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Groots jeugdcarnaval in
de snevelbokkenstal

meike en senna
de jeugdheersers van
het weversrijk

krant niet op
woensdag
ontvangen?
Laat het ons weten via
info@demooibernhezekrant.nl
Tel. 0412-795170 of
06-22222955

Alle tandartsbehandelingen en
het tandtechnisch laboratorium
onder één dak!
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ROLLUIKEN ZONWERING
KUNSTSTOFKOZIJNEN
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MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

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

Cereslaan 12A - 06-22692338
Info@vanderheijdendakkapellen.nl
www.vanderheijdendakkapellen.nl

Zoggelsestraat 21a, Heesch
T. 0412 - 45 3113
www.akker-zonwering.nl

• Implantaten
• Klikgebit
• Kunstgebit
• Reparaties
Tandarts Heeswijk
Balledonk 35
5473 BD Heeswijk
0413-292649
www.tandartsheeswijk.nl
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tweede editie
‘nisseroi aan de kook’
NISTELRODE - Bij elkaar eten
en gezellig kletsen met dorpsgenoten die je meestal van gezicht wel kent, maar misschien
nog nooit echt gesproken hebt.
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Dat is kortweg het idee achter
‘Nisseroi aan de Kook’. Jij en
je teamgenoot eten het voor-,
hoofd- en nagerecht steeds op
een ander adres en elke keer met
nieuwe tafelgenoten. Een van
de gangen is bij je thuis. Nisseroi
kookt op zaterdag 11 maart.
Aanmelden kan tot 11 februari.
Voor meer informatie en voor
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vormgeving/DTP
Monique Raaijmakers
Buro tweevoud

zou je één onschuldig
mens vermoorden
als je daarmee de
waarschijnlijke dood van
meerdere mensen zou
kunnen voorkomen?
Dit bekende dilemma
staat centraal in Eye in
the Sky, een spannende
thriller waarin een aantal spionnen, militairen
en politici voor deze keuze staan als zij de
kans krijgen met een drone-aanval een aantal
bekende terroristen te raken, midden in een dichtbevolkte sloppenwijk.

aanmelden ga je naar
www.nisseroiaandekook.nl.

ridders op kasteel heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - De Maltezer Ridders houden na de winterstop weer hun eerste oefeningen in de open lucht. Harnassen,
helmen, zwaarden, pieken en
ander wapentuig zijn blinkend
gepoetst.
Klaar voor aanvals- en verdedigingsacties, en uiteraard voor
het drillen van de legergroep.
Op Kasteel Heeswijk klinkt zondag 12 februari wapengekletter.
De kasteelbezoekers kunnen zich
in de middeleeuwen wanen, de
tijd waarin de Heer van Hees-

wijk-Dinther oppermachtig was.
In het kasteel kunnen de bezoekers zelf ridderhelmen passen en
een schild aan de arm nemen.
Kasteel Heeswijk is geopend van
11.00 tot 17.00 uur.
Meer informatie:
www.kasteelheeswijk.com.

kloosterkapel kunst- en cultuuragenda:
Zaterdag 11 en zondag 12 februari expositie van sieraden van
Miron van Soest. Miron is goudsmid en ontwerper van sieraden.
Haar sieraden hebben een natuurlijke en heldere vormgeving.
De expositie is van 11.00 tot
17.00 uur en de toegang gratis.
Donderdag 16 februari workshop ‘zelf een uitvaart regelen’
door Nancy Vanhoucke. zelf een
uitvaart regelen? Kan dat en mag
dat? Dat kan en dat mag! De
aanvang is om 20.00 uur en de

kosten zijn € 5,-. Aanmelden:
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.
Vrijdag 17 februari is de tweede
dag met Familieopstellingen door
Juno Welter. De kosten voor het
inbrengen van een hulpvraag zijn
€ 80,- en € 20,- voor een representant. Een representant is een
persoon die, voor de tijd dat de
opstelling duurt, in de schoenen
gaat staan van een familielid
van de persoon die de opstelling
heeft aangevraagd. Als representant meedoen, is een prachtige

manier om de kracht van een opstelling te ervaren. Kun je nu niet
meedoen dan kan het ook altijd
nog in maart, april of mei. Info en
aanmelden bij Margareth Bloemen, tel. 06-82350099 of mailen:
margarethbloemen@home.nl.

©MargarethBloemen

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

coLUMN
Ton Bens

STREEKPRODUCTEN

De afgelopen jaren hebben
we steeds meer lekkere
streekproducten ontwikkeld
op verzoek van onze klanten.
In deze column een kijkje in
onze ‘streekkeuken’ waarmee
u een leuk cadeautje kunt
samenstellen als u een souvenier uit Heesch mee wilt
nemen. Onze eerste ontwikkeling in 2011 was het Drie
Leliën biertje, in 2011 gelanceerd op 11 november om
11.11 uur en aangeboden aan toenmalig burgemeester
Boelhouwer. Wat een uniek moment! Want wist u dat
aan de overzijde van onze winkel in Heesch (waar nu de
Eijnderic staat) vroeger een bierbrouwerij stond met de
naam 3-Leliën? Vervolgens kwam ook de vraag naar een
lekker kaasje. In samenwerking met onze leverancier werd
een lekker kaasje gerijpt, zo’n 16 maanden, en voorzien van
een mooie banderol met afbeelding van ‘t Oude Raadhuis in
Heesch. Ook hiervan was weer een leuke première in onze
winkel en tot op de dag van vandaag is het nog steeds een
lekker en veel verkocht kaasje.
Maar ook de samenwerking met lokale
leveranciers bracht mooie
streekproducten voort.
zoals met de bijen uit
Bernheze die lekkere
honing maken, die we
verkopen in onze winkel.
Tot slot nog andere
streekproducten waar we bijzonder trots op zijn en dat
zijn onze eigen notenmixen. zelf samengesteld en vers
gebakken in onze winkels en uniek in de regio. Met als
absolute toppers de Bon Fromage Huismix, Djakartamix
en de Pecanmix. Tijdens de seizoenen introduceren we
natuurlijk ook een speciale herfst-, winter-, lente - of
zomermix. Wat zou het leuk zijn als we u nu ook kunnen
uitdagen voor het aanleveren van een leuke naam voor een
originele Heesche notenmix die we komend voorjaar gaan
introduceren. Natuurlijk mag u ook meedenken over de
samenstelling en uw bijdrage inleveren bij onze winkel of
via onze website. Misschien is de Hisse Kwis Mix wel een
leuk item! Het hele jaar door een variant van de lekkerste
noten voorzien van een vragenlijst over producten in onze
winkel! Laat uw fantasie spreken en natuurlijk koppelen we
hier een leuke prijs aan; een heerlijk streekpakket van Bon
Fromage! We zien uw reacties dan ook heel
graag tegemoet!
Bon Fromage Team Heesch - Oss
Ton en Elly Bens.

Houtstraat 3 - 5341 GG Oss - 0412-623008

DeMooibernhezekrant

Filmhuis de Pas presenteert:
Eye in the Sky
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Wist je dat:
* je bij ons heerlijk
kunt lunchen en
High Tea’en?
* je bij ons een
feestje kunt geven
in een huiselijke
sfeer?
* wij twee avonden
per maand pop-up
restaurant zijn?
* er dan steeds
volgens een
bepaald thema
gekookt wordt?

Kijk op onze website voor meer informatie
www.hofhoutstraatoss.nl
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Vendelhulde bij 50-jarig huwelijk Column Hieke Stek
van Gerrit en Corrie nooijen

gemeentedichter

Allereerst wil ik even met je delen dat ik mij zeer vereerd voel om
gemeentedichter van Bernheze te zijn. Er schrijven immers meer
mensen mooie gedichten in Bernheze die een podium verdienen!
En ik, ik voel mij niet écht een dichter - dat vind ik best een
groot woord, maar ik houd ervan om mooie woorden in zinnen te
vangen. Ik was dan ook best verrast dat de Bernhezer Kunstkring
mij voor deze rol vroeg. Toch heb ik met volle overtuiging, vanuit
mijn liefde voor taal en poëzie, de functie met plezier aanvaard.
Ik schrijf meestal, gewoon in een boekje voor mijzelf, over dat wat
mij bezig houdt. Voor een groter leespubliek schrijven, is voor mij
écht een uitdaging.

VORSTENBOSCH - Het gilde
was gevraagd om een vendelhulde te brengen voor een van
haar gildeleden.
Aangezien Gerrit een trouw gildebroeder is en volgend jaar 60
jaar lid van de vereniging, werd
graag op dit verzoek ingegaan.

Gerrit bracht ook beide zoons
mee naar het gilde. Hein ging
trommelen en is nu ook penningmeester van de vereniging
en Rene is vele jaren een vendelier geweest. Ook Corrie heeft
haar diensten aan het gilde geleverd. zo haakte ze de gordijnen
van de terrasdeuren en heeft ze

ook de handdoek voor de handwassing van de gildekoning aan
het gilde aangeboden.

Als ik ’s morgens een kopje thee zet, zie ik een zin op het labeltje
van het Pickwickzakje staan die mij altijd aan het denken zet.
Ik dacht: dat is een mooie inspirerende bron voor mij, als nieuwe
gemeentedichter! Dus heb ik de labeltjes gefotografeerd en
ga daarbij mijn gedachtespinsels schrijven. Ik hoop dat je mijn
pennenvruchten met veel plezier leest en wellicht inspireert het je
ook om over het labeltje na te denken. Voor de lezers die iets met
mij willen delen, heb ik een speciaal e-mailadres aangemaakt:
dichtervanbernheze@gmail.com. Zo kunnen we elkaar lezen.

Ik kan er niet voorbij lopen,
niet in Barcelona, niet in Praag.
Ik móet een paar kopen,
hooggehakt of laag.

Nadat de jeu de boules ballen uit
de banen verwijderd waren kon
het gilde haar vendelhulde aanbieden aan het gouden bruidspaar.

Blauw, rood of paars,
voor op visite of voor ’t gemak.
Een ballerina, pump of laars,
van stof, leer, suède of lak.

Gildelid Gertie van der Cammen

Voor onder een rok of broek,
voor in de zon of voor de regen.
Ik ben er niet naar op zoek,
maar kom ze ongewild tegen.

Door Kring Maasland onderscheiden
HEESWIJK-DINTHER - Onlangs
was het bestuur van Kring
Maasland op bezoek bij het
Sint-Willebrordusgilde Heeswijk.

Gildelid Gertie van der Cammen

Tijdens het bezoek ontving gildelid Gertie van der Cammen een
kringonderscheiding in zilver verguld voor zijn twintig jaar drukke
werkzaamheden als dekenschrijver bij het gilde. Gertie is vanaf
1978 lid en in 2016 gestopt als
dekenschrijver.
zijn vrijwillige werkzaamheden
bestaan nog uit het opleiden van
nieuwe gecertificeerde geweerschutters. Moet er een geweer
gerepareerd worden, dan lost
Gertie het altijd op. Hij organiseert bij het gilde de onderlinge
geweercompetitie die 24 wedstrijden omvat en houdt daar de
telling van bij.
Kring Maasland feliciteerde Gertie van harte met deze welverdiende onderscheiding.

je kind wordt 18 en dan?
NISTELRODE - Als je kind 18 wordt verandert er op het oog niet zo veel. Er zijn
wel een aantal zaken waar je als ouders rekening mee moet houden.

Ik kon de verleiding niet weerstaan,
ze trok mij naar binnen, die etalage.
Iets in mij riep nog om niet te gaan,
toch kocht ik rode van mijn eerste gage.
Nu, veel ouder en weinig wijzer,
ik kan zelf bijna een winkel beginnen.
Schoenen blijven een heet hangijzer,
en het van mijn verstand winnen.
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Kerkveld 69 - 5388 RH Nistelrode
0412 474 015
info@faara.nl - www.faara.nl
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Tegemoetkoming scholieren/studiefinanciering: Ben je 18 en zit je nog op het
voortgezet onderwijs dan heb je recht op de tegemoetkoming scholieren, deze
gaat in het kwartaal na je 18e verjaardag in. Deze tegemoetkoming is een gift en afhankelijk van het
inkomen van je ouders kun je nog een aanvullende toelage krijgen.
Ben je nog geen 18 en ga je studeren, dan heb je recht op studiefinanciering vanaf oktober, deze wordt eind oktober betaald. Voor aanvragen studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren: www.duo.nl.
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Anita Fransen
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zorgverzekering: als je 18 bent heb je zelf een zorgverzekering nodig, je hebt dan
de keus om zelf de verzekering te kiezen die bij je past. Bij die zorgverzekering
hoort ook het aanvragen van zorgtoeslag op www.toeslagen.nl. Een zorgtoeslag
aanvragen is gratis, kom je op een site terecht waar men een betaling vraagt, dan
is dit niet de site van de belastingdienst.

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

gezondheid in balans

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
bernheze
Ons Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
Thuiszorg Pantein
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
Heesch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
Heeswijk-Dinther
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
at
aat 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
Fysio
Uden. 0413-381848
Hoogstraat
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
Nistelrode / vorstenbosch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
ngstijden:
Apotheek Nistelrode
g t/m donderdag
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
at1.00 uurzaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
8.00 uur
Ziekenhuis Bernhoven.
0412-614035
g
BrabantZorg
.nl overleg
ling
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
at.nl Heelwijk/Laarstede
.nl
Laar 40, 0412-407020
herapie
Hoogstraat
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
aat 11
Verloskundige praktijk NOVA
HeeschMozartlaan 2 Heesch
0412-646839
angesloten
bij:
ngesloten
bij:
53608
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
siotherapie-Hoogstraat.nl
Loosbroek
siotherapie-Hoogstraat.nl
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.

Aangesloten bij:
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Sociale hulp en administratieve
ondersteuning in Vorstenbosch

Lezing:

Pijnbestrijding
voor Reumapatiënten

VORSTENBOSCH - Onlangs is het project ‘Sociale hulp en administratieve ondersteuning’ gestart. Bij
sociale hulpverlening denken wij op de eerste plaats aan hulp via familie, buren of kennissen. Toch zal
dit niet altijd mogelijk of wenselijk zijn. Door het instellen van een meldpunt voor sociale hulpverlening
en/of administratieve ondersteuning hoopt het vrijwilligersproject korte, of in sommige situaties wat
langdurigere, ondersteuning te kunnen bieden.
De initiatiefnemers van het project kunnen voor deze hulpverlening een beroep doen op een
flink aantal vrijwilligers uit Vorstenbosch. Bij sociale hulp kun
je bijvoorbeeld denken aan: het
doen van boodschappen, vervoer naar een arts of ziekenhuis,
het bieden van ontspanningsactiviteiten, er zijn als maatje,
mantelzorgondersteuning, huishoudelijke noodhulp, et cetera.
Ook tijdelijke ondersteuning in
de huishoudelijke administratie
is mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld
het geval zijn na het overlijden
van een partner die deze werkzaamheden eerst verrichtte. Behalve op de aangemelde vrijwil-

ligers kan het meldpunt ook een
beroep doen op tal van bestaande plaatselijke maatschappelijke

tieve ondersteuning’ is gratis.
Enkel in het geval er door de vrijwilliger vervoerskosten buiten

Ook tijdelijke ondersteuning in de
huishoudelijke administratie is mogelijk
organisaties. Is er professionele
hulp nodig dan kan het meldpunt een verwijzende en bemiddelende rol spelen door bijvoorbeeld een beroep te doen op het
sociaal team van de gemeente.
Hulp vanuit het vrijwilligersproject ‘Sociale hulp en administra-

Vorstenbosch moeten worden
gemaakt, wordt een vervoersvergoeding gevraagd.
Voor hulp via het project kunnen inwoners van Vorstenbosch
contact opnemen met Nelly v.d.
Ven-Timmers,
0413-363278
of met Bart van Kessel, 0413367053.

Bernheze - Reumavereniging Oss en omstreken heeft
reumatoloog dhr. dr. Piet van
Riel, Silvia Thijssen van fysiotherapiepraktijk Gezonder
Bewegen en een narcotiseur
van Ziekenhuis Bernhoven
uitgenodigd om een lezing te
geven over pijnbestrijding.
De lezing vindt plaats op
dinsdag 21 februari in CC De
Pas in Heesch.
De aanvang is om 19.45 uur
en de zaal gaat om 19.30 uur
open.
info@rpv-oss.nl.
www.rpv-oss.nl.

Weet wat u doet
heesch.bewonersplein.nl/sociale-kaart
bij pijn aan uw voet!
www
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vorstenbosch.
bewonersplein.nl/sociale-kaart
Oedeemtherapie
Oedeemtherapie
nistelrode.bewonersplein.nl/sociale-kaart
Voor het onderzoeken en
loosbroek.bewonersplein.nl/sociale-kaart
behandelen van voetklachten
heeswijk-dinther.bewonersplein.nl/sociale-kaart

en pijn aan de enkels,
knieën,
Fysio
Fysio
heupen of rug kunt u terecht bij de
Hoogstraat
Hoogstraat

T 073 547 00 19
info@makkelijklopen.nl
www.makkelijklopen.nl

Berghem
Berlicum
Breugel
Heeswijk
Uw podotherapeut is een erkend
‘s Hertogenbosch
dewat u doet
specialist op het gebied van
Weet
Rosmalen
Fysio
voet.
bij pijn aan uw voet! Schijndel
Hoogstraat
Oedeemtherapie
Sint Oedenrode
Voor het onderzoeken en
Vinkel

Oedeemtherapie
podotherapeut.

Fysio Steins
Hoogstraat

behandelen van voetklachten

en pijn aan de enkels,
knieën,
heupen of rug kunt u terecht bij de

podotherapeut.

Hoogstraat 11

5384 BJ Heesch

0412-453608

Uw podotherapeut is een erkend
specialist op het gebied van de
voet.

www.FysioSteins.nl
www.Fysiotherapie-Hoogstraat.nl

T 073 547 00 19
info@makkelijklopen.nl
www.makkelijklopen.nl
Berghem
Berlicum
Breugel
Heeswijk
‘s Hertogenbosch
Rosmalen
Schijndel
Sint Oedenrode
Vinkel

VERBETERUW
UW
VERBETER

Last van
DAGELIJKS
DAGELIJKS

Huize Heelwijk
Mozartlaan 2, Heesch
Kamer 0.044 bgg

hooikoorts?
FUNCTIONEREN
FUNCTIONEREN
Al eens aan een
&
BEWEGINGEN
& BEWEGINGEN
voetreflexmassage gedacht.

VERBETER UW

Sandra van Aarle - 06-30742113
Berg en Dalseweg 2b Heeswijk-Dinther
info@vidyavoetreflexmassage.nl - www.vidyavoetreflexmassage.nl

DAGELIJKS
FUNCTIONEREN

www.Fysiotherapie-Hoogstraat.nl
www.Fysiotherapie-Hoogstraat.nl

Tel: 06-5703 5671 of 0412-785871
Iedereen is op afspraak welkom
Website: www.peduca.nl

E-mail: info@peduca.nl

Behandeling van alle voetproblemen
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Gestolen fiets na anderhalf
jaar weer terecht!

Voorspeelochtend jeugdleden Fanfare aurora

HEESWIJK-DINTHER - Met het gevoel de fiets nooit meer terug te zien deed Jos Nijssen uit Heeswijk-Dinther in juni 2015 aangifte van de gestolen fiets van zijn vrouw. Vorige maand belde onverwacht de politie op. De fiets was weer terecht. “Dat geeft een tevreden gevoel!”, jubelt Jos.

