid Lokaal 
mieke@lokaal.nu / info@lokaal.nu

Lokaal: Beste wensen & goede voornemens

Ik ben

Gelijke kansen
Sascha kraus-Hoogeveen uit Heesch heeft de research master 
Public administration and Organizational Science aan de 
UU gevolgd en werkt als PhD onderzoeker aan de Radboud 
Universiteit en Hogeschool arnhem en Nijmegen. 
Daarnaast is ze moeder van jolien (3) en Thijs (6 maanden).

“centraal in mij leven staan keuzevrijheid en vertrouwen in 
je eigen kracht. ik heb eerst een paar jaar fulltime gewerkt en 
ben op mijn 25e weer gaan studeren. Mijn vertrouwen in eigen 
kunnen, mijn omgeving, en vooral mijn man hebben deze keuzes 
mogelijk gemaakt. Echter ben ik me bewust van het feit dat niet 
iedereen altijd keuzemogelijkheden heeft. ik denk dat we als 
samenleving moeten proberen om iedereen de mogelijkheden 
te bieden om eigen keuzes te maken. Zoals D66 zegt, we zijn 
niet allemaal gelijk maar wel allemaal gelijkwaardig en iedereen 
verdient, ongeacht zijn of haar achtergrond, gelijke kansen voor 
de toekomst. Maar het blijft een individuele keuze om 
gebruik te maken van de mogelijkheden die je hebt en krijgt. 
voor mij genoeg om partij te kiezen, ik ben D66.”

VINKEL/HEESCH - Maandag 6 
februari vindt er een informatie-
avond plaats voor de aanmelding 
van het schooljaar 2017-2018. 

Deze avond is bestemd voor ou-
ders en/of verzorgers van kinde-
ren geboren tussen 1 mei 2013 
en 1 mei 2014.

Plaats: hal van de school
Tijd: 19.00 tot 20.30 uur
U kunt zich telefonisch of per 
mail aanmelden voor deze 
avond; 073-5341166 of 
bsmaria-vinkel@
filiosscholengroep.nl.
Graag aanmelden vóór woens-
dag 1 februari 2017.

Informatieavond nieuwe 
leerlingen Mariaschool 
Vinkel

‘t Dorp 103   Heesch   Tel. (0412) 47 56 57

Als er bedreigingen op ons afko-
men, willen we onszelf bescher-
men. We zoeken dan vaak naar 
groepen of minderheden waar-
van we denken dat zij de oorzaak 
zijn van onze misère. De econo-
mische neergang en de draconi-
sche manier waarop de politiek 
gemeend heeft maatregelen te 
moeten nemen, is ons niet in 
de koude kleren gaan zitten. De 
kans op een baan is/was klein, de 
WW-duur ernstig verkort waar-

door mensen vanuit de WW in 
de bijstand zijn gekomen, weinig 
tot geen toekomstperspectief, 
toenemende zorgkosten, et cete-
ra. Vraag zal blijven of we bij een 
goede economische vooruitgang 
met goede toekomstperspectie-
ven ook zo heftig gereageerd 
zouden hebben op de mogelijke 
komst van asielzoekers.

Politieke Partij Blanco is gelukkig 
niet afhankelijk van een landelij-

ke partij, maar bepaalt zelfstan-
dig haar standpunten en zal altijd 
positief blijven staan tegenover 
opvang van oorlogsslachtoffers 
en een snelle manier van integre-
ren in onze samenleving. Maar 
we beseffen dat het moeilijk blijft 
om genuanceerde en begrijpba-
re antwoorden te geven op vele 
vragen die er leven.

Een gelukkig en voorspoedig 
2017.

Blanco: een turbulent 2016

De huidige politiek, van conservatief tot progressief, bedient zich vaak van 
populistisch taalgebruik en van oneliners via sociale media. Om iets duidelijk 
te maken, wordt hierbij vaak een zondebok gezocht. Pure feiten gelden niet 
of nauwelijks en de emotie voert de boventoon. Emotie geeft een mate van 
betrokkenheid aan en dient serieus genomen te worden. Ook in Bernheze 
heeft het debat rond huisvesting van vluchtelingen de nodige emoties los 
gemaakt.

Harrie Roelofs, Politieke Partij Blanco

‘We zijn niet allemaal gelijk 
maar wel allemaal gelijkwaardig’
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Wethouder Wijdeven: “We gaan graven”
iN jaNUaRi bEGiNNEN DE EERSTE vOORbEREiDiNGEN vOOR EEN bERNHEZE MET GLaSvEZEL

Ook E-Fiber is blij dat de kogel 
door de kerk is: “Zo kan heel 
Bernheze binnenkort gaan genie-
ten van 500 Mbps, 85 tv zenders 
in HD- of Ultra HD en voordelig 
bellen, oftewel supersnel en be-
trouwbaar internet.” Heel Bern-
heze krijgt in 2017 glasvezel. Dit 
is het resultaat van de samen-
werking tussen de Gemeente 
Bernheze, de Stichting Glasvezel 
Bernheze en E-Fiber. De graaf-
werkzaamheden beginnen half 
februari. 

Schouwer
Vanaf 4 januari krijgt ieder huis-
houden een schouwer van E-Fi-

ber op bezoek. Deze kijkt samen 
met de bewoner naar de plek 
waar de kabel het huis in moet 

komen. Zo’n zes weken na dit 
bezoek, vanaf half februari, be-
gint de aanleg van de glasve-
zelkabel per wijk. E-Fiber werkt 
met de provider TriNed. Ook een 
samenwerking met een tweede 
provider, Tweak, heeft intussen 

gezorgd voor meer diversiteit en 
brengt verbreding van het aan-
bod met zich mee.

E-Fiber en de providers TriNed en 
Tweak bieden de inwoners gedu-
rende de aanlegperiode nog de 
mogelijkheid om over te stappen 
zonder aansluitkosten te beta-
len. Zorgeloos overstappen, een 
monteur binnen één dag, maat-

werk voor bedrijven en installatie 
hoort allemaal bij de voordelen 
van een glasvezelabonnement.  
Met de komst van een betrouw-

baar glasvezelnetwerk en de 
keuze uit twee providers gaat 
Bernheze zo een supersnel 2017 
tegemoet.

inforMatie voor de kernen

Héél Bernheze krijgt glasvezel. Dertig procent heeft zich 
aangemeld. Die 30-procenters hebben het vertrouwen van 
e-fiber en TriNed gewonnen. Ook voor de overige zeventig 
procent. Iedereen kán nu gratis aansluiten. 

