
informatiemarkt opvang vluchtelingen 21 januari 
Op donderdag 21 januari is er een informatiemarkt over de mogelijke komst van een asiel-
zoekerscentrum in Heesch. Inwoners van Heesch hebben hiervoor een uitnodiging ontvan-
gen van de gemeente. Mensen die zich hebben aangemeld krijgen per e-mail bericht over 
het tijdstip waarop ze welkom zijn. Wij zijn genoodzaakt om deze tijden strikt te hanteren 
voor een goed verloop van de avond.

Hoorzitting op maandag 25 januari 
Op maandag 25 januari vindt er een hoorzitting van de gemeenteraad plaats, over de mo-
gelijke komst van een asielzoekerscentrum in Heesch. Meer hierover leest u op de gemeen-
tepagina’s verderop in deze krant.
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“De oude tafel in De Wis moest 
vervangen worden, maar de 
nieuwe tafel mocht niet teveel 
kosten”, vertelt Chantal. “In 
Loosbroek woont Rik Ruigrok, 
een gerenommeerde meubelma-
ker en ik dacht: ‘Hij moet toch 
iets voor ons kunnen beteke-
nen?’ Dus ik ben met hem rond 
de tafel gaan zitten. 
Al snel was het idee geboren: het 
moest een stamtafel vol verhalen 
worden. Dus werd er gekozen 
voor massief hout met een ver-

haal en voor dat hout hebben we 
een oproep gedaan. Zo’n vijftien 
mensen hebben daar gehoor aan 
gegeven en Rik is met al het in-
geleverde hout aan de slag ge-
gaan.”

‘Sund-zolder’ 
Leo en Marjolie van den Bergh 
(Nistelrode) brachten houten pa-
len van Robinahout. “Het was 
over van onze pergola en we 
vonden de Loosbroekse stamtafel 
een uitstekend goed doel.”

Martien Kanters (Loosbroek): “Ik 
ben eens op mijn ‘sund-zolder’ 
gaan struinen. Daar ligt van alles 
wat zonde is om weg te gooien. 
Ook van mooi massief hout, dus 
dat heb ik aan de stamtafel bij-

gedragen.” Toos en Martien van 
Boxmeer (Loosbroek) brachten 
een notenhouten hang- en leg-
kast. “Toen we trouwden hebben 
we deze 50 jaar oude kast van ie-
mand overgenomen. Hij krijgt nu 
een derde leven in dit meubel-
stuk.” De in Loosbroek wonende 
schoondochter van Hennie Buné 
(Cuijk) las de oproep. “Ik wist 

dat mijn schoonmoeder nog een 
kastdeurtje op zolder had staan. 
Ooit uit een buffetkast gehaald 
en ze kon het niet weggooien 
vanwege het mooie beslag. Het 
idee dat het nu in een tafel ver-
werkt zou worden, vond ze ge-
weldig en stond het bereidwillig 
af.” Ria Kanters bracht haar eiken
bank: “Ik hoor nu net dat er 
verschillende eikensoorten in de 
bank verwerkt zaten, maar die 
zaten verstopt onder één kleur 
beits.” Iedereen is het er unaniem 
over eens: hij is prachtig gewor-
den!

Geschiedenis 
Vanuit Herso Meubelmakerij in 
Loosbroek vinden unieke, hand-
gemaakte meubels én vloeren 
hun weg door heel Nederland. 
“Tachtig procent van ons hout 
heeft een verhaal. Ik kan altijd 
massief hout gebruiken van ven-
sterbanken, kozijnen, oude meu-
bels, steigerhout, deuren, trap-
pen en afvalhout. 

In deze stamtafel zit zelfs mas-
sief hout van pallets verwerkt. 
In onze meubelmakerij worden 
al onze producten met de hand, 
in opdracht, precies op maat ge-
maakt. In 72 stappen werd de 
geschiedenis van al het hout uit-
eindelijk met elkaar verlijmd tot 
een meubel: In deze de stamtafel 
van De Wis. 

Mijn volgende Loosbroekse pro-
ject is een tafel voor de St. Al-
bertusschool. De kinderen zijn al 
hout aan het verzamelen”, ver-
telt Rik enthousiast.   