Bron: politie

Esch kwam de politie erachter
dat de gestolen fiets van de familie Nijssen was.
Tekst: Matthijs van Lierop

In de zomer van 2015 werd de
fiets, een Gazelle, gestolen in de
Hoofdstraat. Jos Nijssen deed
online aangifte. “Ik dacht: forget
it”, zegt hij. Dat de verzekering
van de fiets net was verlopen,
maakte de diefstal extra zuur,
maar vorige maand kwam goed
nieuws.
De politie Helmond belde Jos
met de mededeling dat de fiets
terecht was. “De agent aan de
telefoon stelde mij vragen. Hij
vroeg of dat ik aangifte had gedaan van diefstal van een fiets.
Ik antwoordde ‘ja’ en toen zei
de agent dat hij de fiets had gevonden”, vertelt Jos. Korte tijd
later haalde hij de fiets op in
Helmond. “De fiets is nog in een
goede staat. zelfs het achterlicht
doet het nog!”
Oplettende agent
De agent vertelde Jos hoe de
politie de fiets gevonden heeft.
Per toeval zag een surveillerende
agent de fiets staan in Helmond.
De politie constateerde merk-

waardige kenmerken aan de
fiets, want het oorspronkelijke
slot was doorgezaagd en daarnaast bezat de fiets een tweede
slot dat was vastgemaakt met
tyraps (kabelbinders). Ook was
het framenummer van de fiets,

goed werk politie
“De politie heeft haar werk goed
gedaan, want zij is bewust gaan
zoeken naar de eigenaar. Het
gaat om een bescheiden vergrijp. Mensen zeggen vaak dat
de politie daar niets aan doet,
maar dat doet ze dus wel”, zegt
Jos tevreden. Doordat hij aangifte deed, en informatie opgaf zo-

HEESCH – Tijdens deze voorspeelochtend kunnen de muzikanten hun muzikale kwaliteiten laten horen. Naast het
volgen van muzieklessen kunnen jeugdleden op deze manier
podiumervaring opdoen.
Spelen voor publiek is natuurlijk
heel wat anders dan spelen tijdens je eigen les. In totaal zullen
28 leerlingen hun kunsten laten

kaartmiddag

Belangrijk om de fiets te
omschrijven met kleur, type,
model en framenummer’
de unieke code van een tweewieler, onherkenbaar gemaakt.
De politie vermoedde dat de
fiets gestolen was en nam de
fiets mee. Omdat de fiets naast
een framenummer ook een slotnummer bezit, kon de politie via
die code alsnog onderzoek doen
naar de eigenaar van de fiets.
De politie Helmond nam contact
op met Gazelle, die vervolgens
kon achterhalen dat de fiets was
geleverd aan Van Esch Tweewielers in Heeswijk-Dinther. Via Van

als type, kleur en het framenummer van de fiets, heeft de politie
zijn fiets kunnen terugvinden.
Inmiddels staat de fiets weer veilig bij Jos in de garage.
Volgens wijkagent Loek Snijders
is het bij het doen van aangifte van diefstal van een gestolen fiets belangrijk om de fiets
te omschrijven met kleur, type,
model en framenummer. “Als
mensen alleen maar zeggen dat
hun gestolen herenfiets zwart is,
is het terugvinden schier onmogelijk”, zegt hij.

HEESWIJK-DINTHER - Wil je
een gezellige middag rikken en
jokeren?
Kom dan woensdag 15 februari naar het Willibrordcentrum.
De zaal is open vanaf 13.00 uur
en de kaartmiddag begint om
13.30 uur. Het inschrijfgeld be-

OMDAT WE ZELF
gek op appeltaart
zijn...

MAKEN WIJ
DE LEKKERSTE

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

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

bij aankoop van

2 broden:

We hebben lekkere ouderwetse appelpunten,
met stukjes appel op smaak gebracht
met kaneel en suiker. De appels die
wij gebruiken zijn de stevige Lola appels
en dat zorgt voor de heerlijke smaak
en structuur. Bij ons geen appelmoes taarten
maar wat u van ons gewend bent;
echt, eerlijk en puur!

n

2 appelpunte

normaal 1.93 per stuk

2,50

horen op slagwerk- en blaasinstrumenten. Het gaat plaatsvinden op zondag 12 februari in het
verenigingsgebouw van Fanfare
Aurora. De ochtend start om
10.30 uur en zal ongeveer tot
13.00 uur duren. Iedereen is natuurlijk van harte welkom om te
komen luisteren aan ’t Dorp 138
in Heesch.
Meer informatie is te vinden op
www.fanfare-aurora.nl.

geldig t/m 15-2-2017

draagt € 2,50. In de pauze houden we een loterij ten behoeve
van Vrouwen Samen Actief, die
deze kaartmiddag organiseert.
Wil je familie, vrienden of kennissen meenemen om te kaarten? Die zijn van harte welkom,
ook als ze geen lid zijn.
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parochienieuws

Bernhezefamilieberichten

Gaandeweg één, impulsen voor
oecumenische voortgang
BERNHEZE - Dit jaar wordt herdacht dat Luther 500 jaar geleden, op 31 oktober 1517, op de deur van
de slotkerk in Wittenberg 95 stellingen heeft gespijkerd. Deze stellingen waren gericht tegen een aantal
leerstellingen en praktijken van de Rooms-Katholieke Kerk, zoals het primaatschap van de paus en de
aflatenpraktijk. Wereldwijd wordt nu de herdenking van de Reformatie opgepakt als een moment voor
oecumenische toenadering en vooruitgang.
Dat de Reformatie in oecumenische kring herdacht wordt is
op zichzelf al een mijlpaal. In
Nederland gebeurt dit op zaterdag 18 maart in Nieuwkuijk onder het motto ‘Gaandeweg één,
impulsen voor oecumenische
voortgang’.

De dag wordt afgesloten met
een gebedsdienst waarin voorgaan dominee Karin van den
Broeke, preses Protestantse Kerk
in Nederland, en monseigneur
Gerard de Korte, bisschop van
’s-Hertogenbosch.
Wil je vanuit de parochie De

Goede Herder (Geffen, Heesch,
Nistelrode, Nuland, Vinkel en
Vorstenbosch) mee naar deze
dag, dan kun je je hiervoor aanmelden tot 15 februari bij pastoraal werkster Annemie Bergsma
via 0412-451215 of
bergsma@petrusemmausparochie.nl.

Berne-Anders activiteit: lezing door
rabbijn Lody van de Kamp
HEESWIJK-DINTHER - In het kader van het Luther-jaar geeft rabbijn Lody van de Kamp een lezing met
als titel ‘Luther 500 jaar … en de Joden’. Op maandag 13 februari spreekt de rabbijn over de invloed
van de stellingname van Luther.
Wat Luther schreef geeft zijn
wereldbeeld van 500 jaar geleden weer. Lody van de Kamp
vergelijkt dat met de huidige wereld. Hoe kunnen we met ieders
verwachtingen verder bouwen
aan een leefbare samenleving
voor iedereen? Lody van de
Kamp neemt geen blad voor de
mond.
Hij staat voor hetgeen hij gelooft
en wat hij zegt. Daarmee gaat hij
het gesprek aan met vele groe-

peringen. Lody van de Kamp is
politiek actief in Amsterdam,
auteur en publicist over politieke, maatschappelijke en godsdienstige kwesties. Hij staat in
contact met allerlei geledingen
die hun achtergrond hebben in
het Christendom, de Islam of het
Jodendom. De avond begint om
20.00 uur in de Abdij van Berne
in Heeswijk. De entree is € 10,(inclusief koffie/thee in de pauze). Aanmelden vooraf wordt op

Iemand die in je hart woont,
kun je nooit verliezen.
Na een zorgzaam leven vol liefde voor zijn gezin,
is in de nabijheid van zijn vrouw en kinderen overleden,
mijn dierbare man, onze papa, opa en mijn overgrootopa

Bert Vermeulen

* Heeswijk, 21 december 1928

† Uden, 6 februari 2017

echtgenoot van

Sjaan Vermeulen - van Oss
Ardi en Ton
Freek
Auke en Kris, Lux
Iemke
Eveline en John
Barbara en Nard
Linde en Bob
David en Annelein
Anne en Dennis
Robèr en Ingrid
Fleur
Thijme
Het Schoor 4, 5473 VJ Heeswijk
Onze papa is thuis in zijn eigen vertrouwde omgeving.
De uitvaartdienst wordt gehouden zaterdag 11 februari om
10.30 uur in de parochiekerk St. Willibrordus te Heeswijk,
waarna de begrafenis plaatsvindt op de parochiebegraafplaats.

prijs gesteld. Reserveren kan via:
berne-anders@abdijvanberne.nl.

Witheren Wit is gebrouwen
HEESWIJK-DINTHER - Het vierde Berne Adijbier is gebrouwen, het Witheren Wit. Het wordt een witbier
dat is gebrouwen van tarwe en gerst met een alcoholpercentage van 4,5%. Afhankelijk van het vergistingsproces zal de verwachte introductie rond de aanvang van de lente zijn, op zondag 19 of 26 maart.
Vanaf dat moment is Witheren Wit beschikbaar voor de horeca en slijterijen, te koop in de abdijwinkel
en te proeven in het proeflokaal op de Abdij van Berne.
De naam Witheren Wit past in
de lijn van de andere Berne Abdijbieren; Norbertijn Blond, Prior
Dubbel en Abt Tripel. De bijnaam van de Norbertijnen van
de Abdij van Berne is ‘Witheren’
omdat ze een wit habijt dragen,
dit in tegenstelling tot andere ordes die meestal bruine habijten
dragen.
Het Witheren Wit wordt met
4,5% alcohol het lichtst bovengistend Berne Abdijbier. Witbier
past, door de frisheid en het
relatief lage alcoholpercentage,
uitstekend bij de aankomende
lente en zomer om op het terras
of thuis in de tuin te schenken.
Komende weken zal het Witheren Wit gisten om de gewenste

Viergeneraties
Familie Huismans
Brouwmeester Constant Keinemans, Alex v.d. Boom en John Mollema

alcohol te vormen en lageren om
te rijpen naar een mooie smaak.
Daarna zal het worden afgevuld
in flesjes, worden geëtiketteerd

en in dozen van 24 flesjes worden verpakt. De introductie zal
weer op bijzondere wijze worden
gedaan op de Abdij van Berne.

Rommelmarkt voor het goede doel
NISTELRODE - Zin om een leuke
rommelmarkt te bezoeken?
Kom dan naar Partycentrum ‘t
Maxend want daar vindt op zondag 12 februari een rommelmarkt
plaats waarvan de opbrengst
ten goede komt aan Stichting
Bernhezer
Gehandicaptenbal
die mede hierdoor haar jaarlijk-

se verkleedbal kan organiseren
voor mensen met een beperking.
De spullen die te koop worden aangeboden zijn altijd heel
divers; leuke kleding, speelgoed,
huishoudelijke artikelen en veel
meer.
De rommelmarkt is te bezoeken
van 9.30 tot 15.00 uur. Meer informatie kan je verkrijgen door

een mail te sturen naar
info@bernhezergehandicaptenbal.nl

of te bellen met 0412-611251.

Zoon Siem Huismans, geboren op 2 januari 2017 en vader Rob Huismans, 32 jaar, geboren in Vinkel; beiden wonen in Heesch. Opa Herman Huismans, 59 jaar, woont in Oss. Overgrootvader van Siem is
Cees Huismans, 85 jaar, woont op Laverhof in Heeswijk-Dinther.
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Dat klinkt als een klok bij
Zalencentrum De Hoefslag
Aanbiedingen
t/m15
24februari
juli 2014
Aanbiedingengeldig
geldigvan
van18
9 t/m
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Appelfleur
5,95
Nu

6 personen
Met appels uit de streek

Nieuw! Nieuw!

Winterweelde
Nu
De plafondplaten voor de akoestiek komen het geluid ten goede

©DMBK

NISTELRODE - Het geluid bij een feest, voorstelling of vergadering werkt vaak als een stoorzender in
plaats van dat er genoten kan worden door de aanwezigen. Bij zalencentrum De Hoefslag is dit verleden tijd. In het plafond werd afgelopen maand een professionele akoestische oplossing geïnstalleerd.
“Voorheen was achter in de zaal een slechter geluid dan voorin. Nu komt de muziek mooi helder en in
balans door en bij microfoongebruik is het goed verstaanbaar”, legt de eigenaar uit over de noodzakelijke investering. Hij is blij met het resultaat.
In september 2015 nam eigenaar Gijs van Erp Zalencentrum
De Hoefslag aan De Wan 1 over,
waar hij ook meteen zijn onderneming BBQenzo.nl naartoe
verhuisde. De keuken was al
volledig uitgerust voor de bar-

datie - die enkele jaren geleden
nog een hele metamorfose kreeg
- geeft Gijs aan: “Het geluid is
bijna net zo belangrijk als de
gastvrijheid; dat hoor je goed
voor elkaar te hebben. Al snel
merkte ik dat het geluid soms

‘Het geluid is bijna net zo
belangrijk als de gastvrijheid’
becue-cateraar en de zalen waren een perfecte aanvulling op
zijn aanbod. Vergaderingen en
feestjes, maar ook koffietafels
worden gehouden in de uitnodigende zalen. Met tot zo’n 160
zitplaatsen of 250 staanplaatsen
is er voor elke wens een invulling
op maat.
Trots op zijn horeca-accommo-

Easy Noise Control deed het
werk als specialist in akoestiek en
geluidsisolatie en het is een wereld van verschil. Was je al verzekerd van alle voorzieningen bij
De Hoefslag; zoals een beamer,
microfoons, goede bediening en
lekker eten; ook met het geluid
zit je er voortaan goed.

De Echte Bakker

Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
www.vanmook-echtebakker.nl

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Valentijnsburger Magere
runderlappen

ontwerp aanleg onderhoud

100 gr.

€ 1,49

Houthakkerssteak Gekookte

Achterham

100 gr.

€ 1,00

De Wan 1a, 5388 HJ Nistelrode
0412-611670
06-1949 9143
www.zalencentrum-dehoefslag.nl
info@zalencentrum-dehoefslag.nl

HEESCH - Paul, Henk, Hemt,
en vaak ook Willemien, vormen samen het liederentafelorkest dat weer een gezellige muziekavond gaat
verzorgen.

van 16 t/m 19 februari in
de Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch

1, 00

Van Mook

Er kan meegezongen worden
en er kan desgewenst een
dansje gemaakt worden. Iedere derde woensdag van de
maand is het vaste prik, deze
keer op woensdag 15 februari
in CC De Pas. Wie nog nooit
geweest is zal hoogstwaarschijnlijk aangenaam verrast
zijn. Wat let je?
De aanvang is 20.00 uur maar
de zaal is al eerder open.
De entree bedraagt € 1,-.

100 gr.

€ 1,35
Groente en fruit
da’s de klok
rond genieten

Liederentafel

bezoek ons op TuinIdee

voor

Gevuld met cranberries, appel,
hazelnoten en spijsroom

4+1 gratis

een storende factor was en niet
optimaal.
Voor bezoekers lijkt het alsof de
akoestiekplaten aankleding zijn,
het valt echt niet op. Al is het wel
veel werk geweest. Ook de aankleding tegen de muren hebben
we vernieuwd en dat geeft een
warme en sfeervolle uitstraling.”

4,95

4 krokante
broodjes

Uien 2 kilo € 0.98

EkoPlaza webshop
afhaalpunt

Mexicaanse potatoes 500 gram € 1.50
Vrijdag en zaterdag!
Vers geperst sinaasappelsap
500 ml € 1.50 1 liter € 2.95

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

Volop parkeergelegenheid
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kbo heeswijk-dinther

Met een goede instelling en doorzetten kan je veel bereiken

KBO Bernheze
KBO Heesch
heeft weer een
kampioen

den Berg, de heer van Dijk en de
heer Oosterhof weer hulp.

HEESCH - Al bijna 30 jaar wordt
er jeu-de-boules gespeeld bij
KBO in Heesch. De laatste tijd
worden alle scores van iedere
speler het hele jaar bijgehouden.
Dit leidt dus tot een winnaar: de
clubkampioen.
In 2016 was het tot op de laatste speeldag spannend wie met
de eer ging strijken. Kartrekker
Kees de Leeuw rekent dat altijd zorgvuldig uit en Jo Bosma
kwam uit de bus met het hoogste jaargemiddelde. Het verschil
met nummer twee was niet meer
dan 0,1 punt; is dat spannend of
niet? De hoofdprijs bestaat uit
een oorkonde (zie foto) en nog
belangrijker: eeuwige roem.
Bent je misschien nieuwsgierig
geworden? Elke dinsdagmiddag
wordt er van 13.30 uur tot ongeveer 16.00 uur gespeeld op de
binnenbanen in Teeffelen. Daar
kan onder alle weersomstandigheden worden gespeeld. Door
de gemeente Bernheze zullen
over enkele maanden nabij CC
De Pas drie buitenbanen worden
aangelegd; dan kunnen wij dus
ook ‘thuis’ spelen. Wellicht denk
je dat er alleen maar om de pun-

ten wordt gespeeld. Maar niks is
minder waar, want gezelligheid
en speelplezier blijven het voornaamste. En een mooie bijkomstigheid is dat deze activiteit een
ideale manier is om in beweging
te blijven. KBO-leden die graag
op dinsdagmiddag een balletje
willen gooien en houden van
gezelligheid; aarzel niet. Neem
contact op met Kees de Leeuw,
0412-452590. Heb je geen setje boules, geen probleem, er zijn
voldoende leensets beschikbaar.
Vervoer naar Teeffelen wordt altijd onderling geregeld.

Hulp bij belastingaangifte
HEESWIJK-DINTHER - Bij het
doen van de aangifte inkomstenbelasting over 2016 (liefst
vóór 1 april 2017) bieden onze
belastinginvullers, de heer van

Van 6 tot en met 10 maart helpen
zij in CC Servaes weer 65-plussers uit ons dorp; ook niet-leden
zijn welkom. Zij kunnen ook de
huur- en de zorgtoeslag over de
jaren 2016 en 2017 berekenen of
controleren. Het invullen en/of
controleren per computer duurt
ongeveer één uur en de kosten
zijn € 10,-. De ‘vaste’ klanten
zijn al persoonlijk benaderd. Wil
je ook graag van deze dienst
gebruik maken, vraag dan bij
onderstaande personen een aanmeldingsformulier op.
De werkwijze is vergeleken met
voorgaande jaren veel veranderd.
De e-erkenning is er niet meer,
de invullers werken met zogenaamde
burgermachtigingen.
Géén DigiD-codes meer. Via het
aanmeldingsformulier wordt wel
het burgerservicenummer (BSN)
opgevraagd, voorheen bekend
als sofinummer. Klanten machtigen een belastinginvuller om het
belastingformulier in te kunnen
vullen. De belastinginvuller start
de machtigingsprocedure bij de
Belastingdienst. Is er een partner
(man/vrouw,
vriend/vriendin,
broer/zus) op hetzelfde adres
woonachtig, dan moeten beiden
hun BSN opgeven en een aanmeldingsformulier invullen. Het
kost voor partners niets extra’s.

GROTE
O P R U I M I NG
VANAF NU

naf nu
Let op!! va

•
•
•
•

**

+

2 PAAR

HELFT
VAN DE PRIJS**

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

2 HALEN
1 BETALEN

DAMES- EN
HERENSCHOENEN
E

** werkschoenen
Geldt alleen voor
sterkcollectie
afgeprijsde
artikelen
op10%
de rekken
* Met uitzondering van
en de
continu
(hiervoor
geldt
korting)

en van onze

KINDERSCHOENEN

Topsporters
te gast!
Heeswijk-Dinther - Op woensdag 15 februari hebben we twee
Heeswijk-Dintherse Paralympische topsporters te gast: wheeler
Kenny van Weeghel en geweerschutter Joep van Lankveld.
Beide topsporters zijn erg succesvol in hun sport. Kenny heeft al vijf
maal deelgenomen aan de Paralympische Spelen en heeft verschillende medailles gewonnen. In 2016
won hij goud in Rio de Janeiro. Joep
kon zich net niet kwalificeren voor
Rio, maar nu bereidt hij zich voor
op de Spelen in Tokio. Naast hun
topsport hebben ze beiden ook

“gewoon” hun werk bij de Politie
en bij NOC*NSF. Zij komen vertellen over de wijze waarop zij hun
sport beleven en wat ze daarvoor
moeten doen en laten. Na hun presentatie kunnen we volop genieten
van het accordeonorkest Gruppo
Dal Segno, waarin ook enkele HaDee-ers actief zijn. Zij traden voor
de eerste keer op tijdens KBO Cultureel in november vorig jaar. De
middag is in CC Servaes, begint
om 13.30 uur en zal duren tot ongeveer 16.00 uur. Alle senioren en
andere belangstellenden uit Heeswijk-Dinther en Loosbroek zijn van
harte welkom. De toegang is gratis en de koffie wordt aangeboden
door de gemeente Bernheze.

Jaarvergadering
KBO Vorstenbosch
VORSTENBOSCH - Op woensdag 15 februari om 14.00 uur
vindt de uitgestelde jaarvergadering van de KBO plaats.
Het bestuur zal tijdens deze vergadering verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid in
het jubileumjaar 2016. Aan het
eind van de vergadering zal gastspreker Dirk Geenen een korte
lezing verzorgen over zijn passie
en beroep als schaapsherder.

Ondernemers laat je zien!