Complimenten, veren en dank
Complimenten voor Loosbroek, deze kleinste kern heeft 
het hoogste percentage inschrijvingen. Applaus voor Rien 
Wijdeven en Harold Soffner van de gemeente want zij hebben 
e-fiber binnengehaald en het traject van aanleg en oplevering 
geplooid. Veren voor de ondernemersverenigingen, de ZLTO 
en de Bernhezer Buitenwacht. Veel dank aan de dorpsraden 
en kerncommissies. En aan de zestig verenigingen, clubs en 
organisaties die de glasvezelactie ondersteund hebben. Dank 
ook aan DeMooiBernhezeKrant voor de sponsoring van al 
onze publiciteit. Maar vooral hulde aan de 30-procent die 
daadwerkelijk hun nek uitgestoken én hun handtekening gezet 
hebben. 

Keuze uit twee providers
Dank zij deze 30-procenters kunnen we verder. We hebben met 
Reggefiber, KPN en Mabib een traject met veel vallen en opstaan 
achter de rug. Maar deze finale maakt alles goed. Begin januari 
komen ze kijken waar u de aansluiting wilt, áls u dat tenminste 
wilt. Dan begint het graafwerk door Spie. En zolang ze hier bezig 
zijn, kunt u nog gratis aanhaken. 
Daarbij heeft u vanaf nu drie opties: 
1. alleen aanleggen. 
2. aanleg met abonnement bij TriNed. 
3. aanleg met Tweak als provider.

Meld u aan bij TriNed.nl of Tweak.nl 
Vragen: bel voor TriNed 0800-9030, 
Voor Tweak 0900-tweakhd / 0900-8932543
Mail verkoop@team.trined.nl of info@tweak.nl
Of breedbandbernheze@xs4all.nl 
Je krijgt altijd antwoord; glashelder.   

Tekst: Frank van den Dungen Illustratie: www.sarahlinde.nl 
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Cube Bernheze viert 10-jarig 
bestaan met cultuurmarkt

Cube vormt, als een soort Markt-
plaats voor cultuureducatie, al 
tien jaar lang de verbindende 
schakel tussen culturele organi-
saties en het onderwijs binnen 
Bernheze. De marktplaatsen voor 
cultuureducatie zijn een initiatief 
van de Provincie Noord-Brabant, 
met de bedoeling de positie van 
cultuureducatie in het onderwijs 
te versterken en te verankeren. 
In de beginjaren was Cube voor-
namelijk leverancier van kunst- 
en cultureel aanbod. 

In de loop der jaren is deze rol 
meer gegroeid naar sparringpart-
ner en adviseur. Scholen hebben 
steeds meer behoefte aan les- en 
leerstof vervangende projec-
ten en activiteiten, waarin het 
vakoverstijgend karakter en de 
doorgaande leerlijn zijn meege-
nomen. Hierbij maken de scho-
len graag gebruik van zowel re-
gionale als ook lokale aanbieders 
van cultuur- en erfgoededucatie. 
Cube wil het 10-jarig bestaan 
niet ongemerkt voorbij laten 
gaan en wil dit jubileum tijdens 
de Cultuurmarkt samen met on-
derwijs en culturele organisaties 
vieren. 

Muzelinck nieuwe marktplaats-
houder voor Cube
Vanwege een bezuinigingsmaat-
regel vanuit de gemeente komt 
een deel van de financiële onder-
steuning voor Cube per 1 januari 
2017 te vervallen. Ten gevolge 
daarvan worden de taken van de 
bibliotheken Bernheze (NOBB) 
als marktplaatshouder per 1 ja-
nuari 2017 overgenomen door 
Muzelinck Centrum voor de Kun-
sten. Dian Langenhuijzen was 10 
jaar lang het gezicht van Cube en 
heeft Cube gemaakt tot wat het 

nu is; een sterk merk in de cul-
tuureducatie Bernheze. Vanaf 1 
september jl. heeft zij een nieu-
we uitdaging gevonden bij Plaza 
Cultura. Tijdens de Cultuurmarkt 
wordt er tevens afscheid geno-
men van Dian Langenhuijzen. 
De functie van coördinator/in-
termediair is ingevuld door Henri 
Elbers. 

Wilt u afscheid nemen van Dian 
Langenhuijzen, kennis maken 

met Henri Elbers of u verwon-
deren over het rijke aanbod van 
cultuureducatieve projecten in 
Bernheze, dan bent u van harte 
uitgenodigd om de Cultuurmarkt 
te bezoeken.

Cultuurmarkt
Woensdag 11 januari 2017
Van 13.30 tot 16.30 uur
CC Nesterlé, Parkstraat 2
5388 HS Nistelrode

BERNHEZE - In 2017 bestaat Cube Cultuureducatie Bernheze 10 jaar! In die 10 jaar heeft Cube een 
groot en gevarieerd aanbod van culturele organisaties in contact mogen brengen met het onderwijs 
in de gemeente Bernheze. Op woensdag 11 januari komen de culturele organisaties en de scholen bij 
elkaar tijdens de Cultuurmarkt in CC Nesterlé in Nistelrode om het 10-jarig bestaan te vieren.

Leerlingen van een basisschool bezoeken de molen van Nistelrode

Vertegenwoordigers van gemeente Bernheze, E-Fiber, TriNed, 
Stichting Glasvezel Bernheze en ZLTO geven uitleg aan de pers

‘Inwoners krijgen gedurende de 
aanlegperiode nog de kans om over 
te stappen zonder aansluitkosten’

BERNHEZE - “We gaan graven”, dit waren de woorden van wethouder Wijdeven die enorm enthousiast 
uitgesproken werden: “De gemeente Bernheze is uitermate blij voor de inwoners in binnen- en buiten-
gebied, maar vooral ook voor de bedrijven. Deze zullen met het gebruik van glasvezel een geweldige 
vooruitgang zien in hun internetmogelijkheden.” Alle inwoners van Bernheze hebben intussen een brief 
gekregen dat E-Fiber in januari gaat starten.
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Commissie De Hisse Kwis kijkt terug op 
geweldige kwisavond!

HEESCH - De Hisse Kwis 2016 
zit er weer op. Wij als commis-
sie kijken terug op een zeer ge-
slaagde kwisavond en hebben 
veel positieve reacties mogen 
ontvangen. 