OP=OP

en laarz herenhoenendames-,
Op vele schoenen en laarzen
ars/
le sconze
op de vevan
kinder voorja
n
e
n
re
e
h
,
*
sdame
ctie
en kinder najaars-/wintercollectie
mercollekortingen
zohoge

Na enige tijd ontvangt de klant
van de Belastingdienst een witte
enveloppe. Daarin zit een brief
met een code. Deze moet zo snel
mogelijk aan de belastinginvuller
gegeven worden. Wat je op de
zitdag nog meer mee moet brengen kan je lezen in het indelingsbericht van eind februari.
Inleveren van de aanmeldingsformulieren kan tot 20 februari
bij: Lina van de Voort, Hoofdstraat
112,
KBO-Heeswijk,
0413-292487. Kees Kuijpers,
Wilgendreef 15, KBO-Dinther,
0413-296143.

Advertentie DeMooiBernhezeKrant
Domeinnaam & e-mail
Betrouwbare hosting
Website met responsive design
& eenvoudig zelf te beheren

www.vanderwijst-salarisadvies.nl

www.goverswaterservices.nl

Voor meer informatie:
verkoop@bernhezemedia.nl 0412-795170
www.bernhezemedia.nl
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AAN HET WERK
LEERZAME STAGEPLAATS
IN HET HART VAN CREATIEF BERNHEZE
‘t Mediahuys is de ‘place to be’ voor creatieve ontwikkeling
in huisstijlen voor bedrijven, websites en kilometers maken in
advertentie-DTP-werk en vormgeving.

WIJ ZOEKEN EEN

STEENWAGEN-CHAUFFEUR
Van den Elzen Transport B.V. in Nistelrode vervoert constructie-,
bouw- en bestratingsmaterialen. Wij hebben ons gespecialiseerd
in het transport van bouwmaterialen en staalconstructies.
Als steenwagenchauffeur ben je verantwoordelijk voor
het transporteren van bouw- en bestratingsmaterialen.
Het werkgebied voor deze werkzaamheden is in de regio.

BERNHEZE MEDIA biedt als erkend
leerbedrijf de mogelijkheid tot
een beroepspraktijkvorming (BPV)
stageperiode of HBO DTP-vormgever,
media-design. Ben jij of ken jij een student
die kilometers wil maken in DTP-werk of
vormgeving?

PINKSTERFEESTEN NISTELRODE biedt
als erkend leerbedrijf de mogelijkheid tot
een beroepspraktijkvorming (BPV).
Ben jij of ken jij een student die samen
met de organisatie Pinksterfeesten
Nistelrode 2017 tot een ‘Grenzeloos’
creatief feest maakt?

Interesse? Mail je CV naar:
office@bernhezemedia.nl.
Wij horen graag van je!

Interesse? Mail je CV naar:
pr@pinksterfeestennistelrode.nl.
Wij horen graag van je!

Meer informatie
www.bernhezemedia.nl.

Meer informatie
www.pinksterfeestennistelrode.nl

Wij verwachten:
- Dat je in het bezit bent van rijbewijs CE, Code 95;
- Je ervaring hebt met een steenoplegger met Kenniskraan;
- Je klantgericht en dienstverlenend bent ingesteld;
- Je in het bezit bent van het VCA-certificaat, dit is een pre;
- Je zelfstandig kunt functioneren;
- Je flexibel bent ingesteld.
Wij bieden jou:
Een uitdagende, dienstverlenende en afwisselende functie binnen een bedrijf
met een informele cultuur, in een prettige werksfeer met ruimte voor
persoonlijke ontwikkeling. Wij bieden een voltijdsdienstverband.
De salariëring is conform de cao Beroepsgoederenvervoer.
Heb je interesse in deze functie?
Stuur dan je motivatie met CV naar Van den Elzen Transport B.V.,
Bus 16, 5388 SP Nistelrode óf naar info@vandenelzentransport.nl.
Voor meer informatie zie www.vandenelzentransport.nl.
Of neem contact op met Martijn van der Linde op telefoonnummer 06-51806053.

Gezocht

Werfbeheerder
Met het zicht op de verhuizing naar onze nieuwe locatie in Heesch
is Aannemingsbedrijf Van de Camp - Verstegen B.V. zoekende
naar een geschikte enthousiaste kandidaat voor de functie van Werfbeheerder,
die met ons volledig de nieuwe werf en materieelbeheer op wil zetten.
de werkzaamheden binnen deze baan zullen onder andere bestaan uit :
• Opmaken van bestellijst, na te bellen en benodigd materieel per dag te laden in de middag
• Dagelijks gereed zetten van materieel voor volgende dag
• Grote hoeveelheden materieel te laden/lossen op containers voor vrachtwagen
• Laden en lossen zo veel mogelijk met heftruck
• Lossen van en ordenen van gelost materieel op de werf
• Op orde houden van de werf
• Bijhouden welke materialen op welk werk zijn
• Kapot materiaal/materieel repareren, of voor repartie tijdig aanbieden
• Voorraden bijhouden en waar nodig aanvullen, bij bestellen via kantoor
• Manco’s naar bouw te brengen
Functie-(eisen) wensen:
• Verwachte werktijd van 13 tot 18 uur, evtueel uitbreiden naar fulltime bespreekbaar
• Dient zelfstandig te kunnen werken
• Dient enigszins met computer overweg te kunnen
• Bij voorkeur in bezit van heftruckcertificaat
• Bij voorkeur in bezit van verreiker diploma
• Bij voorkeur in bezit te zijn van VCA diploma
• Goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift
• Beschikken over eigen vervoer naar onze werf
• Woonplaats in de buurt van Heesch (regio Oss-Uden-Den Bosch)
• In bezit van rijbewijs B (bij voorkeur B-E)
• Flexibele, serieuze en gemotiveerde instelling

Ben jij de kAndidAAt die Wij zoeken?

Stuur een reactie met CV naar a.langens@vdcampverstegen.nl

Kunststof kozijnen
M. van Pinxteren V.O.F.
Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie
Gevraagd

Medewerker m/v
Parttime Montage hulp
Voor de fabricage en montage
van kunststof kozijnen.
ZZP bespreekbaar.
Meer informatie: 06-15103061
Schaapsdijk 15 - 5472 PD Loosbroek - 0413-229711 - info@vanpinxteren.nl

www.vanpinxteren.nl
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Carnavalsnieuws
jeugdcarnaval in
heesch ‘reMiX 2.0’
Beste prins / prinses in wording
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Ook ik wist niet wat me overkwam
toen ik vorig jaar gevraagd werd om prins te worden. Samen met mijn broer
Nick heb ik erg genoten. Je mag me altijd om raad vragen, want ik heb
natuurlijk alweer een jaar ervaring.
Je uithoudingsvermogen zal op de proef gesteld worden, maar ik denk dat je
na afloop met een tevreden gevoel terug kan kijken. Geniet van het carnaval
en laat het allemaal maar over je heen komen, dat is het beste advies wat ik
je kan geven.
Succes!
Prins Sander dun urste

onthulling jeugdprins,
-prinses en -adjudant

VORSTENBOSCH - Alle kinderen uit groep 7 van Basisschool Op Weg hebben gestemd op degenen die
zij graag als jeugdprins, -prinses en -adjudant voor 2017 zouden zien. Voetbalclub de Vorstenbosche
Boys met de meisjes van JO9-3 hadden dit jaar de eer om in gemeenschapshuis De Stuik de nieuwe
jeugdprins, -prinses en -adjudant aan alle Piereslikkers bekend te maken.
Tjeu Vogels mag dit jaar de scepter overnemen als jeugdprins en
met deze scepter regeren over
alle kinderen in het Pierenrijk. Jip
van Heeswijk staat als jeugdprinses aan zijn zijde en jeugdadjudant Wiebe Timmers zal het
geheel begeleiden. Dit jeugdtrio
wordt zoals altijd ondersteund
door een enthousiaste Raad van
Elf. Deze wordt gevormd door
Bo van Doorn, Maike Dortmans,
Niels Dortmans, Brett van den
Elzen, Len Geenen, Kjeld Hoefs,
Bram van Hoek, Steven Hoevenberg, Roos van Kessel, Simoon
Purdy en Olivier Smorenburg.
De sfeermakende Raad van Toezicht bestaat uit Alex Baum, Lara
Bos, Arie Brown, Dewi van Kessel, Willem van Lankveld, Maud
Timmermans, Puck van der Velden, Anne Verstraten en Haske
Kuijpers. Het motto van groep 7

HEESCH - Het leek toen nog zo ver weg, maar de organisatie
van Remix is al weer maanden bezig met de voorbereidingen van
dit fantastische feest; carnaval. Remix 2.0, een carnavalsfeest
voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 15 jaar, wordt gehouden in
Checkpoint (Zaal 3) te Heesch.
Na vorig jaar het stokje te hebben overgenomen, is er een geweldig evenement op de kaart
gezet. Vol enthousiasme heeft
de organisatie, die uit drie mensen bestaat, het jeugdcarnaval
in Heesch nieuw leven ingeblazen. Afgelopen jaar werd Remix
compleet vernieuwd met een
prachtig versierde feestzaal en
een aparte zaal waar de kinderen
even tot rust konden komen en
een hapje en een drankje konden
worden genuttigd. Dit bleek een
gouden zet.
Maar liefst 1.200 kinderen,
verdeeld over vier avonden,
kwamen carnaval vieren en de
reacties waren dan ook louter
positief. Met de medewerking
van maar liefst 85 vrijwilligers,
bijna allemaal ouders, werd het
een feest om nooit te vergeten.
Na de evaluatie was dan ook
duidelijk dat de organisatie op
de goede weg zat.
Dit jaar zijn de plannen nog
grootser! Er komt een compleet nieuwe muziekshow met
een bekende dj, compleet met
rookmachines, confetti-kanonnen en een professionele lichtshow verzorgd door Remote-Rental uit Heesch.
Inderdaad weer een stapje hoger. Verder zijn alle zalen dit

jaar versierd
door
een
p ro f e s s i o neel bedrijf
en is er een
betere ventilatie van
de zalen.
Dit alles is
mede mogelijk gemaakt door
een aantal ‘Hisse’ bedrijven
die het jeugdcarnaval in Heesch een warm hart toedraagt.
Dankzij hun financiële bijdrage
kan er een feest op de kaart
worden gezet dat zijn weerga
niet kent.
Naast kinderen uit Heesch zijn
ook kinderen uit de omliggende dorpen van harte welkom
om een geweldig carnavalsfeest te komen vieren.
Remix 2.0 zal gehouden worden van zaterdag 25 februari
tot en met dinsdag 28 februari. De aanvang is elke avond
om 19.00 uur en het einde is
ook steeds om 23.11 uur. Om
22.00 uur is de eerste ophaalmogelijkheid voor de jongste
kinderen.
Voor meer informatie kijk op de
website van Stichting Carnaval
Heesch.
www.krullendonk.nl.

Bridgen met Carnaval
V.l.n.r.: Jip, Tjeu en Wiebe

is voor het aankomende carnaval: ‘We goan out of space!’.
Dit jaar zal het carnaval voor
jong en oud gevierd worden in
het ‘Pierehol’. Het is zeker dat

deze zeer enthousiaste kinderen
dit jaar hun bijdrage zullen leveren aan het carnaval. Het belooft
weer een prachtig feest te worden voor alle kinderen uit het
Pierenrijk.

HEESWIJK-DINTHER - De jaarlijkse
carnavalsbridgedrive
wordt dit jaar gehouden op
maandag 27 februari in CC Servaes. Dit wordt wederom een
goed verzorgde bridgemiddag.

paar over te maken naar Rabobank rekeningnummer
NL 83 RABO 0111629071 ten
name van CC Servaes. Vermeld
hierbij de namen van het bridgepaar en je telefoonnummer.

De zaal gaat om 12.30 uur open
en het bridgen begint om 13.00
uur. Je kan je inschrijven door
voor 20 februari € 17,50 per

Meer informatie kan je vinden
op
www.ccservaes.nl
of door te bellen naar
06-20160376.
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Carnavalsnieuws
heeswijk-dinther en loosbroek
groots in jeugdcarnaval
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK – Komende carnaval is de Snevelbokkenstal (sporthal de Zaert) weer
‘the place to be’ voor de jeugd uit Heeswijk-Dinther en omstreken. De Party Nights worden door jeugd
uit heinde en verre bezocht. Het geheim? “Stichting Jeugdcarnaval gaat met de jeugd mee”, zegt bestuurslid Kitty Kanters.
TEKST: MATTHIJS VAN LIEROP
stichting nieuwe capes en steken kunnen aanschaffen voor de
jeugdraad, wier jeugdprins- en
prinses op vrijdag 24 februari
worden onthuld. Nieuw op deze
avond is de After Party die zal
duren tot 22.30 uur.

V.l.n.r.: Sabina van Eerd, Antoine Pouwels, Nick Buermans, Henri
Buermans, Ellen Pouwels, Edwin van Eerd, Nathalie van Zoggel, Kitty
Kanters en Bart van Doorn. Bert de Joode en Remco Heeren waren er niet.

zelf komt Kitty uit Veghel, maar
in Heeswijk-Dinther vierde ze
vroeger carnaval. Vandaag de
dag weet Stichting Jeugdcarnaval HDL, opgericht in 1977, de
jeugd nog steeds aan te trekken. De jeugdraad zit met achttien leden weer bomvol en Kitty Kanters en Henri Buermans
verwachten een recordopkomst
tijdens de Party Nights in de
Snevelbokkenstal. Vorig jaar waren er tijdens de voorverkoop
al honderden polsbandjes verkocht. “Ouders zien dat wij de
organisatie goed op orde hebben”, aldus voorzitter Henri.
MEE MET DE TIJD
Stichting Jeugdcarnaval HDL
zet alle zeilen bij om met de
tijd mee te gaan. “We luisteren
naar de jeugd”, legt Kanters uit.
“Discoavond vonden zij geen
leuke naam, waardoor we de
naam hebben veranderd in Party
Night.” De Mini-na-aap Show
was jarenlang de best bezochte
activiteit van de stichting, maar

vanaf dit jaar maakt het evenement plaats voor Super Kids.
Playbacken alleen is van de
baan. Net zoals in het programma Holland’s Got Talent mogen
deelnemers het publiek op allerlei manieren entertainen. Het
wordt van alles en nog wat.

ONTHULLINg
Daarnaast wordt het aantal
jeugdactiviteiten, waarbij alcohol
wordt geschonken voor ouders,
vergroot. Volgens Henri en Kitty maakt dat het jeugdcarnaval
gezelliger voor ouders. Dankzij
een bijdrage van de clubkascampagne van Rabobank heeft de

JONgSTE JEUgD
De oud-Hollandse spellen op het
kindermatinee op dinsdag zijn
vervangen voor andere spellen.
“De nieuwe spellen zijn meer
van deze tijd”, vertelt Henri.
Clown Pinkie uit Nistelrode zal
de kinderen entertainen op carnavalszondag. Op de maandagmiddag komt goochelaar Dries
en op dinsdag staat er een touwtrekkraam zoals op de kermis.
Ook is er op maandag en dinsdag een draaimolen in de zaal.
VRIJWILLIgERS
De komende editie belooft voor
de jeugd opnieuw een spetterend carnaval te worden. “We
hebben vele vrijwilligers. zonder vrijwilligers is er geen goed

ERE-SNEVELGEIT:
Ardith Manders
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Ardith Manders-van de
Meerakker uit Heeswijk-Dinther is door Stichting Carnaval HDL
uitgeroepen tot Ere-Snevelgeit 2017. Ardith verdient deze carnavalstitel vanwege haar verdiensten voor onder meer Stichting
Dorpsnieuws en Stichting Vrienden van Cunera/De Bongerd. Zij
was ook medeorganisator van het project ‘Hadee 24/24’. De installatie van deze Ere-Snevelgeit wordt verricht tijdens de sleuteloverdracht op zaterdagochtend 25 februari in zaal De Toren.
Ardith is de oudste van vier kinderen en carnaval vieren wordt
hen met de paplepel ingegeven. Met de buurt winnen ze
veel prijzen tijdens de optocht.
Ardith en haar man Frank leren
elkaar kennen in de kroeg en in
1989 stappen zij in het huwelijksbootje. Ook datzelfde jaar
starten ze hun eigen bedrijf,
een horecaslagerij bij Sligro in
Den Bosch. Ardith werkt bij de
Rabobank en doet daarnaast
de administratie van de slagerij. Het is hard werken maar
toch ziet het kersverse echtpaar

Dorpsnieuws. Het werk in deze
stichting doet zij met veel plezier en als vanzelf rolt ze in re-

‘Mooie dingen kan ik niet maken,
ik kan ze wel bedenken’
kans om verre reizen te maken.
Na een aantal jaren worden
Myrthe en Daphne geboren en
na zevenentwintig jaar bij de
Rabobank te hebben gewerkt
besluit Ardith te stoppen. zeeen van tijd zou ze krijgen, ware
het niet dat het vrijwilligerswerk haar enorm trekt.
Ardith wordt gevraagd voor
het bestuur van Stichting

dactiewerkzaamheden bij ‘d’n
HaDeejer’. Bij Stichting Vrienden van Cunera/De Bongerd
is Ardith een van de bestuursleden.
Kortom; Ardith is lekker druk
bezig maar heel afwisselend en
met enorm veel plezier.
Met recht is zij daarom gekozen tot Ere-Snevelgeit 2017.

draaiende carnaval”, zegt Henri,
die het ook belangrijk vindt dat
het bestuur van de stichting en
de vrijwilligers het naar hun zin
hebben. “Na de activiteiten blijven we altijd even hangen om
een drankje te pakken. Wel zo
gezellig!”, besluit hij.

Voor meer informatie, het programma en de voorverkoop van de polsbandjes voor de Party Nights,
die vier dagen geldig zijn, kijk op www.jeugdcarnavalhdl.nl, op Instagram @jeugdcarnaval_hdl_ of
op facebook: www.facebook.com/jeugdcarnavalhdl.
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AL 25 JAAR HET ADRES
• Aankoop PC, Notebook
en Randapparatuur
• Onderhoud en Reparatie

Voor particulieren en zakelijke klanten
De Doorgang 11 - 5473 HZ Heeswijk-Dinther
0413-293131 - info@uce.nl
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Carnavalsnieuws
jeugdprinses en -adjudant CS de Wevers
NISTELRODE - TIJDENS DE JEUgDPRONKZITTINg IN DE TOT WEVERSTEMPEL OMgEKLEDE SPORTHAL,
ZIJN JEUgDPRINSES MEIKE EN JEUgDADJUDANTE SENNA ONTHULD. DE ONTHULLINg WERD VERZORgD DOOR TONEELVERENIgINg EfKES JONgER.
MET HUN LEUS: ‘1+1=11. CARNAVAL VIEREN MET MEIKE EN SENNA gAAT VANZELf’, gAAN ZIJ DIT JAAR VOOROP BIJ HET JEUgDCARNAVAL IN HET WEVERSRIJK.
NA DE ONTHULLINg ZATEN HET JEUgDPAAR EN DE JEUgDRAAD OP DE EERSTE RANg, OM VAN DE OPTREDENS TIJDENS DE gEWELDIgE JEUgDZITTINg
TE gENIETEN. DAARNA gINgEN ZIJ VOOROP IN DE POLONAISE TIJDENS HET SOKKENBAL.

ADJUDANT SENNA

JEUGDPRINSES MEIKE

Hallo, ik ben Senna Exters ik ben dit jaar jeugdadjudant.
Ik zit op de Beekgraafschool en zit net als Jeugdprinses
Meike in groep 7b bij jufrouw Amy en meester Gijs.
Ik ben 11 jaar en ik woon al mijn hele leven in Nistelrode.
Jullie zullen mijn vader ook wel kennen. Hij was in 2012
Prins Mitella d’n Urste en heet Mark Exters.
Mijn moeder heet Kim en ik heb een broer Jens.
Ik heb ook een hond die Elvis heet.
Toen Meike bij ons kwam had ze een vraag aan
mij, of ik haar persoonlijke adjudant wilde worden
tijdens de carnaval, na heel lang aarzelen
(drie seconden) zei ik MEGA enthousiast
“JAAAAAA” en ik heb er super veel zin in.
Mijn hobby’s zijn korfbal en de Huppels,
best grappig om dit jaar voor mezelf te moeten
dansen en natuurlijk voor Jeugdprinses Meike,
Prins Frenk, die mij rekenen leerde,
en Adjudant Stefan.
Ik heb super veel zin in om er met Meike een
gezellige knotsgekke carnaval van te maken.