De deelnemers trotseerden het 
koude winterweer voor de bui-
tenopdrachten zoals het opme-
ten van de omtrek van de kerk-

toren. Ook werd alles uit de kast 
getrokken om een foto van de 
stampertjes na te bootsen; bus-
sen Pringles tot flesjes frisdrank 
werden in kapsels verwerkt. Het 
resultaat mag er wezen! 
Dit seizoen hebben er in totaal 

101 teams deelgenomen aan de 
kwis, wederom een mooi aantal. 
Het is geweldig om zo’n groot 
aantal personen op zo’n leuke 
manier weer op de been te krij-
gen. Uiteindelijk is dat natuurlijk 
waar we het allemaal voor doen! 
Via deze weg willen we alle 
deelnemende teams, sponsoren 
en vrijwilligers bedanken voor 
hun inzet! Tot slot rest ons ieder-

een een gelukkig nieuwjaar toe 
te wensen. We zien jullie graag 
tijdens de prijsuitreiking op 27 
januari in Cultureel Centrum De 
Pas. 

Commissie van De Hisse Kwis
Er werd hard gewerkt tijdens de geheime proef in CC De Pas! De afgevaardigden moesten vragen beantwoorden 
naar aanleiding van een gefi lmde route door Heesch.  Foto’s: Marcel van der Steen

Nisseroi aan de tango tijdens de kwis
Geheime opdracht
Dit jaar een geheime opdracht in 
stijl. Er mocht gedanst worden! 
En niet zomaar een dans: per 
team kwamen twee gegadigden 
een tango dansen. Deze werd 
geopend met een spectaculaire 
demonstratie door professione-
le dansers. De uitleg en beoor-
deling werd gedaan door dans-
centrum Rosmalen. Van jong tot 
oud kwamen de kwissers in stijl 
hun beste beentje voor zetten! 

Coördinaten 
Voor het eerst in de Nisseroise 
Kwis waren er antwoorden op 
vragen te vinden door het hele 
dorp. Door middel van coördina-
ten konden de kwissers de loca-
ties achterhalen waar een kaartje 
verstopt lag. Wanneer je te laat 
was, had je pech, er was maar 
één kaartje per locatie. Een aan-
tal kwissers was fanatiek op zoek 
gegaan naar de kaartjes maar ze 
zijn helaas niet allemaal gevon-
den.

De uitslag-/feestavond
Alle 54 boeken worden momen-
teel vakkundig nagekeken, de 
mutsen en de social media knut-
sels worden beoordeeld en ook 
de ingezonden filmpjes en foto’s 
worden met een grote glimlach 
bekeken.

Op zaterdag 14 januari 2017 
wordt antwoord gegeven op de 
vragen ‘Wie zijn de beste dan-
sers van Nisseroi?’, ‘Wie kan 
de mooiste mutsen maken’ en 
‘Welk team is het slimste van 
Nisseroi?’
De avond begint om 20.30 uur 
bij partycentrum ’t Maxend en 
een geweldige dj zal de muziek 
verzorgen. 
Komen jullie een (tango) dansje 
wagen?

NISTELRODE - De kwis zit er weer op, de antwoorden worden nagekeken en door de organisatie wordt 
de uitslag/feestavond van 14 januari tot in detail voorbereid. De vraag die de komende tijd door Nis-
telrode gonst: ‘Wie wint de Nisseroise Kwis?’ Maar ook, ‘Wie is het beste danspaar van Nistelrode?’

Willeke en Jan, Slivia en Harold waren enkele van de 54 dansparen die een gooi deden naar ‘Beste danspaar’

de Mutsen en 
soCial Media 

knutsels

Ook werd alles uit de kast getrokken 
om een foto van de Stampertjes na 
te bootsen

Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl
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Maaskade 32 Oss   www.kringloopbedrijfoss.nl
Voorste Groes 1a Heesch  www.kringloopbernheze.nl

ZONNIGE 
ZATERDAG
EEN GOED BEGIN VAN HET NIEUWE JAAR MET 
ZATERDAG 7 JANUARI DE HELE DAG 50% KORTING OP 
ALLE KLEDING, BOEKEN, KASTEN, BANKEN, STOELEN, 
LAMPEN, CD’S, ELECTRA, CURIOSA, SPEELGOED, 
FIETSEN EN NOG VEEL MEER!  ZORG DAT JE ER OOK 
BIJ BENT!

50%
KORTING
ZATERDAG 7 JAN.

Volgens Nancy gebeurt alles met een reden

HEESCH – Nancy de Werd runde 
24 jaar de succesvolle modezaak 
Nancy’s Mode in ’t Dorp, daarna 
werd zij de drijvende kracht ach-
ter Stichting Sulaweesjes. 

Nancy kwam in 1972 met haar 
ouders vanuit Indonesië naar Ne-
derland. Ze was toen 16 jaar en 
kende geen woord Nederlands. 
Nancy: “Ik heb leren inschatten 
wat mensen willen door hun li-
chaamstaal te bestuderen.” 

Nancy’s mode
Nadat een opleiding in de hulp-

verlening niet lukte, omdat ze de 
taal niet genoeg beheerste, ble-
ken in een kledingzaak in Den 
Bosch haar sociale vaardigheden 
goed van pas te komen. In 1979 
begon ze haar eigen winkel, 
Nancy’s Mode in Heesch. 
Nancy: “Ik was nog steeds niet 
goed in de taal, maar mensen 
bleven toch komen. Iemand zag 
dat ik het echt meende, als ik zei 
dat iets goed stond. Door de win-
kel ben ik ingeburgerd geraakt in 
Heesch.”
Nancy’s Mode was haar lust en 
haar leven tot ze in 2002 ziek 

werd en uiteindelijk moest stop-
pen. Nancy: “Ik was alleen nog 
maar bezig met herstel. Ik had 
twee kinderen, maar de winkel 
was ook een kind van mij. Het 
was een heel proces om dat ver-
lies te verwerken.”

Stichting Sulaweesjes
Nancy bleef altijd naar Indonesië 
reizen en zag de armoede daar. 
Nancy: “Toen ik in 2004 met Car-
ry van der Doelen naar een wees-
huis in Sulawesi ging, kochten we 
pannen, bedden enzovoort voor 
het weeshuis. Mensen hier von-

den dat zo mooi, dat ze ons geld 
meegaven. Door de winkel had 
ik veel contacten en het aantal 
giften groeide. Daarom heb ik 
samen met Carry in 2006 Stich-
ting Sulaweesjes opgericht.” 
Ook in Indonesië groeide 
de hulp. Nancy kreeg 
mensen met een 
christelijke ach-
tergrond zo ver 
om grond te 
geven en een 
fellowship van 
zakenvrouwen 
om daarop een 
schoolpand te 
bouwen. Nancy: 
“Inmiddels hebben 
we 40 leerlingen, ver-
deeld over vijf klassen.”

Sponsoren en benefietbuffet
Via de stichting kan geld worden 
gedoneerd. Nancy: “Voor € 20,- 
per maand helpt men een kind. 
Maar alle giften zijn welkom voor 
de studiemogelijkheden voor 

deze kansarme kinderen.” Wie 
via de Stichting een kind financi-
eel adopteert, krijgt foto’s en alle 
informatie over het studieverloop 
van het kind. 

Daarnaast kookt Nancy 
voor groepen, waar-

bij de opbrengst 
voor de stichting 
is. Een keer per 
jaar verzorgt ze 
samen met vier 
andere mensen 
een benefiet-
buffet in CC De 

Pas voor zo’n 
150 personen. Dit 

jaar is dat op 29 ja-
nuari. Aanmelden kan 

nog via www.sulaweesjes.nl.

Nancy: “Ik geloof dat alles in mijn 
leven gebeurd is om te zorgen 
dat het nu zo loopt. De kern van 
wat ik eerst deed en nu doe is ei-
genlijk hetzelfde: mensen helpen 
door ze sterker te maken.”

Nancy met haar hond Djago Tekst: Henriëtte Maas Foto: Ad Ploegmakers ‘Mensen 
helpen door 
ze sterker 
te maken’
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Teun van Mil in Litouwen

Donderdag 5 januari ben ik weer terug in Nederland en 
dan zit mijn studieperiode van vier maanden in Vilnius, 
Litouwen, erop. Inmiddels heb ik al mijn vakken afgerond 
en heb ik een aantal weken vakantie gehad. Voor het 
eerst had ik echt vakantie zonder te werken en zonder 
verplichtingen. Ik kreeg dan ook vaak de vraag wat ik daar 
dan doe. Nou, ik weet zelf niet eens wat ik nu precies de 
hele dag doe, maar ik verveel me geen moment!
De afgelopen vier maanden heb ik steden bezocht 
in Litouwen, maar ook in andere landen. Dat was 
fascinerend om mee te maken! Zo heb ik Riga (Letland), 
Tallinn (Estland), Helsinki (Finland) , Oslo (Noorwegen), 
Warschau (Polen) en in Litouwen Klaipéda (foto) en 
Kaunas bezocht. Als je de tijd hebt en het is in de buurt, 
waarom dan ook niet!

Vilnius heb ik inmiddels van voor naar achteren en van 
links naar rechts gezien, maar in deze stad, ook al is 
Vilnius niet zo heel groot, blijf je telkens nieuwe dingen 
tegenkomen. Zo ben ik met wat vrienden begonnen om 
in alle kroegen een biertje te bestellen. Alleen er zijn 
zoveel kroegen, dat je gewoon niet overal kan komen. 
We kwamen telkens weer nieuwe kroegen tegen. Om 
alle kroegen te bezoeken zouden we elke avond een paar 
kroegen moeten bezoeken, vier maanden lang! 

Wat ik een van de meest leuke dingen vond van mijn 
minor zijn de mensen die ik heb leren kennen. Het was 
vooral leuk dat iedereen uit verschillende landen kwam 
met verschillende culturen. Je leert hoe er in andere 
landen geleefd wordt en welke tradities en gewoontes zij 
hebben. Uiteindelijk ben ik tot de conclusie gekomen dat 
ik trots ben op Nederland omdat het gewoon echt een 
goed land is. 

luchtpost
lithouwen
Teun studeert bedrijfseconomie aan de 
Avans Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch

Nu of nooit: stage in Suriname

Als klein meisje wilde ze graag 
juffrouw worden, maar later 
heeft ze haar wensen bijgesteld 
naar docente Nederlands. Me-
teen na de middelbare school is 
ze begonnen aan de opleiding 
Leraar Nederlands, waardoor ze 
de jongste in de klas is. Inmiddels 
heeft Lotte haar draai gevonden 
in Nijmegen, waar ze ook op ka-
mers woont. 

Regelen
Voordat ze aan haar studie be-
gon had ze een droom. “Ik heb 
altijd al gezegd dat ik heel graag 
stage wilde lopen in het buiten-
land. En nu is het bijna zover.’ 
Nu is ze nog druk bezig met al-
les regelen voor haar reis, zoals 
het visum. “Alles gaat daar op 
zijn Surinaams, dus niks heeft 
haast. Maar daar moet ik maar 
aan wennen de komende vier 
maanden.”
Lotte is vooral benieuwd hoe het 
onderwijs daar is. “Ik wil heel 
graag zelf ondervinden hoe het 
onderwijs daar is en hoe het ver-

schilt van het onderwijs hier.” 
Ze gaat drie dagen in de week 
lesgeven op een kleine VMBO 
school, gevestigd in Paramaribo. 
Naast haar stage gaat Lotte ook 
nog lessen volgen op de lokale 
hogeschool, waar ze ook gehol-
pen wordt met haar onderzoek.

Pietje precies
In Suriname hoopt Lotte niet al-
leen een heleboel over het on-
derwijs te leren, maar ook over 
zichzelf. “Ik ben een pietje pre-

cies, het tegenovergestelde van 
de gemiddelde Surinamer. Dat 
zal ik daar wel afleren. En ik 
moet ook leren om minder snel 
te praten”, lacht ze. 
Via de HAN is er ook huisvesting 
geregeld. Samen met een klas-

genoot en drie Belgische meiden 
deelt ze een huis. Andere klas-
genoten, die ook in Paramaribo 
stage gaan lopen, zitten ver-
derop in de stad in een studen-
tenhuis. “Ik ben heel benieuwd 
naar mijn nieuwe huisgenoten, 
ik kan niet wachten om iedereen 
daar te leren kennen.” 
En waarom heeft ze nou voor 
Suriname gekozen? “Er waren 
een heleboel landen waar ik sta-
ge kon lopen, maar in Suriname 
wordt al Nederlands gesproken 

en de vakken die ik daar kon vol-
gen spraken mij het meest aan.”

Lotte heeft heel veel zin in haar 
avontuur. “Het is nu of nooit en 
ik kan niet wachten tot het zo 
ver is!” 

HEESCH – Lotte van Oort, 19 jaar, zit in het derde jaar van haar studie Leraar Nederlands. Aan de HAN 
in Nijmegen is zij zich aan het voorbereiden op het, volgens haar, mooiste vak. Naar alle waarschijnlijk-
heid start ze volgend jaar met haar LIO (Leraar In Opleiding), maar daarvoor begint ze aan het grootste 
avontuur van haar leven: Lotte gaat vier maanden stage lopen in Paramaribo, Suriname.

Lotte wijst aan waar ze heen gaat  Tekst: Tamlyn van Lanen Foto: Ad Ploegmakers

‘Het tegenover-
gestelde van 

de gemiddelde 
surinamer’

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
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!