“Ik ben Meike van Keulen, 11 jaar en zit in groep 7b
bij jufrouw Amy en meester Gijs op de Beekgraaf.
Ik heb een zus Nikki en die is 18 jaar en een jonger
broertje Sander en die is 8 jaar. Mijn vader heet
Antwan en mijn moeder heet Angela. Ook hebben
wij twee honden: Milo en Sil. Ik woon al heel mijn
leven in de Kruisstraat in Nistelrode.
Mijn hobby is dansen. Ik dans al zes jaar bij
DV Dancing Kids. Ik moet daar heel veel voor
trainen, zeker drie keer in de week. Ook gaan
wij dan regelmatig op toernooi dansen,
waar we vaak prijzen winnen. Prins Frenk
ken ik van school, want hij heeft mij leren
rekenen. Ik ben benieuwd hoe het zal zijn
als Jeugdprinses in het Weversrijk.
Samen met Jeugd-adjudant Senna en Prins
Frenk op de prinsewagen lijkt mij al heel
leuk, en wie weet wat ik allemaal nog meer
ga meemaken.
Ik heb er ieder geval heel veel zin in.

Groetjes Senna
Groetjes Meike

P
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FIETSEN • SCOOTERS • CARDIO APPARATUUR

MAAK JE FIETS RIJKLAAR
VOOR HET VOORJAAR!

39.
VAN 59.95 VOOR

95
aanbieding geldig tot 15 maart 2017

FIETSPLUS RINI LAAR 27 5388 HB NISTELRODE
T (0412) 61 12 31
E INFO@FIETSPLUS-RINI.NL
W WWW.FIETSPLUS-RINI.NL
DE KOFFIE STAAT VOOR U KLAAR!
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DE JEUGD heeft de toekomst
#PAARDEN #KAMPIOENSCHAP #DRESSUUR# TALENT

Trudy van der Plas

Dressuur op z’n Amerikaans op hoog niveau
HEESWIJK-DINTHER - Reining is in Nederland een wat onbekendere
tak van paardensport die is overgewaaid uit de Verenigde Staten en
die wordt beoefend in cowboystijl. Trudy van der Plas (20) beoefent
de sport al ruim tien jaar en won al diverse grote prijzen.

Trudy met
Twister

Reining, spreek uit reening, is
westerndressuur waarbij een rijder samen met het paard dertien
manoeuvres zo goed mogelijk
probeert uit te voeren. “Het gaat
onder andere om galopwissels,
spinning, slidingstops, rollbacks
(180 graden draaien) en achteruitlopen”, zegt Trudy van der
Plas. Voor elke manoeuvre, die
proeven worden genoemd, krijgt
de rijder punten van een jury en
de rijder met de meeste punten
aan het eind wint de wedstrijd.
Bij het uitvoeren van de manoeuvres is het belangrijk om de juiste
volgorde aan te houden, want
de volgorde van de proeven ligt
vast.

Kleding
Bij reining ziet de rijder er uit als
een cowboy. Beoefenaars van
reining dragen een cowboyhoed
en een showblouse. De uitstraling levert geen punten op, maar
kan de jury soms wel het voordeel van de twijfel geven als zij
twijfelt over het toekennen van
een bepaalde score. Bij reining
worden prijzen niet toegekend
in bekers of medailles, maar in
buckles.
Dit zijn een soort grote emblemen die vastgemaakt kunnen
worden aan de broekriem waardoor anderen kunnen zien welke
prijs je gewonnen hebt.

Tekst: Matthijs van Lierop

Overwinningen
Trudy werd vorig jaar Nederlands
kampioen en werd derde op het
Europees kampioenschap. Duitsland en Italië eindigden voor
haar. “Die twee landen zijn gewoon te goed. In Nederland is
dressuur een grote sport, maar
in Duitsland en Italië draait het

meer om reining”, zegt Trudy,
die training geeft op manege de
Groote Wielen in Rosmalen en
daarnaast werkt bij RX Quarterhorses in Boekel. Ze reist veel
voor haar sport. Zo heeft ze bijvoorbeeld al wedstrijden gehad
in Duitsland en Zwitserland.
Leven van de paardensport
Trudy beoefent reining op hoog
niveau, maar kan niet van de

sport leven. Na haar studie sport
en bewegen, die ze deze maand
gaat afronden, wil Trudy zich
meer gaan richten op het trainen
van paarden, want daar kan ze
wel geld mee verdienen. Trudy
blijft sowieso actief in de paardensport. “Paarden zijn wel echt
mijn ding”, zegt Trudy. “Het zou
mooi zijn als ik later in Nederland
mijn eigen manege kan beginnen. Daar hoop ik op.”

OLIEDAG bij De Kilsdonkse Molen
HEESWIJK-DINTHER - Heb je je wel eens afgevraagd hoe men vroeger olie maakte, zonder de machines van nu? Bij De Kilsdonkse Molen laten de vrijwilligers je op zondag 12 februari zien hoe de
olie ‘geslagen’ wordt en hoe je deze olie kunt gebruiken in het dagelijks leven. Bij de verschillende
kraampjes bij het bezoekerscentrum kan je dit zien en proeven.
De stamppot, glühwein en een
knapperend vuurtje zullen zeker bijdragen aan een winterse
sfeer. Er is een demonstratie
waar je kunt zien hoe olieverf
gemaakt wordt voor het schilderen van een schilderij. En er
zijn meerdere activiteiten voor
kinderen in en om de molen zoals noten slaan en een fotoquiz.
De afgelopen maanden hebben
kinderen van de basisscholen uit
Heeswijk-Dinther en Loosbroek
hun uiterste best gedaan om bij
ouders, opa’s en oma’s en kennissen een grote walnotenoogst

te verzamelen voor De Kilsdonkse Molen. Met regelmaat
komen er ook mensen uit de
omgeving een zak walnoten inleveren en dat is een mooie bijdrage voor de instandhouding
van deze unieke molen.
Voor jong en oud is het heel interessant om te zien op welke
manier die noten worden verwerkt tot olie en waar die olie
dan vervolgens voor gebruikt
kan worden.
Indien je nog noten hebt staan,
breng ze dan mee naar De Kilsdonkse Molen. Als er op deze

zondag voldoende wind en
water beschikbaar zijn, zullen
zowel de wieken als de waterraderen in werking treden.

Iedereen is van harte welkom op deze oliedag op
zondag 12 februari van 10.00 tot 17.00 uur. De entree is gratis.
Schadewijkstraat 6
5348 BC Oss
Tel. 0413-397000
info@happyswim.eu
www.happyswim.eu

• Totale HR dienstverlening in goede handen
• Voor elk personeelsvraagstuk een
deskundige bij de hand

• Ondersteuning bij arbeidsrechtelijke kwesties
• Verzorgen van uw personeelsen/of salarisadministratie

Wilt u meer weten over onze dienstverlening?
Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat
Van der Wijst Salaris & Advies voor uw onderneming kan betekenen.

De persoonlijkste zwemles voor uw kind!

Lariestraat 8 | 5473 VL Heeswijk-Dinther | 06-8258 2328 / 06-1088 8567
info@vanderwijst-salarisadvies.nl | www.vanderwijst-salarisadvies.nl

www.meermaashorst.nl
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Schoonheids- en kapsalon, pedicure en manicure

Ziehier kloosterkasteel Bentlage

Thea en Eline van Dijk

Bordes-scènes en Nachtwacht met Heeswijkse baron, gilde en fanfare
HEESWIJK-DINTHER - Ziehier! Blik op de plek laat historie en erfgoed pas echt leven, is de boodschap van presentaties door Rien
de Visser. Op donderdag 16 februari geeft hij om 20.00 uur een
‘sight-seeing’ van het Duitse slot van de laatste Heeswijkse baron,
kloosterkasteel Bentlage aan de Ems bij Rheine.

• kapsalon
• schoonheidsbehandeling
• pedicure
• manicure

Met een caleidoscoop aan exclusieve foto’s laat Rien de markante gelaagdheid van het eind-middeleeuwse
kruisherenklooster
zien dat in 1803 kasteel werd,
in 1955 residentie van de Heeswijkse baron en zijn geadopteerde dochter prinses Marie-Louise
werd, en in 1978 in veilige handen kwam van Stadt Rheine.

• laserontharing
• permanente make-up
• bruidskapsels
• bruidsmake-up
• visagie
• HIFU anti-aging
behandelingen

Voor

Welke sporen zien we in Bentlage van Heeswijk en andersom?!
Met een topo-biografische blik
doemen buiten beelden op van
pachthoeven tot vogelverblijven. Van kasteelkoetsen en een
‘pausmobiel’, van historische en
eigentijdse architectuur. Na adoratieve bordes-scènes mogen we
binnen een blik werpen in de salons, kloostergangen, kapel en
grafkelder. In de grote eetzaal
staan de Heeswijkse baron met

Na 90 dagen

Kerkweg 7 - 5384 NL Heesch - 0412-454402 - www.schoonheidenkapsalontheaeneline.nl

MENUKAART
Kinderen
Knippen tot 10 jaar
Knippen tot 13 jaar

€ 12,50
€ 16,00

Heren
Wassen en knippen

€ 19,00

Dames
Knippen
Wassen + knippen + kleuren + blowen
Wassen + knippen + kleuren + highligts + blowen
Wassen + knippen + kleuren + foliescalp + blowen
Wassen + knippen + folie heel hoofd + blowen
permanent all-in

€ 19,50
€ 54,50*
€ 62,50*
€ 67,50*
€ 79,50*
€ 74,50*

*Toeslag lang haar
*Toeslag föhnen i.p.v. blowen

€ 10,00
€ 10,00

HAARMODE FRITZ HEESCH
‘t Dorp 22a
Heesch
0412 - 47 49 95
info@haarmodefritz.nl

Bentlage baron en hertog

‘zijn’ gilde en fanfare opgesteld
als De Nachtwacht van Bentlage…!

lezing door Simon van Wetten
HEESCH - Op woensdag 15 februari aanstaande om 20.00 uur
presenteert heemkundekring De
Elf Rotten in de Heemschuur
een lezing door Simon van Wetten uit gemert over de geschiedenis van de Peel.
Een nieuwe lezing, een klein
beetje ingegeven door het feit
dat in 2016 de driehonderdste verjaardag van het Tractaet
van Venlo (een verdrag over de
verdeling van de Peel) werd gevierd, maar vooral geïnspireerd

door de talloze verhalen over de
Peel uit met name Gemert, Bakel
en Milheeze, soms uit Deurne,
Aarle, Beek, Boekel, Boxmeer,
Helmond en Venray, opgedoken
in -vooral- het gemeentearchief
van Gemert-Bakel. Uit al die
anekdotes is een selectie verwerkt in deze lezing.
Simon van Wetten is historicus,
medewerker van het gemeentearchief Gemert-Bakel en lid van
Heemkundekring ‘De Kommanderij Gemert’.

Het bekende schrijversduo Erik van Os en Elle van Lieshout maakte al
tal van mooie prentenboeken voor kleuters. Voor deze bundel werkten
ze samen met de veelgeprezen illustratrice Marije Tolman en dat leverde
een prachtig poëzieprentenboek op. De gedichten zijn niet erg moeilijk en
de onderwerpen liggen dicht bij de belevingswereld van jonge kinderen.
Want hoe kan het dat mama oma ‘mama’ noemt en dat ze mij ‘de liefste‘
noemt maar mijn zusje ook? Waarom krijg je in een café wel een koekje
bij de koffie en niet bij appelsap? Papa, waarom ben ik geboren? Het zijn
ontroerende en grappige versjes waarbij ze de wereld bekijken door de
ogen van een kind.

Uw bril net zo
schoon als bĳ
de opticien?

Marije Tolman heeft bij de gedichten met veel humor dieren getekend. Ook voor volwassenen bevat
deze bundel herkenbare situaties en emoties. Daarom is het ook geschikt om cadeau te doen aan iemand die je lief is.

Brillenbad + reiniger
voor
€ 19,95

Een nieuwe
huisstijl,
advertentie,
website?

- 0412 614 052

www.kijkmij.info
| www.hoormij.info
www.kijkmij.info
www.kijkmij.info
| www.hoormij.info
| www.hoormij.info

Wij zijn aangesloten bij de OVN Optometristen Vereniging Nederland, het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn erkend HoorProfs en StAr audicien.

0 AD Rolstoel.indd 1

Wij zijn aangesloten
de OVN Optometristen
Vereniging
hetNederland,
Kwaliteitsregister
Paramedici
enParamedici
zijn
erkend en
HoorProfs
en StAr
audicien.
Wij zijn aangesloten
bij de
WijOVN
zijnbij
Optometristen
aangesloten
bijVereniging
de OVN Optometristen
Nederland,Nederland,
het
Vereniging
Kwaliteitsregister
Paramedici
het Kwaliteitsregister
en zijn erkend
HoorProfs
enzijn
StArerkend
audicien.
HoorProfs
en StAr audicien.

Uw creatieve vragen worden omgezet in
frisse, originele ideeën. Passend bij
uw bedrijf, binnen uw budget.

18-01-13 12:02

Gratis parkeren voor de deur
158040 AD Rolstoel.indd 1
158040 AD Rolstoel.indd 1
158040 AD Rolstoel.indd 1

Datum: woensdag 15 februari
Locatie: De Heemschuur, Schoonstraat 35 in Heesch
Aanvang: 20.00 uur
Entreeprijs voor niet-leden: € 4,-.

Prentenboekentip van de bibliotheek
Niets liever dan jij /Erik van Os en Elle van Lieshout

HAARMODE FRITZ UDEN
Prior van Milstraat 29
Uden
0413 - 28 89 46
info@haarmodefritz.nl

Tramstraat
23 - Nistelrode
www.kijkmij.info
| www.hoormij.info

De lezing vindt plaats op 16 februari om 20.00 uur in de heemkamer van heemkundekring De
Wojstap, Raadhuisplein 21a in
Heeswijk-Dinther.
Gratis entree voor leden, niet-leden betalen een bijdrage van
€ 2,-.

18-01-13 12:02

18-01-13 12:02

18-01-13 12:02

Carlijn van der Steijn
T 06 14 64 11 95
Monique Raaijmakers
T 06 11 45 05 88
info@buro-tweevoud.nl
www.buro-tweevoud.nl

Video Design
Lunenburg
Video Design
kostbare
UwUw
kostbare
‘oude’
Lunenburg
8 mm‘oude’
film op dvd
Uw Jhr.
kostbare
‘oude’
8 Speelmanstraat
mm film
22
Heeswijk, 06-22066338
8 mmop
film
op dvd
dvd
Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338
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Geldig t/m

Hand- of perssinaasappels

Milner kaas

Alle plakken, stukken of smeerkaas

e
HALVE

Hak bonen
Alle soorten

e
HALVE

PRIJS*

Chocomel
Alle soorten

Unox rookworst

Gelderse of magere rookworst

PRIJS*

Eierkoeken

Alle soorten van de broodafdeling
Per verpakking

KORTING

Pickwick groene thee,
rooibos, herbal of spices

Spa Touch Of
Alle soorten

Maggi Puree, Jus, Mals
en Kruidig, Braadstomen,
Ovenschotel, Dagschotel, Hollands
pannetje of
Ovenkrokant

e
HALVE

Alle soorten
m.u.v. voordeelverpakkingen Jus
x

PRIJS*

x

*

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
Jumbo, Heesch,
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driften en dreven in de Maashorst

De Misse 6, Postbus 19
5384 Zg Heesch
tel.: 14 0412
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30
uur woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur
Politieloket
maandag t/m donderdag:
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur

aGenda
15 maart
tweede Kamerverkiezingen

Provinciaal Landschap De Maashorst is het grootste natuurgebied
van Noord-brabant en aangemerkt als ‘Landschap van allure’. Dit is
meer dan alleen de natuurkern, met bossen en heidevelden, stuifduinen, vennen en oude dreven. Die natuurkern wordt omgeven
door een kleinschalig dynamisch landschap met daarin de kernen
van de gemeenten bernheze, Landerd, Oss en Uden. Om die kernen
beter te verbinden met De Maashorst leggen de verschillende gemeenten verbindingen die aantrekkelijk zijn voor mens en natuur.
Dit zijn de zogenaamde driften.
De driften vanuit Heesch en Nistelrode maken wij aantrekkelijk
voor mens en dier door in sommige bermen bloemen in te zaaien.
Op andere plekken planten wij
plukfruit aan: denk aan bramen,
bessen en noten. Aan de zuidkant
van Heesch passeert u straks een

natuurspeeltuin die dorp en omgeving verbindt. Bij het Bomenpark brengen wij een landweer
terug in het gebied zoals die vroeger kenmerkend waren voor onze
omgeving. Maar er is nog veel
meer specifiek of leuk aan onze
streek. iVN en de twee heemkun-

15 maart 2017

STEMMEN MET EEN kiEZERSPaS
U kunt in elk willekeurig stembureau in Nederland stemmen. Als
u daar gebruik van wilt maken
kunt u hier een aanvraag voor indienen. U kunt dat schriftelijk of
mondeling doen.
Schriftelijk: U vindt het formulier
op www.bernheze.org, of u kunt
het ophalen in het gemeentehuis.
U dient het formulier, samen met
de stempas, vóór 10 maart in bij
de gemeente waar u op 30 januari
2017 als kiezer bent ingeschreven.
Mondeling: wilt u een mondelin-

ge aanvraag doen, dan kan dat
tot 14 maart 2017, 12.00 uur.
een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden
vervangen. Als u gaat stemmen
moet u naast uw kiezerspas ook
een geldig identiteitsbewijs laten
zien. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.
Als u bij volmacht of per brief
mag stemmen, kunt u niet stemmen met een kiezerspas.
STEMMEN bij vOLMacHT
U kunt op twee manieren bij volmacht stemmen
MacHTiGiNG door schriftelijke
aanvraag vOLMacHTbEwijS
U kunt een volmachtsbewijs aanvragen bij de gemeente. Daarvoor moet u een formulier invullen dat u kunt vinden op www.
bernheze.org. U kunt het formulier ook bij de gemeente ophalen.
U moet het formulier vóór 10
maart indienen bij de gemeente
waar u op 30 januari 2017 als
kiezer stond ingeschreven.
Heeft u al een kiezerspas gekregen of heeft u toestemming om
per brief te stemmen, dan kunt u
geen volmachtsbewijs aanvragen.
Degene die u wilt machtigen moet
op 30 januari 2017 als kiezer zijn
geregistreerd. De gemachtigde
ontvangt een volmachtsbewijs.

Binnenkort zetten we binnen dit
project de eerste stappen. Dit
voorjaar worden de struiken aangeplant en bermen ingezaaid met
bloemrijke bloemenmengsels.
Langs Ruitersweg Oost rooien
we populieren om de bloemrijke
berm meer kans te bieden. Ook
planten we bomen die de routes
markeren. Bij de routes vanuit
Heesch zult u regelmatig de tamme kastanje aantreffen. een boom
die niet alleen voor mens en dier
eetbare vruchten geeft, maar in de

bloeitijd ook voor bijen erg aantrekkelijk is. Langs de routes vanuit Nistelrode komen knotberken.
De schaapsherders die vroeger de
heide optrokken met hun schapen, snoeiden takken van de berken en vlochten hier voorwerpen
van die ze verkochten aan boeren.
Daarmee is de knotberk een typische boom van deze streek. De
komende tijd houden wij u op de
hoogte van de andere stappen die
wij gaan nemen in dit project.
Dit project wordt gerealiseerd
door de gemeente Bernheze en
mede mogelijk gemaakt door de
provincie Noord-Brabant.

Naar de gemeente? Maak altijd een afspraak!

tweede kamerverkiezingen
Stemmen per brief
woont u in Bernheze, maar bent
u op de verkiezingsdag in het
buitenland, dan kunt u uw stem
uitbrengen per brief. Als u daar
gebruik van wilt maken en u bent
op 30 januari als kiezer in Bernheze geregistreerd, dan kunt u vóór
15 februari een verzoek indienen
bij de gemeente. Het formulier
vindt u op www.bernheze.org. U
kunt het formulier ook ophalen
in het gemeentehuis. Als uw verzoek wordt ingewilligd, ontvangt
u op uw adres in het buitenland
de papieren die u nodig heeft om
per brief te stemmen. Als u bij volmacht of met een kiezerspas mag
stemmen, kunt u niet per brief
stemmen.

dekringen vertellen u allerlei leuke
weetjes door middel van borden
langs de route.