Grenzeloos BeRNHeze

Conclusie: 
‘Ik ben trots op Nederland’

‘Alles gaat daar op zijn 
Surinaams, dus niks heeft haast’
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ACTIVITEITENAGENDA
CABARET: ROUÉ VERVEER
AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 18,50
Cabaretier Roué Verveer staat bekend 
om zijn driftige, enthousiaste speelstijl, 
charisma en talent om te improviseren. 
Hij put graag uit de liefde, Surinaamse 
cultuur en de contrasten met Neder-
land, wat bakken vol hilarisch materiaal 
oplevert!

CAFÉ-CONCERT PICCADILLY ’S
AANVANG: 21.00 UUR
ENTREE: GRATIS

De Piccadilly’s bestaan uit tien enthousiaste en bevlogen 
muzikanten die op zaterdag 7 januari in het café van de Pas 
het dak eraf gaan spelen! Hun repertoire staat als een huis 
en is zo aanstekelijk dat het niemand lukt om stil te blijven 
staan. Hier moet je bij geweest zijn!

JEUGDVOORSTELLING PIEN
AANVANG: 15.00 UUR
ENTREE: € 10,00

Raar zijn is niet fijn, daarom zou Pien graag bijzonder willen 
zijn! Wanneer Pien op een dag ontwaakt in de wereld van 
haar fantasieverhalen, worden er grote heldendaden van 
haar verwacht. Haar zoektocht begint. Een zoektocht naar 
slechterik Knuistervuist, naar vriendschap en naar de held 
in zichzelf…

CABARETTEKETET
AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE:  € 14,50

De line-up van deze editie bestaat uit Emiel van der Logt, 
Marlon Kicken en Maarten Ebbers. Dat er wat afgelachen 
gaat worden is zeker! Als je van cabaret houdt, mag je deze 
fantastische comedy avond niet missen.

BRABANTSE VERHALEN-
MIDDAG MET O.A. 
COR SWANENBERG
AANVANG: 14.30 UUR
ENTREE: € 12,50

Liefhebbers van het Brabants dialect mogen het niet missen. 
Cor Swanenberg, Riny Boeijen en Henk Janssen vermaken 
het publiek met humoristische eigen verhalen in ons moer-
staal. Humoristisch, boeiend, ontspannen en gemoedelijk 
zijn de sleutelwoorden voor deze vermakelijke middag.

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

DO. 26 
JANUARI

ZO. 8
JANUARI

DO. 19
JANUARI

ZA. 7
JANUARI

ZO. 22
JANUARI

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

Waardsestraat 13
5388 PP Nistelrode
info@raamidee.nl
www.raamidee.nl

FIETSPLUS RINI  
LAAR 27  5388 HB NISTELRODE     
T (0412) 61 12 31
W WWW.FIETSPLUS-RINI.NL       
DE KOFFIE STAAT VOOR U KLAAR!

GRATIS ART 
GEKEURD SLOT

BIJ AANSCHAF 
VAN EEN SCOOTER

Laar 27
5388 HB Nistelrode

 info@fietsplus-rini.nl
www.fietsplus-rini.nl

Bedrijvenweg 6
5388 PN Nistelrode

info@autobedrijf-timmermans.nl
www.autobedrijf-timmermans.nl

Julianastraat 28
5473 EJ Heeswijk Dinther

 info@budgetwoningstyling.nl
www.budgetwoningstyling.nl

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

Pater van Den Elsenlaan 21
5462 GG Veghel

mail@vanschaykvof.nl
www.vanschaykvof.nl

Van Schayk maakt u wegwijs
in de wereld van administratie en belastingen

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

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

dienstverlening op maat

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

Deze avond is een ideale gele-
genheid om elkaar te ontmoe-
ten en samen terug te kijken op 
2016. Dat doen de organisaties 
aan de hand van een interessant 
programma met als thema ‘gast-
vrijheid’. Mede daarom is deze 
uitnodiging nadrukkelijk ook be-
doeld voor alle nieuwe inwoners 
van Heeswijk-Dinther.
Natuurlijk kijken ze tijdens deze 
bijeenkomst ook naar de toe-
komst van ons dorp. Daarnaast 
worden weer ‘de actieve Ha-
deejer’ en ‘de jonge actieve Ha-

deejer’ bekend gemaakt. Een 
muziekgezelschap dat geheel 

bij het thema van de avond 
past, gaat u verrassen met een 
prachtig optreden. Kortom, het 
belooft een gevarieerde en ge-
zellige avond te worden. 
De presentatie is in handen van 
Gert-Jan Arts.

Nieuwjaarsbijeenkomst 
2017 jaarlijks uniek
HEESWIJK-DINTHER - Op donderdag 5 januari 2017 wordt traditie-
getrouw de nieuwjaarsbijeenkomst gehouden, georganiseerd door 
Actief Burgerschap en Stichting Dorpsnieuws. Deze nieuwjaars-
bijeenkomst is voor alle inwoners van Heeswijk-Dinther en vindt 
plaats in CC Servaes, Raadhuisplein 24 Heeswijk-Dinther. De zaal is 
open vanaf 19.30 uur, het programma begint om 20.00 uur. 

‘ook voor nieuwe 
inwoners’

SH
Strijk en herstel service 

Corrie van Orsouw

Vinkelsestraat 107 
5384SE Heesch 

T. +31 (0)6 14801623
E. strijkenherstelservice@gmail.com

www.strijkenherstelservice.nlSH
Strijk en herstel service 

Corrie van Orsouw

Vinkelsestraat 107 
5384SE Heesch 

T. +31 (0)6 14801623
E. strijkenherstelservice@gmail.com

www.strijkenherstelservice.nl

• Naailes
• Kleding op maat maken

• Kleding herstellen 
• Kleding strijken

Wij wensen iedereen een 
gelukkig en gezond 2017
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een mooi 2017
Wij wensenalle lezers

Raadhuisplein 7
5473 GC Heeswijk-Dinther 

 info@hetsentiment.nl
www.hetsentiment.nl

Dat kan!
Als u al een CZ verzekerde bent 
of een nieuwe CZ-verzekering 
wilt aanvragen zijn wij u graag 
van dienst als uw adviseur en 
tussenpersoon van CZ.

Als NIEUWE CZ KLANT 
van ons kantoor ontvangt u 
een WELKOMSPREMIE van € 20,-

SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW!
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N G

RUNSVEN &
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AERKENS
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NT
IE
KA
NT
OO

R

Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291205 
of 0413-291980

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!

ZORGVERZEKERING DUURDER? 
WIJ ADVISEREN U GRAAG OVER EEN 

VOORDELIGE EN GOEDE OPLOSSING

SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW!

VA
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Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291205 
of 0413-291980

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 

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

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!
Uw CZ-verzekering. Dicht bij u in de buurt? 

Hoofdstraat 100 A
5473 AT Heeswijk-Dinther

info@vangrunsvenhaerkens.nl
www.vangrunsvenhaerkens.nl

John F. Kennedystraat 64
5384 GE Heesch
info@aafluit.nl
www.aafluit.nl

Advies en Administratiekantoor 
Fluit v.o.f.

Hondstraat 10
5476 KT Vorstenbosch

medispa@annelies-aarts.nl
www.annelies-aarts.nl

Laar 9
5388 HE Nistelrode

marya@maryaschoenmode.nl 
www.maryaschoenmode.nl

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

from A to Beautiful

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

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

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

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

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

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

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

fOR Mineur kijkt terug met BeWOGeN
De Hisse Plusser ging dit jaar 
naar Rachel van Hoek. Als am-
bassadrice van de stichting 
Opkikker heeft zij al meer dan 
10.000 mobieltjes ingezameld. 
De opbrengst daarvan heeft er 
mede voor gezorgd dat heel veel 
langdurig zieke kinderen hebben 
kunnen genieten van een Op-
kikkerdag. Het publiek in CC De 
Pas was stil en ontroerd toen de 
oorkonde en bijbehorende speld 
aan Rachel werden overhandigd.
Voor de Hisse Misser waren ver-
schillende kandidaten genomi-
neerd, maar hij kwam uiteindelijk 
terecht bij HVCH. Ook voorzitter 
Chris Ploegmakers moest erken-
nen dat HVCH al zo’n tien jaar 
bezig is met de bouwplannen 
voor nieuwe kleedkamers en 
een kantine en dat de schop nog 
steeds niet in de grond is gezet. 
Hij was wel blij dat zijn club nu 
al een prijs te pakken had, terwijl 

het eerste elftal de laatste jaren 
steeds net naast de eerste plaats 
had gegrepen. Aan het eind van 
het programma zong de hele zaal 
mee met ‘His, oh His het mooi-

ste plekje’. Ook burgemeester 
Marieke Moorman zong dit lied 
volop mee, nadat ze door Hans 
Alferink er nog even aan herin-
nerd was dat dit lied in ieder ge-
val niet gezongen wordt tijdens 
de pronkzitting.
Daarna werd door menigeen in 
het theatercafé nog geproost op 
het nieuwe jaar!

HEESCH - Zondag 1 januari keek FOR Mineur met een volle zaal in CC 
De Pas terug op het voorbije jaar. Met Ivo van den Hurk als debutant 
zorgde FOR Mineur voor een mooi programma. Er werd stil gestaan bij 
de perikelen rondom het AZC, maar ook bij onderwerpen als de mantel-
zorg, de goede doelen-acties, de glasvezelkabel en de Pokémon-gekte.

Rachel van Hoek krijgt de Hisse Plusser Foto’s: Ad Ploegmakers

Chris ontving de Hisse Misser voor 
HVCH

Ambassadrice van 
de stichting Opkikker 
heeft al meer dan 
10.000 mobieltjes 
ingezameld

een mooi 2017
Wij wensenalle lezers

Laar 28
5388 HG Nistelrode

info@bernhezemedia.nl
www.bernhezemedia.nl
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de oplossing

Voetbalclub Avesteyn ontvangt Koninklijke erepenning

De traditionele nieuwjaarsrecep-
tie liep bij Avesteyn ‘anders dan 
anders’, zoals Adank het zelf zei. 
Naast een terugblik op het jaar 

2016 en de huldiging van de ju-
bilarissen werd Nieuwjaarsdag 
extra opgeleukt met een Konink-
lijke Erepenning. Deze bijzondere 

onderscheiding wordt toegekend 
door Zijne Majesteit de Koning 
en wordt uitgereikt aan vereni-
gingen en instellingen die ten-

minste vijftig jaar bestaan. “Maar 
de koning zelf had vandaag geen 
tijd”, grapte Moorman, die sa-
men met wethouder Rien Wijde-
ven aanwezig was.

Blijdschap
Met grote blijdschap nam Adank 
in de kantine van Avesteyn de 
Koninklijke Erepenning en de 
daarbij horende oorkonde in ont-
vangst. Deze onderscheiding zag 

hij als een verdienste van de hele 
vereniging. Van de leden en voor 
de leden. Niet alleen vanwege 
het jubileum was 2016 een bij-
zonder jaar. Avesteyn startte een 
samenwerking met v.v. Heeswijk 
in het meisjesvoetbal, een sa-
menwerking die misschien nog 
wel intensiever wordt. 

Daarnaast probeert Avesteyn een 
steentje bij te dragen aan de inte-
gratie van dertien statushouders 
die sinds 2016 gehuisvest zijn in 
de Abdij van Berne.

Markant jaar
2016 was voor Avesteyn vanwe-
ge de ontstane ophef over het 
gevaar van kunstgras ook een 
markant jaar. Een kleine periode 
is er daardoor niet op kunstgras 
gevoetbald. De manier waarop 
Avesteyn heeft gecommuniceerd 
over deze kwestie doet Adank 
deugd. “Alles wat Avesteyn doet 
met elkaar en namens elkaar, is 
positief”, sprak hij.

Relatie
Avesteyn kent een goede samen-
werking met de gemeente Bern-
heze, een band die in 2016 alleen 
maar is versterkt. In de rumoerige 
periode begin 2016 vanwege op-
hef over een AZC was Moorman 
toch aanwezig bij Avesteyn Late 
Night, een evenement ter ere van 
het jubileum van de club. 

Die gezellige avond bood de bur-
gemeester positieve afleiding. 
“Het was even wat anders”, blik-
te Moorman terug.

HEESWIJK-DINTHER - Voetbalclub Avesteyn ontving op zondag 1 januari een Koninklijke Erepenning 
ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum dat de club groots vierde in het seizoen 2015/2016. Voor-
zitter Joep Adank nam de Koninklijke Erepenning in ontvangst van burgemeester Marieke Moorman. 

Voorzitter Joep Adank ontvangt de koninklijke Erepenning van burgemeester Moorman  
 Tekst en foto’s: Matthijs van Lierop

‘Alles wat Avesteyn doet met elkaar 
en namens elkaar, is positief’

V.l.n.r.: van boven naar beneden: Erik van Beek (25 jaar lid), Robert Schouten (25 jaar lid), Gerard de Laat (40 jaar 
lid), Teun Heerkens (25 jaar lid), Willie van den Berg (25 jaar lid), Mari Langenhuizen (25 jaar lid), Gerrit van der 
Doelen (50 jaar lid) en Bart van Doorn (25 jaar lid). Ontbrekend: Jan Schuurmans (40 jaar lid), Gert-Jan Gooijaarts 
(40 jaar lid), Gijs Heerkens (25 jaar lid), Joost Vos (25 jaar lid), Harold van den Braak (40 jaar lid) en Bob Romme 
(25 jaar lid). Tekst en foto: Matthijs van Lierop

 

deze week valt de 
MeerMaashorstkrant 

in de Bus 
niet gehad?