U maakt een afspraak: via www.bernheze.org,
telefonisch 14 0412 of bij de receptie in het gemeentehuis

Als u een volmacht heeft gegeven, kunt u niet aan de stemming
deelnemen. U kunt de volmacht
ook niet meer intrekken.
MacHTiGiNG door overdracht
van de STEMPaS of kiEZERSPaS
U kunt een andere kiezer die in
dezelfde gemeente als kiezer
is geregistreerd, machtigen om
voor hem/haar te stemmen. U
kunt dan samen met de gemachtigde het formulier op de stempas
of kiezerspas tekenen en aan de
gemachtigde geven. Als de gemachtigde gaat stemmen moet
hij/zij een kopie van een geldig
identiteitsbewijs van u aan de
voorzitter van het stembureau
laten zien. Hij/zij moet de volmachtstem samen met de eigen
stem uitbrengen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bureau
Verkiezingen van de gemeente
Bernheze, telefoon 14 0412, De
Misse 6, 5384 BZ Heesch.
Meer informatie over stemrecht
en verkiezingen vindt u op
www.kiesraad.nl.
De aanvraagformulieren vindt u
op www.bernheze.org.

Gemeente Bernheze
ondersteunt internationale
Samenwerking
De gemeente bernheze stelt ook in 2017 budget beschikbaar voor
organisaties die door middel van projecten investeren in internationale samenwerking. Het maximale bedrag dat beschikbaar is per
organisatie is afhankelijk van het aantal aanvragen, maar er kan
maximaal € 4.000,- per organisatie worden uitgekeerd.
Het totaal beschikbare budget
voor particuliere initiatieven voor
lokale organisaties voor 2017 is
€ 32.040,-.
Projectsubsidie 2017
Het maximale bedrag dat voor
een project aangevraagd kan
worden is € 4.000,Om in aanmerking te komen voor
deze subsidie moet de aanvraag
van uw organisatie voldoen aan
een aantal voorwaarden.
Uw project moet in ieder geval
een bijdrage leveren aan de verbetering van de gezondheid en
kwaliteit van leven van uw doelgroep.
Voor de projecten in 2017 geldt
dat deze projecten ook een bijdrage moeten leveren aan:
- activiteiten voor jeugd en/of

- onderwijs en educatie, voorlichting en bewustwording en/of
- duurzaamheid en een duurzaam leefmilieu en/of
- eerlijke handel en Fairtrade.
wat moet u hiervoor doen
U kunt een aanvraagformulier
opvragen door een mail te sturen
naar
melanie.van.erp@bernheze.org.
Sluitingsdatum
De subsidie-aanvraag moet uiterlijk voor 1 april 2017 bij ons
worden ingediend. Aanvragen
die na deze sluitingsdatum binnenkomen, worden niet meer in
behandeling genomen.
Uiterlijk 1 juli ontvangt u bericht
over de subsidietoekenning op
uw aanvraag.
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pMd-inzameling voortaan 1 keer per 2 weken
U heeft vast al gemerkt dat wij sinds 1 januari het PMD-afval (plastic, metalen en drankenkartons)
1 keer per 2 weken huis-aan-huis ophalen. Doordat we het nu vaker komen ophalen, verwachten we dat
de hoeveelheid PMD in de restafvalcontainer gaat afnemen. Daarin zit nu gemiddeld nog 13% PMD dat
gewoon (gratis) in de plastic-heroeszak kan worden aangeboden.
Dit mag in de plastic-heroeszak:
- flessen voor frisdrank, water,
melk, azijn, etc.
- knijpflessen voor sauzen, olie,
etc.
- flacons voor wasmiddelen,
shampoo en zeep
- verpakking van kaas, vlees en vis
- bekers voor yoghurt, vla en ijs
- bakjes voor salade, groente en
fruit
- zakken voor pasta, rijst, brood,
snoepgoed, etc.

- kuipjes voor boter, saus,
smeerkaas
- plastic tasjes en zakjes
- plantenpotjes
- blisterverpakkingen (van
bijvoorbeeld tandenborstels,
schroefjes e.d.)
- drankblikjes (voor frisdrank, bier
en dergelijke)
- stalen siroopflessen
- conservenblikken (soep,
pastasaus, groente & fruit)

levensmiddelen
- kartonnen pakken voor
vruchtensappen, water en wijn
- kartonnen pakken voor melk,
vla en yoghurt
- kartonnen pakken voor soep en
pastasaus
Het afval mag ongewassen zijn,
maar liefst wel ingedeukt en met
dop. Zorg dat alles leeg is. Haal
papier, karton of resten van aluminiumfolie weg.

- aluminium schaaltjes van

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

verordeningen
De gemeenteraad heeft op 2 februari 2017 de volgende belastingverordeningen vastgesteld:
- eerste wijziging Verordening
Onroerende-zaakbelastingen
Bernheze 2017.
- eerste wijziging Verordening
Rioolheffing Bernheze 2017.
De wijzigingen hebben betrekking op een tariefverlaging voor
niet-woningen.
Deze verordeningen treden in
werking met ingang van de eerste dag na publicatie en werken
terug tot en met 1 januari 2017.
waar kunt u ze vinden
genoemde verordeningen liggen tijdens openingstijden op afspraak ter inzage in het gemeentehuis in Heesch. tegen betaling
van leges zijn afschriften van de
verordeningen en tarieventabellen verkrijgbaar. De verordeningen en tarieventabellen kunt u
ook raadplegen via
www.bernheze.org.

algemene Plaatselijke
verordening (aPv)
Melding maken uitweg
- g.J.w. van den Brand, Postpad 19,
5258 cA Berlicum heeft in overeenstemming met artikel 2:12, lid
1 onder a, van de APV Bernheze
2014 een melding gedaan van het
maken van een uitweg naar Rietdijk, kadastraal bekend NtRO0
g707 in Vorstenbosch.

- R. de Leeuw, Amsteleindstraat
19, 5345 HA Oss heeft in overeenstemming met artikel 2:12,
lid 1 onder a, van de APV Bernheze 2014 een melding gedaan
van het maken van een uitweg
naar Deken van der cammenweg, kadastraal bekend HeeO2
B7601 in Heesch.
Beide meldingen zijn op 31 januari 2017 geaccepteerd. Verzenddatum: 31 januari 2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- carnavalsstichting De wevers
voor het organiseren van een
jeugdoptocht op 24 februari
2017 van 10.00 tot 11.00 uur.
De route loopt over (een gedeelte van) ’t Maxend, Laar, Achterstraat, Parkstraat, Kerkhoflaan,
Heuvelstraat, D’n Hof, De Hoef,
wilhelminastraat, Kromstraat en
tramplein, 5388 HB Nistelrode.
De beschikkingen zijn verzonden op 2 februari 2017.
- Stichting Bernhezeloop voor
het organiseren van een Bernhezeloop-Koppelcross
op
19 maart 2017 van 9.30 tot
15.00 uur op locatie Achter
den Berg 14-16, 5388 tS Nistelrode. De beschikkingen zijn
verzonden op 6 februari 2017.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Melding klein evenement
in overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding
gedaan door:
- De toren exploitatie B.V. voor
het organiseren van een bruiloft op 17 juni 2017 van 12.30
tot 1.30 uur op een weiland
aan achterzijde van De Schans
19, 5473 PH Heeswijk-Dinther.
er is een geluidsontheffing verleend tot 1.00 uur. De toestemming is verzonden op 6 februari
2017.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

wet milieubeheer
algemene maatregel van bestuur
De volgende melding als bedoeld
in artikel 8.40 van de wet milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) is ingekomen:
- Van der Lee-Vander Velden Beheersmaatschappij heeft een
melding Activiteitenbesluit ingediend voor het uitbreiden/
veranderen van een inrichting
voor constructie-, stalinrichting
en voersystemen op het adres
Maxend 47, 5388 tw Nistelrode.
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
- Brouwersstraat 18
Vervangen dak
Datum ontvangst: 30-01-2017

- Schoolstraat 16a
Verbouwen woning
Datum ontvangst: 30-01-2017
Heesch
- Meerkensloop ong., sectie B
nr.7608
Oprichten woonhuis
Datum ontvangst: 01-02-2017
- Burgemeester van Hulstlaan 10
Aanbouwen berging en patio
Datum ontvangst: 01-02-2017
Procedure 6 is van toepassing.
besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heesch
- Meerkensloop ong., sectie B
nr. 7607/7609
Oprichten woning
Verzenddatum: 01-02-2017
- Berktstraat 4
Uitbreiden bijgebouw
Verzenddatum: 31-01-2017
- De Knolraap 43
Legalisatie kelder
Verzenddatum: 31-01-2017
- ’t Dorp 124
Plaatsen 2 LeD-Schermen
Verzenddatum: 31-01-2017
vorstenbosch
- Langs water Leijgraaf tussen
Hoekseweg en Hondstraat
Bouwen gemaal
Verzenddatum: 31-01-2017
- Rietbeemden 7
Oprichten woning
Verzenddatum: 02-02-2017
Heeswijk-Dinther
- Zandkant 4e
Oprichten woning met garage
Verzenddatum: 02-02-2017
- Retselseweg 7
Plaatsen reclame-spandoek
Verzenddatum: 03-02-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden
gepubliceerd. De bekendmaking
van deze aanvragen vindt plaats
via publicatie van een ontwerpbesluit.
besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn via de uitgebreide
voorbereidingsprocedure
verleend. Deze besluiten treden
in werking na afloop van de beroepstermijn.
Loosbroek
- Achterdonksestraat 15
Veranderen milieu en handelen
met gevolgen voor beschermde natuurgebieden
Verzenddatum: 31-01-2017
- Bosschebaan 3-5
Veranderen varkenshouderij
Verzenddatum: 07-02-2017
Heesch
- Huis Deelen 3
Plaatsen luchtwasser en beperkte milieutoets
Verzenddatum: 30-01-201
vorstenbosch
- Nistelrodesedijk 21
Beperkte milieutoets (wijzigen
varkenshouderij)
Verzenddatum: 06-02-2017
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van
toepassing.
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proCedUreS
Openingstijden zie colofon
inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak
inzien in het gemeentehuis in Heesch.
Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak
inzien in het gemeentehuis in Heesch
en raadplegen op www.bernheze.org of
www.ruimtelijkeplannen.nl.
inspraak
Procedure 2
iedereen kan binnen zes weken na
publicatiedatum met een schriftelijke inspraakreactie aan het college van
burgemeester en wethouders van Bernheze reageren op de stukken. Neem

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

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

stuursrecht van de rechtbank, Postbus
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het
beroep heeft geen schorsende werking.
er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 eA ’s-gravenhage. Het beroep heeft geen schorsende werking. er zijn griffierechten
verschuldigd.
bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
voorlopige voorziening
Procedure 7a

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig
met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de
rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, de voorzitter van de afdeling verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen. er zijn griffierechten verschuldigd.
Reageren
in een schriftelijke reactie moeten staan:
de datum, de naam en het adres van
degene die reageert, een omschrijving
van het onderwerp, de reden waarom u
bezwaar/zienswijze/bedenking indient
en uw handtekening.

WWW.BernheZe.orG

Koffie-informatiemiddag met als onderwerp vakantie
HEESCH - Terwijl het hier buiten guur is zijn veel mensen op vakantie in warme oorden of ze staan op de ski’s. Weer anderen speuren
de gidsen en het internet af naar vakantiebestemmingen.
Om mensen te helpen bij hun
keuze betreffende vakantie en
uitstapjes vindt er op 17 februari in CC De Pas een informatiemiddag plaats betreffende dit
onderwerp. Dit is gekoppeld aan

de zogenaamde Wmo koffiemiddag.
zie je ook dat mensen in je omgeving plannen aan het maken
zijn voor de vakantie dit jaar?
Wil je ook graag op vakantie of

leuke uitstapjes maken, maar
heb je geen informatie over reizen, dagtripjes of bootreizen
voor ouderen en mensen met
een beperking, kom dan op 17
februari naar CC De Pas.
Op die dag komen vertegenwoordigers van KBO, Het Rode
Kruis, de zonnebloem, reisbu-

reau de Wit uit Heesch en Brabantzorg Reizen, vertellen wat er
allemaal mogelijk is.
Na de presentaties kun je bij
deze organisaties informatie verzamelen en persoonlijke vragen
stellen. Vind je dit interessant,
dan ben je van harte welkom op
vrijdag 17 februari van 14.00 tot
16.00 uur.

Verrassingsportret
heesch: initiatief met
een glimlach!

Graag nodigen wij u uit voor de themabijeenkomst:

tweede kamerverkiezingen
zOrg & eCOnOmie
donderdag 9 februari
Sprekers:

Over zOrg
Car
CarOline van den akker

van Driestroomhuis Nistelrode

locatie:
CC nesterlé
nistelrode
tijd:
20.00 tot
22.00 uur

rené Peters

Oud wethouder en kandidaat
tweedekamerlid CDA

•••
Over eCOnOmie
JOhn van krieken

van Smarthome Engineering

huub Fransen
van Fransen Gerrits Mengvoeders,

stiJn steenbakkers
s

Statenlid en kandidaat tweedekamerlid CDA
Zaal open om 19.45 uur, CC Nesterlé, Parkstraat 2 in Nistelrode

www.cda.nl/bernheze

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

Locatie Bernheze
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
06-14342803

J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van den Berg
Sanne van Susteren
0412-456546
www.jongerenwerkbernheze.nl
Sociaal Team
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl

HEESCH - Een dertigtal burgers, die daar normaal
niet het geld voor hebben, waren op zondag 18
december uitgenodigd om zich te laten portretteren door twee hobbyfotografen. Dit vond
plaats op de locatie van ONS welzijn aan De la
Sallestraat dat speciaal voor deze middag omgevormd was tot een echte fotostudio. Michel is samen met Erika de initiatiefnemer van deze actie.
Zij zijn beiden hobbyfotograaf en wilden graag
in de feestelijke decembermaand andere mensen
blij maken met een mooi portret.
De gelukkigen werden ontvangen door
de gastvrouwen van
de kookclub, Mieke
en Lamun. Per stel
of familie werden de
mensen naar de studio
begeleid waar de fotografen hun vakwerk lieten
zien. ze toverden een glimlach op ieders gezicht
en legden dat vast. De mooiste momenten kwamen een half uur later als het portret in een lijstje
direct aan hen overhandigd werd. De glimlach van
deze gelukkige mensen bij het zien van het mooie
portret was aanstekelijk en zorgde ervoor dat na
vijf uurtjes werk alle vrijwilligers met een gelukkig
gevoel richting huis gingen.
Als jij als inwoner van Bernheze jouw talent wilt
inzetten om, net als Michel en Erika, iets te betekenen voor anderen, dan word je bij deze uitgedaagd om dat te doen. Voor tips of ondersteuning
mail naar ONS welzijn. Het Sociaal Team Bernheze
staat graag voor je klaar. Ieder mens telt en doet
mee! info@ons-welzijn.nl.
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in BernheZe
Valentijnsmenu op 14-15 en 16 februari
Amuse
Rundercarpaccio in hartvorm met oude kaas
of
Dorpssalade met garnaaltjes
Bubbels met passie
Zeebaarsfilet met gerookte trostomaatjes
of
Verleidelijk duo van diamanthaas
en varkensmedaillon met Portsaus
Romantische creatie van nagerechtjes

€ 29,50
p.p.
re
serveren
gewenst

Kerkstraat 3 - Heesch - 0412-451755 - www.restaurantdewaard.nl

‘t Bakhuys verrast alle verliefde stelletjes

ie
t
n
e
t
t
a
n
e
e
t
e
m
.
..
Laar 8 - 5388 HE NistELrodE - VaN tiLburg ModE & sport - www.facEbook.coM/tbakHuysVaNtiLburg

Valentijnsmenu
Reserveren kan via 0413-320016 of www.hetsentiment.nl/reserveren

Eltjo SchEEpErS & tEam hEt SEntimEnt

Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016 | www.hetsentiment.nl

Op Valentijnsdag, alleen voor jou
Het is steeds weer triest te vertellen
hoe diep maar geheim mijn liefde voor jou is
en als ik naar je antwoord gis,
vergaat me de lust om te bellen.
Soms verlang ik naar vroegere tijden,
want voor wie een gunstig lot had getrokken
kwam een eind aan het blozende jokken:
hij/zij mocht de ander in liefde verblijden.
Ook gaven minnaars en minnaressen
op deze dag gratis liefdeslessen:
wie was betoverd schonk een amaryllis,
en de gele chrysant als de liefde nog stil is.
De witte roos is er een van vertrouwen
en de kus op de wang droomt men er bij;
een dieprode gloed wijst naar ’t eeuwige ‘houden’
van ik ben voor jou, en jij ook voor mij.
Hoe dan ook, ik zal me bedwingen,
een bloem en een versje, daar moet je ’t mee doen.
Van Valentijns vreugde kan ik slechts zingen,
en wil je me danken… geef dan maar een zoen.
ad van Schijndel

‘t Dorp 68a - 5384 MC Heesch - 06-53657505

Valentijnsactie

Win een diner voor twee
De kassabon is uw lotnummer.
Trekking is zaterdag 11 februari.

SALE voor

dames en heren
2 halen = 1 betalen (het duurste artikel)
Carnavalsmaandag
en dinsdag gesloten
Ga naar

Trendzz Heesch en doe mee.

Speciale trouwringenactie

Al 27 jaar
dé goud- en edelsmid
voor Bernheze

Handgemaakte sieraden in onderling overleg
Christinastraat 4 - 5384 KL Heesch - 0412-452087
Openingstijden: vrijdag en zaterdag van 9.30-16.00 uur.
Dinsdag, woensdag en donderdag op afspraak.
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handtekeningen èn
appelboom voor groen
plein 1969
HEESCH/HEESWIJK-DINTHER – Progressief Bernheze vindt dat voor
het opknappen van Plein 1969 in Heeswijk-Dinther te veel bomen
moeten worden gekapt. In december vorig jaar nam de partij het
initiatief om de ontgroening te stoppen. Zij riep inwoners op om
daarvoor een petitie te ondertekenen. Zo’n 250 mensen hebben dat
in de afgelopen weken gedaan.
Fractievoorzitter Cent van den
Berg: “De Bomenkap is zo fors,
43 van de 69 platanen, omdat
hetzelfde aantal parkeerplekken
terug moet komen, terwijl er ook
een grand café gepland is. Wij
zijn niet tegen een grand café,
moet dat hoeft niet per se op die
plek te komen. Het kan ook wat
naar achteren worden gebouwd.
Wij willen een alternatief plan,
waarbij het groene karakter van
het dorp bewaard blijft en, als
het kan, versterkt wordt.”
Tijdens de raadsvergadering van
2 februari bood de fractievoorzitter van Progressief Bernheze
de opbrengst van de petitie aan
burgemeester Marieke Moorman aan. De handtekeningen
werden samen met een appelboom overhandigd, een symbolisch gebaar om de roep om
meer bomen kracht bij te zetten.
Van den Berg: “Deze boom is
van een mooie soort. We hopen
daarmee de gemeente te stimuleren.“

www.mooibernheze.nl
informeert, boeit
en interesseert

Bouwplannen?
Bestemmingsplan
nodig?
Planschade?

Graafsebaan 31 Heesch 06-2909 9005
onno@roconnect.nl www.roconnect.nl

SP: Zorgen

om gemeenschapshuis de pas
Cor van Erp, Fractievoorzitter SP Bernheze
De SP afdeling Bernheze is geschrokken van de berichten omtrent CC De
Pas in Heesch. Het centrum zou in zwaar weer verkeren aldus de berichten.
CC De Pas functioneert in de kern Heesch tevens als gemeenschapshuis.
Een goed gemeenschapshuis is van belang voor iedere kern in Bernheze.
goed om te weten dat er een gedegen onderzoek komt naar de feiten.

Rode cijfers
Naast het theater, dat gehuisvest
is in De Pas, zijn ook de horeca
en het gemeenschapshuis verliesgevend. Dat is niet goed. Al in
2008 bleek voor het eerst dat het
gebouw moeilijk te exploiteren
was. Door het toenmalige negatieve vermogen aan te vullen
en het theaterdeel te subsidiëren
kon De Pas verder. Het lijkt er nu
op dat het effect uitgewerkt is.