Laat het ons weten via 
info@meermaashorst.nl.

www.meermaashorst.nl

Avesteyn huldigt jubilarissen 

HEESWIJK-DINTHER - Veertien 
leden van voetbalclub Avesteyn 
werden afgelopen zondag ge-
huldigd vanwege hun jubileum 
bij de club. 

Op de jaarlijkse nieuwjaarsre-
ceptie kregen zij een speldje 
uitgereikt van voorzitter Joep 
Adank. Op de nieuwjaarsborrel, 

die vanwege de toekenning van 
een Koninklijke Erepenning voor 
de club anders liep dan anders, 
werden veertien jubilarissen in 
het zonnetje gezet. De oudste 
jubilaris was Gerrit van der Doe-
len, die al vijftig jaar lid is van 
Avesteyn. Naast voetballer was 
hij ook scheidsrechter. Naast de 
jubilarissen werd de sponsor-

commissie in het zonnetje gezet 
en werd scheidend trainer Lucien 
Roeffen bedankt voor zijn inzet 
voor het eerste elftal. 

De trainer uit Cuijk neemt na dit 
seizoen afscheid van Avesteyn. 
Hugo van de Sande neemt het 
stokje van hem over en hem 
werd alle succes gewenst.
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 WWW.MOOIBERNHEZE.NL INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT

Op www.mooibernheze.nl houden wij de bezoekers op de hoogte 
van de nieuwsitems in Bernheze. Alle kernen komen aan de beurt, 
net als hier in ‘Mooi Gespot’. Herken je de foto hierboven, laat ons 
weten wat de titel is van het bericht waar deze foto bij hoort. En 
wellicht win jij een waardebon van € 25,- van een supermarkt bij 
jou in de buurt. Mail het antwoord voor 15 januari 2017 naar 
info@demooibernhezekrant.nl.

De winnaar wint een waardebon van € 25,- en staat over 
twee weken in de krant vermeld.

Jumbo Nistelrode
Jumbo Heesch
Coop Heeswijk-Dinther
Dagwinkel Vorstenbosch
Dagwinkel Loosbroek

De winnaar van week 50 is: Carolien van den Heuvel
Het antwoord was: Santarun, doe je mee met de Nistel?

De winnaars van week 51 zijn: Familie Alferink, Jacqueline van 
Os, Marga Goossens, Henri Buermans en Henriëtte Smits

Home Nieuws

Agenda Bedrijven

VERENIGINGEN
Verenigingen mogen hun informatie en agendapunten en 
nieuwsbericht sturen naar: info@mooibernheze.nl en de informatie 
komt gratis op de website.

BEDRIJVEN
Uw bedrijf maatschappelijk betrokken met een bedrijfspresentatie, 
24/7 online op MooiBernheze.nl voor € 149,- per jaar 
(prijs exclusief btw).

U krijgt een bedrijfspresentatie met daarbij de mogelijkheid om het 
hele jaar door nieuwsitems en agendapunten te plaatsen. 

Inclusief: deze agendapunten komen ook gratis op agenda van 
DeMooiBernhezeKrant.

Fotoalbum

tweewekelijkse winactie
MooiBernheze.nl geeft alle verenigingen, stichtingen en mooie initiatieven in 
Bernheze een podium. Sinds januari 2016 doen we dit met een website 
www.MooiBernheze.nl. Kent u de website? Al tien jaar maken we er een sport 
van om de inwoners van Nistelrode, Heesch, Loosbroek, Heeswijk-Dinther en 
Vorstenbosch online op de hoogte te houden. 
Wij stellen de website www.mooibernheze.nl voor en introduceren ‘Mooi Gespot’.

Mooi
gespot

Meer foto’s: 
www.mooibernheze.nl

Biljartvereniging D.I.O. mag dit 
jaar het toernooi organiseren 
vanwege het 40-jarig bestaan 
van de vereniging.

Dit toernooi is vernoemd naar de 
heer Jan Rijkers uit Dinther, die 
tot bijna zijn 100ste verjaardag 
vol overgave heeft meegespeeld 
in de regiocompetitie. Men wil 
hiermee de mooie sport biljarten 
promoten en daarom zullen alle 
afdelingen één van de beste spe-
lers uit hun competitie afvaardi-
gen zodat ze samen een mooi 
potje biljarten op het groene la-
ken kunnen en zullen leggen.

De spelers die op dit toernooi te-
gen elkaar gaan strijden zijn:                  
Gerard Gabriëls uit Dinther, Joop 
van Dijk uit Geffen, Piet van 
Hinthum uit Heesch, Antoon 

Kling uit Nistelrode, Ad van der 
Horst uit Uden en Antoon Ver-
straten uit Vorstenbosch.

Hopelijk zullen vele biljartlief-
hebbers op 12 en 13 januari een 
kijkje komen nemen om te ge-
nieten van een leuk toernooi bil-
jarten libre. Iedereen is van harte 
welkom. De aanvang is telkens 
om 13.00 uur en de toegang is 
uiteraard gratis.

feestelijk biljarttoernooi om 
‘jan Rijkers’ wisseltrofee
BERNHEZE - Biljartvereniging D.I.O. (Door Inspanning Ontspan-
ning) uit Dinther organiseert op 12 en 13 januari 2017 een biljart-
toernooi libre om de ‘Jan Rijkers’ wisseltrofee. Dit toernooi zal wor-
den gehouden in CC Servaes te Dinther. De biljartfederatie Regio 
Brabant ‘Kring Nistelrode’ stuurt van elke afdeling één afgevaar-
digde.

Nieuwjaars-
receptie 
HVCH 

HEESCH - Op zondag 8 januari 
2017 houdt HVCH haar nieuw-
jaarsreceptie. U bent als lid, 
begunstiger, toeschouwer of 
als andere HVCH-relatie hier-
voor van harte uitgenodigd.

De receptie begint om 15.00 
uur in het clubgebouw aan de 
Binnenweg 1 te Heesch. Naast 
een gezellig samenzijn en het 
overbrengen van de beste wen-
sen, huldigen we ook de jubila-
rissen. Bovendien maken we de 
verenigingsman of -vrouw be-
kend, wat een belangrijke titel 
is in de HVCH-traditie. Hopelijk 
tot dan! 