Lokaal:

Rode cijfers staan in de boeken.
Een poging om bijvoorbeeld de
huisartsen te vestigen in De Pas
ging niet door. Dat had een deel
van de oplossing kunnen zijn.
Samen met de gemeenteraad zal
er door het bestuur van De Pas
naar oplossingen gezocht worden. De gemeenschapsfunctie
hoort veilig gesteld te worden
voor de kern Heesch. Net als in
iedere kern is het gemeenschaps-

huis van Heesch een plek van
samenkomen en ontmoeten. De
inwoners van Heesch door een
enquête mee laten praten, kan
nieuwe ideeën opleveren.
Wat beweegt de inwoners van
de kern Heesch om naar De Pas
te komen? Waarom komen mensen wel en niet naar het gemeenschapshuis of theater? Belangrijke vragen. Nu de antwoorden
nog!

tweede supermarkt in nistelrode
Jan Bouwman raadslid Lokaal

De burgemeester krijgt de appelboom
en de verzamelde handtekeningen
van Cent van den Berg

Burgemeester Moorman nam de
handtekeningen en de boom in
ontvangst. ze zou zorgen dat de
handtekeningen bij wethouder
van Moorselaar terechtkomen
en dat hij een mooi plekje gaat
zoeken voor de appelboom.

RUBRIEK

Klaar?

Op 15 december vorig jaar nam de gemeenteraad op initiatief van onze partij
Lokaal een motie aan waarin het college van B&W wordt gevraagd om op 10
mei dit jaar de raad mee te delen of er concrete en van realiteitszin getuigende plannen zijn met betrekking tot de vestiging van een tweede supermarkt
in het kernwinkelgebied in Nistelrode.

Als deze er niet zijn dan, zo staat
het in de motie, moet de mogelijkheid er zijn om af te wijken
van het op dit moment vastgelegde vestigingsbeleid in een
kernwinkelgebied, waardoor een
locatie als Weijen 60-62 als serieuze optie in beeld kan komen.
Een supermarkt heeft veel vloeroppervlakte nodig, er dient voldoende parkeergelegenheid te
zijn en de bevoorrading moet
zonder overlast plaatsvinden.

Het is maar de vraag of er in
het betreffende centrumgebied
leegstand is die aan genoemde
voorwaarden kan voldoen. En de
locatie voormalige Brouwershoeve dan? Daar hebt u een punt.
zaterdag las ik in de krant dat bij
het college een principeverzoek
is ingediend voor de vestiging
van een supermarkt op dat voormalige terrein.
Het college gaat dit onderzoeken,
en de resultaten zullen we moe-

Blanco: Sociaal

domein in beweging

ten afwachten. Maar Lokaal is
daar op voorhand niet enthousiast over. Leent het plein zich voor
een supermarkt dan gaat het vol
staan met auto’s, waardoor de
verkeersdruk, die toch al hoog is,
nog verder zal toenemen. En de
bevoorrading die achter het pand
in een woonwijk gaat plaatsvinden? Het plein nodigt enkel uit
voor horeca met terrassen. Laat
ons weten wat u ervan vindt via
info@lokaal.nu.

Harrie Roelofs, Politieke Partij Blanco

De nieuwe ontsluitingsweg
naar industrieterrein ‘t Retsel
was lang en moeizaam. Tientalle jaren en vele miljoenen
euro’s bleken nodig om het
vrachtverkeer uit de kom van
Heeswijk-Dinther te kunnen
weren. Pasgeleden zijn de
puntjes op de i gezet en is het
project dan eindelijk afgerond.
Of toch niet?
Joop Akkermans,
Heeswijk-Dinther

Onlangs was er op tv een documentaire te zien over hoe mensen in de problemen kunnen komen ten gevolge van een relatief kleine schuld. Zodra er
ergens een schuld ontstaat, hoe klein ook, wordt deze schuld door allerlei
instanties (schuldeisers en boetes) alleen maar hoger. Op het moment dat de
schuld dermate hoog is opgelopen en een gezin in een compleet uitzichtloze
situatie terecht gekomen is (inboedel verbeurd verklaard, huis uitzetting, et
cetera) mag de sociale dienst van de gemeente de boel komen oplossen.
Een langdurige terugbetalingsregeling treffen en tenminste
zorgen dat er minimale primaire
voorzieningen zijn, zoals een huis
en eten. Bovendien is ook begeleiding nodig om mensen weer
de mogelijkheid te bieden zelf de
regie te voeren over hun eigen
leven. Nu de gemeente zelf verantwoordelijk is voor het geld dat
omgaat in het sociale domein,

heeft de gemeente, en dus ook
de politiek, de taak en de verantwoordelijkheid om naar wegen
te zoeken om samen met de betreffende personen/gezinnen zo
snel mogelijk tot een beheersbare situatie te komen.
Politieke Partij Blanco wil graag
initiatieven ondersteunen en een
bijdrage leveren aan een meer samenhangend pakket van maat-

regelen waardoor mensen sneller
controle krijgen over hun eigen
leven. Een nieuwe, maar ook
een andere manier van werken
is noodzakelijk. Niet de regels en
procedures zijn leidend, maar het
belang van het gezin en kinderen
moeten centraal komen te staan.
Hopelijk lukt het ons om deze
kwaliteit van dienstverlening in
het komende jaar te verbeteren.

informatie voor de kernen
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Afdelingsvergadering
D66 regio Maashorst

‘Iedereen mag er zijn’
Eli van Beekveld uit Loosbroek is directeur bij SintLucas waar zo’n
3.400 studenten en leerlingen dagelijks werken aan de vorming en
ontwikkeling van hun vakmanschap. Daarnaast is Eli voorzitter van
voetbalclub WHV in haar woonplaats.

MAASHORST - De democraten uit onze regio komen bijeen in de
Udense Bibliotheek aan het Mondriaanplein voor een afdelingsvergadering van D66 regio Maashorst (Oss, Uden, Bernheze en Landerd). Deze vergadering, die een bijzonder tintje heeft, vindt plaats
op zaterdag 11 februari.

“Studenten hebben vrijheid en ruimte nodig voor eigen inbreng.
Het vak is continu in ontwikkeling, dus moeten de lessen dat ook
zijn. Voor mij is het MBO in de eerste plaats beroepsonderwijs.
Beroepskennis en -vaardigheden staan dus voorop. Daarbij is een
goede samenwerking met het bedrijfsleven nodig, zodat de afstand
tussen het beroep en de arbeidsmarkt kleiner wordt. Zonder goede
vakmensen bouwen wij geen kenniseconomie op en komt er geen
nieuwe groei. D66 wil de kwaliteit van het beroepsonderwijs
verhogen door opleidingen beter te laten aansluiten op de
arbeidsmarkt. Een ander punt waar ik me in herken bij D66 is
dat iedereen er mag zijn. Niemand buitensluiten. Niet op het
voetbalveld, niet in het onderwijs. Gewoon om samen te werken,
te leren en te spelen. Openstaan voor unieke en onverwachte
eigenschappen en eigenaardigheden zodat je, als je er naar luistert,
het nooit meer vergeet. Samen maak je het bijzonder.”

Ik ben

Naast de normale agendapunten
staan natuurlijk ook de Tweede Kamerverkiezingen van 15
maart op de agenda.
In dit kader zal oud-Udenaar
Rob Jetten hierbij aanwezig
zijn. Naast fractievoorzitter van
D66 Nijmegen is hij momenteel
nummer 12 op de D66 kandida-

Jack van der Dussen, Fractievoorzitter VVD-Bernheze
VVD-Bernheze maakt zich ernstig zorgen over de financiële situatie bij CC De
Pas. Al in de periode 2007-2008 is door een extern bureau onderzocht waarom
het moeilijk was om tot een gezonde exploitatie te komen. Na dit onderzoek
is er door de gemeente financieel schoon schip gemaakt en zijn er prestatieafspraken met het bestuur van CC De Pas gemaakt. Hier staat vanaf 2008 een
subsidie van € 101.500,- tegenover. Deze subsidie was lager dan het werkelijke tekort op de theaterfunctie van € 150.000,-. Dit verschil werd als taakstelling opgelegd aan De Pas. In de jaren tot 2013 bleken de taakstelling en de
gekozen werkwijze effect te hebben en werden er zwarte cijfers geschreven.
deze periode kunnen de ingezette trajecten doorlopen en is de
subsidiestroom gewaarborgd. De
gemeenteraad werd hierin niet
betrokken. Inmiddels zijn twee
externe bureaus met onderzoeken aan de gang. Kosten?
Nu, vier jaar later, wordt de gemeenteraad er weer bij betrokken en mogen wij meepraten tij-

Progressief Bernheze:

Met name wordt een gesprek
aangegaan met ‘de ontevreden
burger.’

ZOTTE

ZATERDAG

weer voor De Pas

Sinds 2013 is dat niet meer het
geval en zijn alle functies afzonderlijk, inclusief de horeca,
verliesgevend. Wat is er dan
verkeerd gegaan? Op 31 december 2016 liep de subsidieovereenkomst met De Pas af, maar,
voordat het zo ver was, werd er
voor de periode 2016-2018 een
‘transitieperiode’ afgesproken. In

tenlijst voor de tweede kamer!
Vanaf 11.00 uur gaat hij met de
D66-ers uit de regio het Udense winkelcentrum in om met de
Udenaren in gesprek te gaan.

dens de opiniërende bespreking
in de commissie Maatschappelijke Zaken van dinsdag 21 februari
2017. De VVD-Bernheze vindt
het onbegrijpelijk dat het college
de problemen gewoon vier jaar
laat voortsudderen en dan aan
de bel trekt. Waar ligt dan de
verantwoordelijkheid?
www.bernheze.vvd.nl/contact

EXTRA*
KORTING

op
Nu ook
RDAG
DONDE

OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Altijd geholpen door
iemand die u kent
Ook voor hulp bij overstappen

cadeau
b
onze be ij
taalrekenin
g*

Liefde

Ellen Neelen, commissielid Progressief Bernheze
In het weekend heb ik wat meer tijd voor de krant, tijdschriften en tv. En het
valt me op dat ik steeds vaker berichten lees en programma’s zie over mensen die boos of ontevreden zijn. Wat is het toch dat steeds meer mensen op
zichzelf gericht zijn? We bouwen een muur, hangen camera’s op om onze
bezittingen te beschermen en maken ruzie met de buren omdat een boom te
groot of te dik wordt. Het lijkt of de sfeer van de maatschappij verandert en
verhardt. En waarom? Ik weet het niet.
Om inspiratie op te doen om dit
stukje te schrijven, ben ik er op
uit getrokken en heb een lange
wandeling gemaakt. Het was/
is prachtig lenteweer. Onze gemeente is zo mooi: het buitengebied, de natuur, mooie wandelpaden. Het staat in schril contrast
met de verharding die ik ook
om me heen zie. Een verklaring

heb ik niet. Maar het is voor mij
wel een reden om me in te zetten voor onze gemeenschap. En
een boodschap uit te dragen van
één samenleving, gedeelde welvaart en goede zorg. Volgens mij
is dat het enige antwoord op de
verharding en boosheid. En terwijl ik dit schrijf moet ik denken
aan een uitspraak die ik laatst

las: liefde wordt beter als je het
weggeeft, weggeeft, weggeeft.
Liefde wordt beter als je het
weggeeft, dan heb je uiteindelijk
meer. Als dat waar is voor liefde,
waarom dan niet voor materiële
zaken?

ar
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CCDN 016
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Rivez Assurantiën
Van Heck Assurantiën
Van Heck Assurantiën
't Dorp 124
& Risicobeheer
‘t Dorp 124
5384 MD Heesch 5384 MD Heesch
Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode
T 0412 - 45 20 03 0412 - 45 20 03
088 - 8000 900
E info@vanheckassurantien.nl
info@rivez.nl
info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl
www.rivez.nl
www.vanheckassurantien.nl

Reageren? Mail naar
reactie@progressiefbernheze.nl.

Kortmaar Krachtig CDA: Ga jij stemmen 15 maart?

Maar weet je nog niet op wie je moet stemmen, kom dan zeker 9 februari naar CC Nesterlé in Nistelrode. Aanstaande kamerleden
René Peters en Stijn Steenbakkers, gewoon hier uit de buurt, gewone mensen zoals jij en ik, komen daar vertellen wat hen bezig
houdt en waar ze zich voor in gaan zetten.
Dit doen ze samen met een drietal lokale sprekers die zich ook hard maken voor iets wat ze belangrijk vinden! Dit zijn Caroline van den Akker, die
samen met haar man een gezinshuis runt en (pleeg)kinderen een warm thuis geeft. Huub Fransen, directeur van Fransen Gerrits mengvoeders, vertelt
over het familiebedrijf en de motoren van onze economie en John van Krieken, ondernemer in de domotica-sector, praat over het belang van snel
internet in deze technologisch snel groeiende maatschappij. Kortom; een avond met boeiende, interessante sprekers en daar kan jij bij zijn! Een avond
voor iedereen die midden in de maatschappij staat.

CDA; Actief, dichtbij en betrokken!
Zie cda.nl/bernheze
Mart Smits, Raadslid CDA Bernheze

* Alleen in combinatie met een RegioBank spaarrekening. Stap over en laat uw inkomen storten. Lees de voorwaarden op regiobank.nl/actievoorwaarden.

VVD: Zwaar
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oogcontact

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

5x 1/5 staatsloten

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Ingrid Bevers
Toos van Boxmeer
kan293851
de staatsloten
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413
uit Loosbroek
ophalen bij
Paperpoint
Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.

St. Servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther
Tel: 0413 29 29 79
www.trendzienenhoren.nl
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te koop
Nieuwe DessotapijttegelS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 0,50 per tegel. Duinweg 17,
Schijndel 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
Kiprollade € 6,98 per kilo.
Blinde vinken
€ 0,80 per stuk.
Slagerij Bert van Dinther
Heistraat 8, Oss.
0412-454536.
GIGANTISCHE OPRUIMING
Kortingen tot 70%
op hanglampen, vloerlampen,
tafellampen, plafonnières spots
enzovoort.
Ook hebben wij nog oude
gloeilampen op voorraad.
Doe uw voordeel want op=op.
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12, 5473 AE
Heeswijk-Dinther.
www.heesakkerslichtvisie.nl
Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.
Dagelijks vers
geplukte tulpen
€ 2,- per bos, verschillende
kleuren.
Richard van Doorn
Vorstenbosseweg 1, Dinther.
ALLE KADO-ARTIKELEN
nu met maar liefst
50% KORTING
Scoor nu een leuk cadeau of
woonaccessoire voor weinig.
Kom snel want op=echt op!
Heesakkers Kadoshop
Abdijstraat 12, 5473 AE
Heeswijk-Dinther.
www.heesakkerslichtvisie.nl
Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.

1
3

MooiBernhezertjes

4

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.

Puzzle #91911

aangeboden
Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.
Colorenta geeft
WORKSHOPS
kleuranalyse en make up om
te bepalen welke kleuren jou het
mooist maken.
Ook zijn er workshops voor
alleen make up te boeken.
Leuk om cadeau te geven of
gewoon om jezelf te verwennen.
Colorenta, Hannie Heesakkers
06-51110053 Heeswijk-Dinther.
FRIETKRAAM Voor uw
evenement of feest. Voor info
en/of boekingen: 0413-292911/
06-25416954. Mario & Christa
Bok.
EEN AVONDJE UIT
Bijna 50 jaar Schietvereniging
‘t Koskojjer. Activiteit
luchtbuksschieten voor
verenigingen, buurten en
bedrijven. Meer informatie:
Piet van Hintum 0412-611168.
Op woensdagochtend van
9.15 tot 10.30 uur wordt er
yogales gegeven in
CC Servaes in Dinther.
Voor informatie: Sjan Adam,
06-41681112.

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

Wie kan mij helpen aan
ansichtkaarten van
Heeswijk-Dinther en
Loosbroek?
Dick van de Leest 06-55325484.
Oude/kapotte
mobieltjes
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode of
Bunderstraat 1 en steun hiermee
het goede doel Stichting
Opkikker.
Op het nieuw te
realiseren bouwplan
in Vorstenbosch
aan de Rietdijk/ Peelstraat zijn
de kavels 7a en 7b beschikbaar
voor het bouwen van een tweeonder-een kap woning. Zelf
ben ik op zoek naar iemand/
een echtpaar die met mij wil
onderzoeken of een geschakelde
semibungalow een optie is.
Reacties 06-54954008.
teamlid voor 17+
tennis voorjaarscompetitie.
DSS: 6-8. TV de Leyhorst,
Heeswijk-Dinther.
Bel 06-53151898.
Bidprentjes
H. Leeijen. John. D. Kennedystraat 90 Heesch. 0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik wil ze
ook graag ophalen bij u.

activiteit
26e Boeken- en
platenbeurs!
Zaterdag 18 en zondag 19
februari van 10.00 tot 17.00 uur.
Odaschool, Laan ten Bogaerde
7, Sint-Oedenrode. Tot dan!

te huur
3 kamerappartement
in Nistelrode aan
De Beekgraaf/Laar, met berging
en kelderparkeerplaats.
Vanaf 1 maart. € 850,- per
maand. Voor meer informatie:
0412- 611173.

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

WIJ ZORGEN VOOR
WIFI DIE www.sudoku-puzzles.net
WÉL WERKT!
More Puzzles:

ladies night - gezellig!
Tekst?

Baal jij ook zo van wifi die wegvalt, geen bereik in sommige
delen van je huis of tuin? Wij zorgen voor wifi die wél werkt,
zonder onnodige dure extra routers.
In 3 simpele stappen.
Ga naar www.wijwillenwifi.nl en vraag vrijblijvend
een offerte aan!

Zie oplossing pagina 30
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bernHeze BOUWT
Van Schijndel tegels is verhuisd naar Vluchtoord 37A
spreken mensen in hun eigen
taal aan. Daarnaast hebben we
ontzettend veel kennis in huis.
We houden het laagdrempelig
en komen onze afspraken na.
We merken dat dat erg gewaardeerd wordt door onze klanten.”
NIEUWE LOCATIE
De verhuizing naar de nieuwe locatie is in juni 2016 ingezet. “De
belangrijkste reden dat we voor

Roland van Schijndel

Tekst: Ramon Kézér Foto’s: Marcel van der Steen

UDEN - Van Schijndel Tegels is verhuisd binnen Uden. Eigenaar Roland van Schijndel begon in 1999 als zelfstandig tegelzetter en verhuisde met zijn bedrijf in 2007 naar Oostwijk 11 op bedrijventerrein Vluchtoord. Nu, tien jaar later, is het tijd voor de volgende
stap. Vanaf begin dit jaar is Van Schijndel Tegels gevestigd op hetzelfde bedrijventerrein,
op het nieuwe adres: Vluchtoord 37A.
EERLIJKE TEgELHANDEL
Aanvankelijk richtte Van Schijndel Tegels zich op het verzorgen
van tegelwerk bij de particulier.
Door de focus op kwaliteit te leggen, bouwde het bedrijf vanaf
het begin een zeer goede naam
op. In de loop der jaren heeft het

bedrijf uitgebreid, vooral op het
gebied van tegels met natuursteenlook, houtlook, en betonlook. De showroom is zowel te
bezichtigen door de particulier als
door de tegelzetter en aannemer.
Van Schijndel Tegels biedt een
ruime keuze aan wand- en vloer-

tegels met een prachtige uitstraling en van zeer goede kwaliteit.
Het voert onder andere de topmerken Supergres, Keope, Novoceram en Piet Boon. Roland legt
de kracht van zijn bedrijf uit: “De
gemoedelijkheid van ons bedrijf,
dat spreekt veel mensen aan. We

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking
Zoggelsestraat 94 - 5384 VE Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

GROEP BV
■

showroom open
op zaterdag
10.00 - 15.00 uur

BETONBOOR- EN
ZAAGTECHNIEK

■

SLOOPTECHNIEK

■

GEVELRENOVATIE

de nieuwe locatie kozen, is dat
het een zichtlocatie is voor particulieren”, legt Roland uit. “Toen
ik zag dat het pand op Vluchtoord 37A vrijkwam, was dat een
ideale kans. Want daar is veel bestemmingsverkeer.” Op de nieuwe locatie hoopt Van Schijndel
Tegels meer particuliere klanten
aan te trekken: “De professionals
kennen ons toch wel. We willen
ook meer particuliere klanten.
We zagen deze kans toevallig
voorbijkomen en die hebben we
gepakt.
Mooier konden we het niet treffen. Ik denk dat we daar een gouden zet mee gedaan hebben.”
Enthousiast vertelt Roland over

de nieuwe showroom, waarin
hij twee keer meer ruimte heeft
dan voorheen: “De presentatie is
beter, overzichtelijker en ruimtelijker. Er zijn grote sfeervlakken,
zodat de klant duidelijk de structuren en de kleuren van de tegel
kan zien. Want we zijn ons ervan
bewust dat het voor een particulier niet altijd gemakkelijk kiezen
is. Deze nieuwe locatie biedt daar
meer mogelijkheden voor.