HEESWIJK-DINTHER - Altior B3 
heeft een nieuwe shirtsponsor 
en wel Vobra Special Petfoods 
uit Veghel. Vobra is bij veel 
mensen bekend als een fabriek 
waar ze diervoeders maken. 

En dat is ook zo want er wordt al 
sinds 1932 voer gemaakt. Vooral 
veel honden en katten smullen 
van de producten van CaroCroc, 
het eigen merk van Vobra, die je 
in veel dierenspeciaalzaken kunt 
tegenkomen. Het voer gaat zelfs 

de hele wereld over want al in 
ruim 30 landen zijn honden en 
katten blij met het voer van Vo-
bra uit Nederland. 

Ook de meiden van de B3 zijn 
happy want met deze mooie 
shirtjes staan ze er de komende 
jaren weer netjes op en zullen ze 
overal waar ze komen de shirtjes 
met trots dragen. Altior wil de 
sponsor bedanken voor dit gulle 
gebaar. We wensen de meiden 
veel succes in de competitie.

Vobra shirtsponsor van Altior B3
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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 5 januari

nieuwjaarsbijeenkomst hd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 24

oud papier
Dorp Vorstenbosch

centrum Maia: 
elementenleer
Palmenweg 5 Nistelrode

vrijdag 6 januari

kaartavond kBo-dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

publieksavond bij 
sterrenwacht halley
Halleyweg 1 Heesch
PAGINA 9

kerstboomverbranding 
Hondstraat / Broekkant 
Vorstenbosch
PAGINA 15

zaterdag 7 januari

flessenactie Mira ceti
Nistelrode
PAGINA 9

opening Bies
Stationsplein 2F Heesch
PAGINA 11

zonnige zaterdag
Kringloop Oss Bernheze
PAGINA 21

caféconcert piccadilly’s
CC De Pas Heesch
PAGINA 24

workshop jeugdkoor 
My day
Bobz Nistelrode

kerstbomen planten
Protestbosje Heesch West

nieuwjaarsvuur
Hoogbroeksesteeg Nistelrode
PAGINA 15

kerstboomverbranding
Schoonstraat Heesch
PAGINA 15

kerstboomverbranding
Rodenburgseweg / 
Beukendreef Heeswijk-Dinther
PAGINA 15

prinsenbal
De Stuik Vorstenbosch

ver-draait-vinyl
De Zwaan Heeswijk-Dinther
PAGINA 2

zondag 8 januari

prinsenreceptie 
vorstenbosch
De Stuik Vorstenbosch

kindervoorstelling pien
CC De Pas Heesch
PAGINA 24

nieuwjaarsreceptie hvch
Clubgebouw Binnenweg 1 
Heesch
PAGINA 27

Maandag 9 januari

centrum Maia: 
tai chi - Qi gong
Palmenweg 5 Nistelrode

dinsdag 10 januari

centrum Maia: workshop 
werken met energie
Palmenweg 5 Nistelrode

woensdag 11 januari

presentatie kasteelhoeven 
in de cultuurzoom van 
de Maashorst
Heemkamer Nistelrode
PAGINA 8

kaartmiddag kBo-dinther
CC De Pas Heesch

cultuurmarkt
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 19

iMeet: kwaak-kwaak
Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

centrum Maia: 
reiki oefenavond
Palmenweg 5 Nistelrode

Bijeenkomst 
laaggeletterdheid
Bilbliotheek Heesch
PAGINA 18

donderdag 12 januari

Biljarttoernooi libre
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 27

nisseroise kletsavond
Partycentrum ‘t Maxend
PAGINA 12

voorverkoop 
weverszittingen
Residentie ‘t Tramstation 
Nistelrode
PAGINA 12

vrijdag 13 januari

après ski party
SJB gebouw Vorstenbosch

pronkzitting de rooie 
tesneuzik
‘t Tunneke Heesch

kluscafé
De Stuik Vorstenbosch

centrum Maia: reiki 1
Palmenweg 5 Nistelrode

Biljarttoernooi libre
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 27

BoBz
Dorpshuis Nistelrode

6 happy hours/ 18+
Lunenburg Loosbroek

zaterdag 14 januari

wedstrijd politiehonden
Lunenburg Loosbroek
PAGINA 9

pronkzitting 
de rooie tesneuzik
‘t Tunneke Heesch

centrum Maia: 
familieopstellingen
Palmenweg 5 Nistelrode

expositie lambert de haas
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

jeugdprinsonthulling
De Stuik Vorstenbosch

Mannen van naam: 
waargebeurd
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 2

zondag 15 januari

politiek café Brug
Café De Zwaan 
Heeswijk-Dinther

werelddag voor Migranten 
en vluchtelingen
Bernheze

open dag Meersports
‘t Vijfeiken 14 Heesch
PAGINA 11

expositie lambert de haas
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

spirituele filmmiddag 
met tjeu van den Berk
Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther

nieuwjaarsconcert van 
fanfare st. lambertus
CC Nesterlé Nistelrode

Maandag 16 januari

film: les innocentes 
Filmhuis De Pas Heesch

dinsdag 17 januari

film: les innocentes 
Filmhuis De Pas Heesch

verdiepingsavond 
christendom
Petrus’ Bandenkerk Heesch
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woensdag 18 januari

centrum Maia: 
reiki 3a en workshop 
tarot & orakelkaarten
Palmenweg 5 Nistelrode

cursus snel leren =
leuk leren
Klasse-RT Nistelrode

Mandalart 
themaworkshop: 
de basis ben je zelf
Palmenweg 5 Nistelrode

liederentafel
CC De Pas Heesch

lezing nellie Braken: 
grip op mijn knip
Bibliotheek Nistelrode

donderdag 19 januari

oud papier
Buitengebied Nistelrode

pronkzitting de rooie 
tesneuzik
‘t Tunneke Heesch

oud papier
Buitengebied/Zwarte Molen 
Nistelrode

cabaretteketet
CC De Pas Heesch
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vrijdag 20 januari

pronkzitting de rooie 
tesneuzik
‘t Tunneke Heesch

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

keeztoernooi 
vorstenbosch
De Stuik Vorstenbosch

hollands glorie / 18+
Lunenburg Loosbroek

zaterdag 21 januari

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

cabaretavond
Kloosterkapel Vorstenbosch
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wandeling in het donker: 
op zoek naar uilensporen
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

zondag 22 januari

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

cabaretavond
Kloosterkapel Vorstenbosch
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Brabantse verhalenmiddag
CC De Pas Heesch
PAGINA 24

dinsdag 24 januari

creatieve middag
CC Servaes Heeswijk-Dinther

lezing verbindend 
communiceren
Bibliotheek Heeswijk-Dinther