Kwalitei
VOOR E
SCHERP

Ik heb er 100% vertrouwen in.”
Kijk voor meer informatie op de
vernieuwde website en houd de
Facebookpagina in de gaten voor
het laatste nieuws!

Van Schijndel Tegels
Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
0413-270110
www.vanschijndeltegels.nl.

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel
06-10189411

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

KWALITEIT
IS DE

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

:
Ontzorgen
g,
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d
Uw waar
e
ti
a
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o
onze m
Pastoor de Grootstraat 5
5472 PC Loosbroek
T +31 (0)413 291747
F +31 (0)413 291327
E info@rw-groep.nl

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

WWW.RW-GROEP.NL

www.jmeulendijk.nl

Meulendijk

Nieuwe Erven 21 u Heesch u T: 0412 45 61 98
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bernHeze BOUWT
B oxspring Sale
NU 30% korting

*

Vervenne bv sinds 1968 gevestigd in Nistelrode.
Bij ons kunt u terecht voor onderhoud en aanleg van cv en sanitaire installaties.
Ook verkoop van losse onderdelen cv en cv ketels, sanitair, leidingen en
aansluitmaterialen. En natuurlijk kunt u bij ons terecht voor advies.

van €1407,-

ie
t
k
A

nu vanaf

€985,-

Keuze uit een
ruime co llectie
boxsprings!

d
vAn

e mA

And

Honey well

Lyric t6 slimme
thermostaat

€ 165,00

Boxspring Stockholm

Openingstijden:
Maandag 8.00 tot 17.45 uur
Dinsdag 8.00 tot 17.00 uur
Woensdag, donderdag en vrijdag
van 8.00 tot 17.45 uur
Zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel

Laar 1, 5388 HB Nistelrode
Tel. 0412 - 61 11 85
www.jacobsenjacobs.nl
www.morgana.nl

nl

Weijen 71 - 5388 HM Nistelrode
0412-611237
vervennebv@outlook.com

Kunststof kozijnen
M. van Pinxteren V.O.F.
Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie
sinds 1985

0413-229711 - info@vanpinxteren.nl
www.vanpinxteren.nl
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Rob van de Ven Elektro BV
Langenbergsestraat 5
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duurzaam bouwen
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n
Deuren
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n Schuifpuien
n Schuifpuien
n Schuifpuien
n Vouwwanden
n Vouwwanden
n Vouwwanden

n
Voor particulieren
en bedrijVen
VOOR
PARTICULIEREN
BEDRIJVEN
VOOR
PARTICULIEREN
ENEN
BEDRIJVEN

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

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

Met BECO nog meer duurzame
groene energie produceren
Theo en Hannie Brienen 

Foto: Jan Gabriëls

HEESCH - Aan ‘t Dorp wonen Hannie en Theo Brienen. Een jaren ‘30 woning waar ze 35 jaar jaar geleden
kwamen wonen. Al die tijd waren ze klant bij dezelfde energieleverancier. Onlangs stapten zo over naar
BECO, de Bernhezer Energie Coöperatie. Ze wilden gegarandeerd 100% duurzame groene stroom hebben. “En tot nu toe zijn we positief over BECO als lokaal initiatief in Bernheze”, zegt Theo.

Haal de
zon in huis
Kies voor duurzame energie
www.vanbakeleco.nl
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n
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Voor Theo (63) en Hannie (60)
was er een duidelijke reden om
over te stappen. “Toen begin vorig jaar bekend werd dat, ondanks
allerlei maatregelen, het gebruik
van kolen in de energiebedrijven tot recordhoogte was gestegen vonden we dat we de stap
moesten zetten”, vertelt Theo.
“Bovendien was ik via mijn werk,
een technisch adviesbureau, betrokken bij twee initiatieven van
enthousiaste lokale ondernemers
om energie op te wekken uit biomassa. Die bleken financieel niet
haalbaar.
een reden
dus om
Service enNog
Onderhoud
bv

S

dit besluit te nemen.” Het zou
volgens Theo en Hannie mooi
zijn als dergelijke initiatieven in de
toekomst wel haalbaar zijn en we
lokaal onze energie af kunnen nemen. BECO wil daar naar toe en
dus een goede reden om lid en
klant te worden.
Voor Hannie, werkzaam in de gezondheidszorg, en voor Theo is
energiezuinig wonen in een oudere woning best een uitdaging.
“We hebben wel al het nodige
gedaan zoals vloer- en dakisolatie,
voorzetramen en een HR verwar-

mingsketel”, zeggen ze, “Zonnepanelen op ons dak vinden
we lastig en niet passen bij onze
woning.” We zijn lid van Buurkracht en ontvangen elke week
een overzicht van ons gebruik
samen met een vergelijking van
gemiddelden in onze buurt. Dat
stimuleert en we zien dat we best
nog wat kunnen verbeteren aan
ons energiebewust gedrag.” Het
zou ook mooi zijn om via BECO
als burger in het buitengebied
daken bij agrarische bedrijven te
huren voor zonnepanelen”, zo
sluiten ze af.

Service en Onderhoud bv
Meer info
of aanmelden op
www.bernhezerenergie.nl
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bernHeze BOUWT
Bouwen seniorenwoningen in Cpo-verband
BERNHEzE - Binnen het Overleg Ouderen Bernheze (OOB) is een werkgroep Wonen voor Ouderen actief om wensen en mogelijkheden voor ouderen op gebied van toekomstig wonen in kaart te brengen.
Deze OOB-werkgroep, die in alle kernen van Bernheze is vertegenwoordigd, wil de mogelijkheid voor
ouderen om ‘in eigen beheer’ te bouwen bevorderen.
De gemeente Bernheze stimuleert de bouw van patiowoningen in CPO-verband voor de
doelgroep ouderen (50plus). zij

twee of meer
belangstellenden
kunnen met
elkaar een
initiatiefgroep
vormen

stelt hiervoor bouwlocaties beschikbaar. Blijkens inventarisatie
van de gemeente Bernheze zijn
er in alle vijf de kernen van de
gemeente bouwlocaties voor
CPO-bouw beschikbaar. Reden
voor de werkgroep om het bouwen in eigen beheer voor deze
doelgroep meer bekendheid te
geven.
In de afgelopen vijf jaar is in
Bernheze een aantal geslaagde
CPO-bouwplannen tot stand
gekomen. Daaronder ook levensloopbestendige patiowoningen voor ouderen. Momenteel

loopt een aantal initiatieven of
worden deze opgestart.
Het bouwen in eigen beheer kan
individueel en in collectief verband (stichting of vereniging).
Een bouwcollectief vormt een
bouwgroep die werkt vanuit collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Daarbij bouwen
de deelnemers elk voor eigen
rekening en risico’s en behalen
deze door de gezamenlijke woningbouw financieel voordeel. In
CPO-verband bouwen is ‘bouwen op maat’. Dat houdt in dat
een oudere een zogenaamde

levensloopbestendige patiowoning bouwt. Dat wil zeggen een
woning die voldoet aan en gebouwd, ingedeeld en ingericht
wordt naar de individuele en
specifieke woonwensen van de
oudere.
zodra er in een kern van een
gemeente twee of meer belangstellenden zijn, kunnen deze met
elkaar een initiatiefgroep vormen. Die kunnen dan in eigen
beheer en op basis van de eigen

ideeën, behoeften en woonwensen gaan bouwen.
Voor de mogelijkheden tot CPObouw kun je met de leden van
de werkgroep of de gemeente contact opnemen. De leden
van de OOB-werkgroep Wonen
voor Ouderen zijn Jan Heijmans
(Nistelrode), Willy van der Steijn
(Heeswijk-Dinther) en Henk
Verschuur (Heesch). zij kunnen
meer informatie verstrekken en
verwijzen naar initiatiefnemers.

Marcel van den Akker
Gastenhuis 20 - 5473 CT Heeswijk-Dinther - 0413-296316
06-13535619 - info@mpbestratingen.nl

Klus binnen of buiten? Bel 06 23 33 08 56.
Of kijk op www.johnheesakkers.com

Maak het leven
aangenaam!

Michiel van Gruijthuijsen is op vrije momenten te vinden op een vaste plek in de woning; de wijnkelder.
Daar inspecteert hij zijn wijnen, denkt na over nieuwe aankopen, overpeinst het leven.
Deze genietmomenten brengt hij graag over op zijn gasten. Typisch een Heesche ondernemer, die weet wat
delen is. Maak het leven aangenaam, doe dat samen met Van Gruijthuijsen Catering uit Heesch.

ontdek hoe aangenaam heesch is op facebook.nl/aangenaamheesch
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Publieksavonden Halley
Vrijdag 17 en 24 februari

dansen

Bijzondere momenten bij
DV Dancing Kids
Overpelt/Bernheze – Zaterdag ging een grote groep leden naar het internationaal toernooi (IT) in
Overpelt. De uitslagen laten zien dat hun hoge niveau ook tegen Europese toppers opgewassen is.
Naast de prijsuitreiking op het podium in België, werd zondag een van de leden gekroond tot jeugdprinses op het podium van CS De Wevers in Nistelrode.
Rose-Marie van Heumen: “Meike van Keulen is Jeugdprinses
van het Weversrijk! DV Dancing
Kids feliciteert Meike met deze
mooie titel die zij zal dragen in
de aanloop naar en tijdens het
carnaval, wij wensen haar heel
veel plezier.”
Ook tijdens het dansen in Overpelt werden de tanden blootgelegd, want uitstraling van de
groep is een van de puntentrekkers.

Foto: Urijan Poerink

HEESCH - Het programma begint om 20.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Het is leuk en
interessant voor alle leeftijden.
Vooraf aanmelden is niet nodig.

Vrijdag 24 februari
Deze avond houdt professor dr.
Paul Koenraad een lezing getiteld ‘Nanotechnologie, wat betekent dat voor ons?’ De lezing
begint om 20.00 uur.
Koenraad is hoogleraar fotonica
en halfgeleidernanofysica aan
de Technische Universiteit Eindhoven. Hij is ook amateur-astronoom en voorzitter van de
KNVWS-vereniging Galaxis in
‘s-Hertogenbosch. Entree voor
alle publieksavonden is € 5,voor volwassenen en kinderen
tot en met 12 jaar betalen € 3,-.

Vrijdag 17 februari
Venus en Mars zijn vanavond
zichtbaar. Venus lijkt door de
sterrenkijker op een maansikkeltje. Mars, die veel verder weg
staat dan Venus, is een rood bolletje.
Het moet wel onbewolkt zijn
om de maan, planeten en sterren te kunnen bekijken. In het
auditorium en het planetarium
verzorgen Halleyleden presentaties over de sterrenhemel en ons
zonnestelsel.

Emeralds behaalde een 3e plaats
met 262 punten. Miracle eindigde op een mooie 1e plaats met
279 punten. Spirit heeft ook
weer mooi gescoord met een 2e
plaats met 270 punten. Gwen
kwam met haar dans op een gedeelde 2e plaats met 287 punten en Guusje behaalde de 3e
plaats met 279 punten. Untouched behaalde de 2e plaats met
288 punten. Jade behaalde de
5e plaats met 281 punten en in
diezelfde categorie kwam Demi

op de 4e plaats met 283 punten.
Touch stond op een gedeelde 2e
plaats met 287 punten.
Inspiration sloot de rij van deelnemers van DV Dancing Kids af

met een prachtige 2e plaats met
280 punten.
Een weekend met mooie resultaten en een sportieve teamspirit.

Al uw sport- en verenigingsnieuws
wordt gratis geplaatst.

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

info@demooibernhezekrant.nl

Volop

Keuze
& Korting
sugar snaps

Keuze
& Korting
kipburgers

schaal 150 gram

peulen schaal 150 gram
haricots verts schaal 150 gram
bospeen per bos
avocado per stuk

pak 4 stuks
pak 4 stuks

slavinken
zigeuner gehaktschnitzels pak 4 stuks
runderhamburger pak 4 stuks
Volop

BINATIES
ALLE COMELIJK
MOG

2 voor 4.

50

BINATIES
ALLE COMELIJK
MOG

2 voor 2.Culinaire
filetrollade

Alle Ariel of Dreft wasmiddel

2 stuks naar keuze
alle combinaties mogelijk

IS*
1+1 GRAT

2 flacons ariel wasmiddel
vloeibaar à 1170 ml

13.

58

6.

79

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Geldig van maandag 6 februari t/m zondag 12 februari 2017. Week 06. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.
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Kampioenen bij BC Argus

Team 2 jeugd met beker

badminton

Toernooikampioenen

Team 4 met beker

HEESWIJK-DINTHER - De eerste competitiehelft is voor BC Argus
succesvol verlopen. Het tweede jeugdteam is kampioen geworden.
Ook is een bijzondere prestatie geleverd door de senioren van het
vierde team van BC Argus.
Dit team is er in geslaagd, na een
bijzonder spannende eindstrijd,
om het kampioenschap in de negende klasse van de BBF competitie te behalen. Met maar twee

games verschil was dit een krappe maar zeker ook knappe overwinning. Deze kampioenschappen zijn bijzonder omdat beide
teams pas een jaar geleden zijn

gestart met het spelen van competitie. Beide teams kenmerken
zich door in korte tijd naar een
bijzonder hecht en leuk team te
zijn gegroeid.
Deze kampioenschappen zijn
voor een deel te verklaren door
de vernieuwde training van BC
Argus.
V.l.n.r.: Lieke Ruijs, Sjao Jacobs en Tessa Hoeks

voetbal

Opmars Prinses Irene
vrouwen gaat door
Alkmaar/Nistelrode - Opnieuw was er een mooie 0-5 overwinning voor de Prinses Irene Vrouwen. In het verre Alkmaar werd met
0-5 gewonnen van de girls van Kolping Boys. Het is nu echt naar boven kijken en gaan voor een nacompetitieplaats voor de meiden van,
de aan het eind van het seizoen vertrekkende, coach Roland Couvreur.
Kolping Boys, dat laag staat op
de ranglijst, is vaak een lastige tegenstander gebleken voor
Prinses Irene. Dat na twee minuten Elien Ploegmakers al de

voetbal

0-1 wist te scoren was dan ook
een positieve meevaller. Bij rust
stond het 0-2. Sharron van Os
scoorde in de 39e minuut haar
elfde doelpunt van het seizoen.

Na rust zorgde na een uur speeltijd Jody van Kessel voor 0-3.
Zo’n vijf minuten later vijzelde
van Os haar seizoentotaal nog
wat op met haar tweede doelpunt van de dag.
Femke van Bremen zorgde er in
de 80e minuut voor dat Prinses
Irene met een 0-5 overwinning
vanuit Alkmaar naar huis kon.

HVCH verliest nipt bij koploper

BREDA/HEESCH - HVCH heeft tegen koploper Baronie in Breda net niet voor een stunt kunnen zorgen.
De Heeschenaren speelden een prima wedstrijd tegen een speltechnisch zeer vaardige ploeg. Met een
goede organisatie konden de mannen van trainer Harry Blokhuis de Bredanaars uit hun geliefde spel
halen en zelf goed voetbal op de mat leggen. Jammer dat in de voorste lijn, ook door de vele blessures,
te weinig druk op de tegenstander gezet kon worden om doelkansen te creëren.

Foto: Ruud Schobbers

Met een 0-0 ruststand mocht
HVCH dan ook tevreden zijn.
Na de thee probeerden de titelfavorieten de wedstrijd open

te breken maar dat lukte vooralsnog niet. HVCH bleef geconcentreerd spelen en gaf eigenlijk niets weg ondanks het

overwicht van Baronie. Het had
er alle schijn van dat HVCH een
puntje mee zou nemen uit Breda. Cruciaal voor de wedstrijd
werd echter het inbrengen van
spits Dennis Peragon in de 70e
minuut. Baronie werd nog dreigender en bij een snelle uitval
over de rechterkant zette Jason
Tjien-Fooh hard voor en was
Peragon ter plekke om na 74 minuten de 1-0 op het scorebord
te zetten. Opluchting voor Baronie en een domper voor HVCH.
De bakens werden door HVCH
verzet om toch nog een resultaat te behalen. Verder dan een
paar mogelijkheden kwamen de
blauw-witten echter niet. Ondanks het verlies tegen een zeer
sterke ploeg kan HVCH met het
vertoonde spel zeker verder.

BERLICUM/HEESCH - Voor het eerst dit seizoen speelden jeugdleden voor punten in de Hebris Tour Ranking: een ranglijst waarvoor
jeugdspelers op toernooien punten bij elkaar kunnen sprokkelen.
En die punten hebben de Heesche badmintonners gretig binnen
geharkt. Twaalf leden van de Heesche badmintonvereniging waren
eind januari afgereisd naar Berlicum voor het jaarlijkse jeugdtoernooi van badmintonvereniging Shuttle Up.
Bijna alle HBV’ers wisten de poulefases te overleven en door te
dringen tot de finalerondes. Een
aantal van hen wist het zelfs tot
de echte finale te schoppen. In
de herenenkel was het Sjao Jacobs die zijn tegenstanders wist
te overklassen op de baan. Al in
de poulefase stond hij onverslagen bovenaan. Ook in de finale
was hij heer en meester in het
veld en sleepte hij de eerste prijs
in de wacht.
Bij de oudere jeugd, in de damesklassen, was het Tessa Hoeks
die vele tegenstanders in de en-

kel alle hoeken van de baan liet
zien. In een finale die wat traag
op gang kwam voor de Heesche
dame, trok de speelster van de
Heesche Badminton Vereniging toch aan het langste eind
en sleepte de titel in de wacht.
Ook in de damesdubbel was
Tessa Hoeks succesvol. Samen
met Lieke Ruijs werd de finale
gehaald, maar hierin moesten de
Heesche dames genoegen nemen met een tweede plaats.
Meer informatie over de Heesche Badminton Vereniging,
toernooien en meer is te vinden
op www.hbv-heesch.nl.

voetbal

Prinses Irene
laat Heeswijk kansloos

Foto: T. Bevers

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

NISTELRODE - Een gedisciplineerd spelend Prinses Irene
behaalde zondagmiddag in de
Bernhezer derby een eclatante
4-0 overwinning op Heeswijk.
Bij rust stond het al 2-0, door
goals van Martijn van Vught.

WWW.FINOVION.NL

Na rust scoorde Rick v.d. Meer,
die als linksback zijn opwachting

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

maakte, de 3-0. De overwinning
had nog groter kunnen uitvallen,
maar de mannen van ‘Van Tilburg Mode & Sport’ lieten nog
wat kansen liggen.
Wibe van Rooij scoorde in de
eindfase de 4-0. Bij Heeswijk
moest Sten van den Berg na een
half uur met twee keer geel naar
de kant.

beugelen
woensdag
8 boksen
februari badminton
2017
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waterpolo

handboogschieten
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turnen

korfbal

Sine-Cura
wint competitiewedstrijd

Vechtlust korloo dames en de volle winst
korfbal

hardlopen

paardrijden

jeu de boule
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ETTEN-LEUR/LOOSBROEK - ELKV uit Etten-Leur was afgelopen
zondag de tegenstander van Korloo. Een tegenstander die zeker niet
onderschat moet worden. Korloo heeft de punten hard nodig om uit
de onderste regionen te blijven.
biljarten

duivensport

judo

vissen

Na een slordige eerste periode,
waarin de nodige kansen werden verspeeld en kansen beter
afgerond moesten worden, was
het ELKV die na vijftien minuten
op een 1-3 voorsprong stond.
schaken

dammen

ONDERSCHAT NOOIT
JE TEGENSTANDER
1cm b
1,2 cm b
Het tweede gedeelte
van de eerste helft was het vooral de ver-

1,4cm b

skien

snowboarden

kano

dediging van Korloo die stond
als een huis. Aanvallend begon
het ook beter te lopen, de vang
stond goed en de kansen bleven maar komen. Het kon niet
uitblijven; Korloo had het betere
kaarten/bridgen
spel en zag
dat nu wel beloond.
Na het laatste fluitsignaal had
Korloo de achterstand omgebogen in een 4-3 voorsprong!
Korloo speelde de tweede helft
overtuigend en vol vertrouwen.
De verdediging was compact en
in de aanval werden de kansen

beter benut. Na een kwartier spelen in de tweede helft vond Korloo de korf vaker en de beleving
zat er vanaf dat moment over de
volle breedte in en dit resulteerde
in een 10-4 voorsprong. De laatste minuten zette ELKV nog even
aan door drie afstandsschoten
binnen te schieten maar het was
Korloo die de overwinning pakte
met 10-7. Duidelijk een wedstrijd
die liet zien dat er in deze huidige selectie nog behoorlijk wat
potentie zit.

VA L K E N S WA A R D / H E E S WIJK-DINTHER - Zondag 5 februari hebben de bovenbouw dames
van Sine-Cura divisie 4 en 5 een
competitie-wedstrijd geturnd tegen Tonido Valkenswaard.
Famke en Jelke behaalden de 2e

Maaltijden

voetbal

Bami- of nasi goreng,
macaroni of spaghetti

avesteyn doet mee om toppositie
autosport

en 3e plek. Sophie en Isabelle
hadden een mooi punt (11.80 11.70) op vloer en Merel en Joyce behaalden een mooi punt op
sprong (10.85 - 11.475). De competitiewedstrijd is door Sine-Cura
gewonnen met een verschil van
0.725 punt! Proficiat dames.

karten

motorsport

400 gram

BERLICUM/HEESWIJK-DINTHER - Na een lange periode waarin niet om het ‘echie’
gespeeld werd stond de wedstrijd tegen BMC op het programma! Nummer vier tegen
nummer twee. Er werd een wedstrijd gespeeld die de titel van topper mocht hebben. Een wedstrijd op het scherpst van de snede. Avesteyn verslikte zich in de derde
minuut van de wedstrijd waardoor BMC messcherp kon counteren en de 0-1 kon
aantekenen.
Avesteyn pakte deze tegenvaller op volwassen wijze op en bleef bij het besproken wedstrijdconcept. Er ontstonden ook
kansen. zo miste Stan de Laat, na een
prachtige aanval, door de bal tegen de
lat te spelen. Na de rust bleef Avesteyn
aandringen en uiteindelijk kreeg Avesteyn
een uitgelezen kans, nadat hen een penalty werd toegekend na een overtreding
binnen ‘de 16’ op Rens van Vugt. Martijn
Swartjes pakte zijn verantwoordelijkheid
en scoorde onberispelijk de 1-1. Het wedstrijdbeeld, dat beide teams konden winnen, zette zich voort en Avesteyn kreeg
hierbij een duidelijk voordeel nadat een
van de BMC-ers rood kreeg! Het voor-

Spinazie

gehakt, à la créme,
blad of bio
1 kg., 750 gr., 600 gr.
Diepvriesspecialist
Ardo

30%
korting

Frites préfrites - Voorgebakken Frieten

Kip- of varkenssaté

1,

Foto: Ad van Doorn

v.a. € 1,59

Frites
Frieten

deel vertaalde zich echter niet in kansen
en uiteindelijk was de einduitslag 1-1. Dit
was over het geheel een terechte uitslag.
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10/10 mm

internationaal succes
voor judobroers uit heesch
Frites
Frieten

10/10 mm

OSNABRÜCK/HEESCH - Afgelopen zaterdag kwamen Jesse (10) en Senn van
Buel (8) in actie in Osnabrück.
Tijdens de International Crocodiles Cup
wist Jesse maar liefst vijf partijen op rij te
winnen van tegenstanders uit onder andere Duitsland en Rusland. In de finale
moest Jesse de winst uit handen geven en
Allumettes
genoegen nemen met een zilveren
meFijne Frieten
daille bij de jongens onder 12 jaar tot 34
kilogram. Voor Senn startte het toernooi
ook erg goed met drie zeges op rij maar
hij verloor zijn halve finale. In de kleine finale pakte Senn met overtuiging de winst
en het brons bij de jongens onder 12 jaar
tot 26 kilogram.

Frites
Frieten

Dikke- of dunne

1,

59

7/7 mm

Fijne Frieten
1 kilogram

3,99

€ 1,99

Allumettes
Fijne Frieten

.

Pom’Steak

Naturel

10/18 mm

Heeft u al kwartaalrapportages over 2016?
Benieuwd naar de mogelijkheden?
Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!

8 stuks

Frikandel

Delicatesse
Normaal 3,99

Lekker & Anders

5 stuks

GRATIS
spaarkaart
artikel

1+1
GRATIS

1,99

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

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

Diepvriesspecialist

10/18 mm

.

Pom’Steak

met saus
8 stuks

7/7 mm

Pannekoeken
Senn en Jesse in Osnabrück

Diepvriesspecialist

7/7 mm
Allumettes
Vietnamese
loempia
Fijne Frieten

€ 4,99

Lutosa

7/7 mm

10/10 mm
Met of zonder stokjes
140 gram

10/10 mm

Frites
Allumettes

1,49

Frites
Frieten

€ 1,99

Frites préfrites - Voorgebakken Frieten

budo

1,

99

Welten
Normaal 2,99

zolang de voorraad strekt. Van woensdag 8 febr. t/m dinsdag 14 febr. 2017.
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen
inlevering van
8 spaarpunten
3
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BALLETSTUDIO VAN DER STAPPEN GAAT VOOR…
CARNAVAL!

Mike teleurgesteld na achtste plaats
Quad rijden

De Open Week van 23 tot 27 januari in de studio trok
weer veel publiek, we danken iedereen voor de grote opkomst! Ondertussen werd er met verschillende
groepen ook flink gerepeteerd, want het carnaval
staat weer voor de deur. Net zoals voorgaande jaren,
waren wij ook dit jaar met verschillende groepen
van balletstudio van der Stappen van de partij bij de
pronkzittingen in Nistelrode.
Op 5 februari debuteerde onze jongste selectieklas bij
de jeugdzitting met een wervelende choreografie van
Lobke van der Sanden op het nummer No money van Galantis. Het was een swingende en strakke show, passend bij het jonge en enthousiaste publiek in de zaal. Na slechts één jaar als groep
samen te dansen, gaven ze een prachtig visitekaartje af met dit optreden!
Op 4 februari schitterde een groep uit Nistelrode met een choreografie van Hanneke van der
Stappen op de eerste avond van de pronkzitting, met het nummer Bâtard van Stromae. Deze keer
lieten de dansers van balletstudio van der Stappen zich van een hele andere kant zien. Het was
een artistieke en abstractere choreografie, waarbij de groep het publiek volledig inpakte!
Hebben onze dansers jou ook aangestoken met hun dansenthousiasme? Schrijf je dan nu in bij
onze balletstudio,
dan
kun jij basketbal
samen metturnen
ons schitteren
podium tijdens de voorstelling
voetbal
hockey
tennis
volleybal op het
handbal
‘Ariël, terug naar de zee’ in juni in Theater de Lievekamp te Oss!
Neem een kijkje op onze Facebookpagina en Instagram voor meer informatie.
turnen
beugelen

volleybal
boksen

handbal

info@balletstudiovanderstappen.nl
- www.balletstudiovanderstappen.nl
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

badminton

korfbal
korfbal

hardlopen

jeu de boule

altior blijft meedoen in de top

paardrijden

wielrennen

vissen

skien

darten

golf

SCHIJNDEL/HEESWIJK-DINTHER
- Op zondag 5 februari ging Altior op bezoek bij Avanti in Schijndel. De
handboogschieten
tafeltennis
wedstrijd ging in het begin gelijk op. Altior kwam nog even op achterstand, maar kreeg gaandeweg de
1e helft steeds meer grip op de dames van Avanti en liep zo langzaam uit naar een ruststand van 7-10.

waterpolo

Na rust kwam Altior sterk uit
de startblokken en had eigenlijk
biljarten kind meer
duivensport
geen
aan de judo
rode lantaarndrager
van
de
hoofdklasse.
wielrennen
darten
golf
Altior liep steeds verder uit en
met mooie combinaties in het
aanvalsspel werd het uiteindelijk een verdiende overwinning
en blijven de groen-witten volschaken
op
meedoen om het kampioendammen
schap in de hoofdklasse.
Uitslag: 13-22.
skien

snowboarden

snowboarden

Aan het eind van de eerste ronde
kwam Mike zelfs al door op een
derde positie en lange tijd leek
het er ook op dat hij met gemak
deze plaats vast zou kunnen
houden. ‘’In de voorlaatste ronde werd ik gepasseerd en lag ik
even vierde, maar kon mijn derde plek eigenlijk ook vrij gemakkelijk weer terug veroveren en ik
dacht ‘dit moet ik gewoon vast
houden
in dehockey
laatste ronde’.’’
voetbal
tennis
Helaas dacht de quad van Mike
daar anders over, want bij het
opkomen van het rechte stuk
kon hij opeens niet meer vol gas
rijden en de motor leek het te
beugelen
boksen
badminton van
begeven.
Wat
de oorzaak

korfbal

prinses irene
korfbalsters pakken koploper
korfbal

biljarten

De Korfrakkers D1-Altior D1: 8-5
Celeritas D1-Altior D3: 16-3
Klimroos D2-Altior D3: 12-2
(inhaalwedstrijd)
motorsportE1: 6-18
Altior E2-Avanti

jeu de boule

Altior E3-Spes E2: 1-10
NDzW F1-Altior F2: 20-3
Altior W1-Rooi W1: 12-6
Strafworpen: 5-1.

duivensport

judo

Dat was geen eenvoudige opdracht. Toch slaagde Prinses Irene er in, met een goede teamprestatie waarbij de gretigheid
en enorme werklust opvielen,
die klus te klaren. Na een gelijkdammen
waardige
1e helft, konschaken
het in de

paardrijden

wielrennen

1,2 cm b

1,4cm b

karten

golf

Door deze overwinning lijkt alles weer open in de titelstrijd, de
verschillen zijn klein in deze hernieuwde hoofdklasse. Laura van
de Ven en Marina van Venrooij
scoorden kaarten/bridgen
beiden vijf doelpunten.

1cm b

autosport

darten

2e helft uitlopen naar een mooie
16-12 overwinning. Op alle
moeilijke momenten werd teruggevochten en er werd mooi en
vissen
snowboarden
kano
aanvallendskien
korfbal gespeeld.

de oplossing

Zieke Glenn Coldenhoff
verrast zichzelf in Malagrotta

In de eerste manche werd Glenn
motorsport
6e en hij scoorde een 4e plaats
in de superfinale nadat hij hier
lange tijd aan de leiding had gereden.

hardlopen

NISTELRODE - Om zicht te houden op de bovenste plekken
moest gewonnen worden van
koploper Peelkorf.

kaarten/bridgen

motorcross

HEESCH - glenn Coldenhoff van
het Red Bull KTM team is zondag in Malagrotta tijdens de
tweede ronde om het Italiaans
kampioenschap sterk voor de
dag gekomen.

de problemen is, is momenteel
nog niet helemaal duidelijk maar
waarschijnlijk was er iets mis met
de ontsteking van de quad.
Ondanks deze motorproblemen
was Mike vastbesloten om de
wedstrijd tot een goed einde
brengen. ‘’Door de problemen
met de quad besloot ik de wedstrijd rustig uit te rijden. Ook dit
verliep niet vlekkeloos. Ik kwam
stil te staan
en dat kostte
basketbal
turnen
volleybalme ook
handbal
een paar minuten voor ik weer
verder kon’’.
Het oponthoud kostte Mike de
nodige plaatsen en zodoende
kwam hij teleurgesteld als achtzwemmen
waterpolo
ste over de
finish.handboogschieten tafeltennis

kano

kano

DSV 2-Altior1cm
2:b6-17
SCMH 2-Altior 3: 4-9
TOG 2-Altior 4: 5-14
1,2 cm
Avanti 2-Altior
: b9-5
Altior MW1-Flamingo’s MW1: 5-5
Altior A1-Avanti A1: 15-6
SVOC’01 B1-Altior B1: 3-10
1,4cm b
Celeritas B2-Altior
B2: 5-16
kaarten/bridgen
Altior B3-Avanti B2: 4-6
Altior C1-Avanti C1: 5-3
autosport
karten
Altior
C2-Prinses Irene C3:
7-2

LE TOUQUET/HEESCH - Op zaterdag werd in het franse Le Touquet de strandrace voor quads verreden met onder de deelnemers
ook onze landgenoot Mike van grinsven. De wedstrijd begon goed
en Mike zat er bij de start meteen goed bij op zijn goed afgestelde
CRQf quad.

motorsport

bernheze sportief
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voetbal

handbal

Bernhezer derby binnen half
uur beslist

Heren en dames DOS’80 onderuit
HEESCH - De heren van DOS’80 namen het zaterdagavond, in sporthal ’t Vijfeiken in Heesch, op tegen
Groene Ster uit Zevenbergen. Andermaal wisten zij niet te winnen. Ook de dames wisten een dag later in en tegen Breda niet te stunten tegen de nummer één, al wisten de Heesche dames het nog lang
spannend te houden.
Gemis
Het niet meespelen van de geblesseerde Matthijs Lubbersen
blijkt een behoorlijke aderlating
voor de Heesche formatie te zijn.
Zo wacht men in Heesch al lange
tijd op een winstpartij. “Dat doet
het zelfvertrouwen geen goed,”

Sten v.d. Berg hier nog in aanvallende rol 

Foto: Hans Heesakkers

NISTELRODE/HEESWIJK-DINTHER - De vele toeschouwers gingen
er eens goed voor staan in het zonnetje langs het hoofdveld van
Prinses Irene in Nistelrode, want deze derby kent de laatste jaren
altijd een interessant verloop.
Deze editie was daar geen uitzondering op, alleen jammer
voor de bezoekers uit Heeswijk
was dat het duel binnen het half
uur al beslist was door een een-
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voudig opgelopen achterstand
en een rode kaart. Uiteindelijk
werd het 4-0 voor de Nistelrodenaren, die daarmee terecht de
punten in eigen huis hielden.

Koploper
Gezien de vorige wedstrijd tegen
United Breda, die als fiere koploper bovenaan staat, wisten de
Heesche dames van coach Henri
van Boxtel dat het geen eenvoudige klus zou gaan worden. Met
de rust stond DOS’80 weliswaar

Al wisten de Heesche dames het
nog lang spannend te houden
volgens coach Frank Schellekens.
Met de rust keken de heren al
tegen een 7-12 achterstand aan.
Zo was DOS’80 niet opgewassen
tegen een uitstekende verdediging, die ook nog eens werd aangevuld met een sublieme keeper.
Het krachtsverschil was simpelweg te groot. Eindstand 12-28.

vier doelpunten achter, maar
raakte niet van slag. De tweede
helft werd er beter verdedigd en
Breda kon niet verder uitlopen.
DOS’80 bleef bij en hield zo de
wedstrijd lange tijd spannend.
Uiteindelijk bleef er een verschil
van vier doelpunten bestaan.

Denny van den Akker
Foto: Ruud Schobbers

Eindstand: 22-18. Daarmee kon
de Heesche coach vrede hebben.
“Dit was toch een stuk beter dan
de vorige keer,” besluit Henri
van Boxtel.

Win € 25,- voor uw boodschappen
MooiBernheze.nl geeft alle verenigingen, stichtingen en mooie initiatieven in
Bernheze een podium op de 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.

Mooi
gespot
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 19 februari 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

Home

Nieuws

Agenda

Bedrijven

Fotoalbum

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.

De winnaar van week 4 is: Annelies School
Het antwoord was: Bernhezer Dag van de duurzaamheid

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

www.mooibernheze.nl informeert, boeit en interesseert

Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl
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donderdag 9 februari
spreekuur
dorpsplein heesch
CC De Pas Heesch
informatiepunt
welzijn hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther
boek & babbel
Bibliotheek Heesch
eetpunt hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther
workshop: Chocolade hart
met luxe bonbons
Creatief & Lekker Nistelrode
kunstlezing
Bibliotheek Nistelrode
thema-avond: tweede
kamerverkiezingen
zorg & economie
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 18
vrijdag 10 februari
kluscafé
De Stuik Vorstenbosch
Centrum maia: reiki 2
Palmenweg 5 Nistelrode
boek & babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
workshop: bonbon de luxe
Creatief & Lekker Nistelrode
keeztoernooi
zaal ‘t Tramstation Nistelrode
friday invites
Bobz Nistelrode
uitvoering: de lachspiegel
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther

uitvoering: de lachspiegel
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
benefietconcert
nothing else matters
CC De Pas Heesch
saturdays- uitgaansavond
40-plussers
zaal Kerkzicht Loosbroek
zondag 12 februari
rommelmarkt
Partycentrum ’t Maxend
Nistelrode
PAGINA 6

lezing: luther 500 jaar
...en de joden
Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
PAGINA 6
film: eye in the sky
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 2
dinsdag 14 februari

voorspeelochtend
jeugdleden fanfare aurora
‘t Dorp 138 Heesch
PAGINA 4

zonnebloem nistelrode:
zonneochtend
zaal ‘t Tramstation Nistelrode

valentijnsdag
PAGINA 19

expositie sieraden
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

inloopspreekuur
fysio steins hoogstraat
Maximum Heesch

koffieconcert
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther

Centrum maia: workshop
werken met de biotensor
Palmenweg 5 Nistelrode

repetitie koor
Carnavalsmis
‘t Dorp 138 Heesch

vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

uitvoering: de lachspiegel
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

tweede weverszitting
Sporthal De Overbeek
Nistelrode

inloopochtend en
rondleiding
obs de bolderik
Het Geleer 33
Heeswijk-Dinther
boek & babbel
Bibliotheek Nistelrode
Cursus reanimatie
& aed-bediening
Laar 50 Nistelrode

spreekuur
dorpsplein heesch
CC De Pas Heesch
Creatief Café
CC Servaes Heeswijk-Dinther

maltezer ridders
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
PAGINA 2

maandag 13 februari

lezing: Claartje kruijff leegte achter de dingen
Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther

informatieavond:
eten voor 2
Raadhuislaan 21b Oss

olie-dag
Kilsdonkse Molen
Heeswijk-Dinther
PAGINA 13

zaterdag 11 februari

expositie sieraden
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

informatieavond en
rondleiding bs de bolderik
Het Geleer 33
Heeswijk-Dinther

woensdag 15 februari
inloopochtend en
rondleiding
obs de bolderik
Het Geleer 33
Heeswijk-Dinther
kaartmiddag:
vrouwen samen actief
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
PAGINA 5
topsporters
kenny van weeghel
& joep van lankveld
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 8
jaarvergadering
kbo vorstenbosch
De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 8

lezing: simon van wetten
Heemschuur Heesch
PAGINA 14
film: eye in the sky
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 2
liederentafel
CC De Pas Heesch
PAGINA 7

zaterdag 18 februari
tbl musicalgroep:
Cinderella
De Lievekamp Oss
internationaal toernooi
dv dancing kids
CC De Pas Heesch

donderdag 16 februari

Centrum maia:
familieopstellingen
Palmenweg 5 Nistelrode

oud papier
Buitengebied/zwarte Molen
Nistelrode

ouderenpronkzitting
Snevelbokkenstal
Heeswijk-Dinther

spreekuur
dorpsplein heesch
CC De Pas Heesch

pronkzitting hdl 2017
Snevelbokkenstal
Heeswijk-Dinther

informatiepunt
welzijn hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

zondag 19 februari

eetpunt hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther
lezing over
rouwverwerking
Kloosterkapel Vorstenbosch
ziehier
kloosterkasteel bentlage
Heemkamer Heeswijk-Dinther
PAGINA 14
vrijdag 17 februari
familieopstellingen
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2
tbl musicalgroep:
Cinderella
De Lievekamp Oss
koffie-informatiemiddag:
vakantie
CC De Pas Heesch
PAGINA 18

tbl musicalgroep:
Cinderella
De Lievekamp Oss
expositie kunst-zicht
Kerkstraat 1 Heeswijk-Dinther
Carnavalsconcert 2017
Snevelbokkenstal
Heeswijk-Dinther
open zondag:
raamdecoratietotaalmarkt.nl &
raamidee.nl
Waardsestraat 13 Nistelrode
koffieconcert
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
prinsenreceptie
Snevelbokkenstal
Heeswijk-Dinther
repetitie koor
Carnavalsmis
‘t Dorp 138 Heesch

Carnaval bobz
Dorpshuis Nistelrode

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

pronkzitting hdl 2017
Snevelbokkenstal
Heeswijk-Dinther

dinsdag 21 februari

publieksavond bij
sterrenwacht halley
Halleyweg 1 Heesch
PAGINA 27
mark van de veerdonk:
kaaskleum
CC Nesterlé Nistelrode

lezing: pijnbestrijding
reumapatiënten
CC De Pas Heesch
PAGINA 4
inloopspreekuur
fysio steins hoogstraat
Maximum Heesch
kluscafé
Achterdonksestraat 7
Loosbroek

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