Rik Ruigrok wijst de leveranciers waar in de stamtafel hun bijdrage zit 
 Tekst: Hieke Stek Foto: Jan Gabriëls
Rik Ruigrok wijst de leveranciers waar in de stamtafel hun bijdrage zit 
 Tekst: Hieke Stek Foto: Jan Gabriëls

‘Ik ben 

eens op mijn 

sund-zolder 

gaan

struinen’

Stamtafel vol verhalen
siert ontmoetingsruimte in CC De Wis
LOOSBROEK - Van een kastdeurtje, van een bank, van pergolapalen, van 
‘sund-zolder-hout’, van een hang- en legkast en van nog veel meer massief 
hout, maakte de Loosbroekse meubelmaker Rik Ruigrok een stamtafel. Een 
tafel waar niet alleen óver, maar ook áán gepraat gaat worden. “Een tafel 
van ons allemaal, voor ons allemaal”, aldus Chantal Kanters van CC De Wis.

Volg de meest actuele informatie via www.bernheze.org/vluchtelingen

‘Het was over van onze 
pergola en we vonden de 

Loosbroekse stamtafel een 
uitstekend goed doel’
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Koken, Tai Chi en Pools

Koken van het Midden-Oosten 
tot Oriënt
De keuken van het Oosten en Mid-
den-Oosten is bij iedereen wel be-
kend om zijn heerlijke, kruidige ge-
rechten. De nadruk ligt op gezond, 
veelal vegetarisch en gericht op een 
intense smaakbeleving. Naast de 
verschillende smaken, is er ook veel 
kleur te vinden in de gerechten; een 
prima combinatie! Volop inspiratie 
tijdens deze cursus van twee lessen; 
laat u gerust verrassen!
Woensdag 17 februari 2016  
19.00 - 22.00 uur. € 59,- p.p.

Tai Chi (beginners)
Tai chi is een Oosterse bewegings-
vorm, gebaseerd op eeuwenoude 
taoïstische inzichten. De vloeiende 
bewegingen hebben een helende 
werking op onze geest en ons li-
chaam. In deze cursus van 10 les-
sen oefenen we lichaamsbeweging 
in combinatie met een goede adem-

halingstechniek. 
Daardoor zullen uw houding, 
souplesse en evenwicht verbeteren. 
Bovendien hebben de oefeningen 
een positieve invloed op uw adem-
haling, bloeddruk en stressgevoelig-
heid. Door regelmatige beoefening 
traint u uw concentratie, verbetert 
u uw mentale alertheid en leert u 
stress beter te hanteren. Het brengt 
u in balans! 
Maandag 1 februari 2016  
9.00 - 10.00 uur. € 50,50 p.p.

Pools voor beginners
Bent u op zoek naar een niet-alle-
daagse uitdaging? Dan is de cursus 
Pools voor beginners vast iets voor 
u. Tijdens deze introductiecursus 
van 8 lessen leert u de basisbegin-
selen van het Pools van een native 
speaker.
Maandag 15 februari 2016  
19.00 - 20.15 uur. € 60,- p.p.
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Aan de inhoud van DeMooi-
Bern-hezeKrant is alle mogelijke 
zorg besteed. Er kunnen ech-
ter geen rechten aan worden 
ontleend. De uitgever zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden. 
Niets uit deze uitgave mag op 
enigerlei wijze worden verveel-
voudigd en/of openbaar worden 
gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

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

lezing, eerste jeugdatelier en meditatie-avond
Donderdag 21 januari: lezing 
‘Hoe kun je een uitvaart (laten) 
verzorgen?’ door Nancy Van-
houcke over alle mogelijkheden 
rondom een uitvaart, aanvang 
20.00 uur, kosten € 5,-. 
Ruim tien jaar is Nancy uitvaart-
verzorger. Werk dat zij met lief-
de en plezier doet. In de lezing 
- die gaat over het regelen van 
een uitvaart - kan zij vanuit haar 
ervaring heel veel praktische 
tips geven, zodat de toehoorder 
daarmee zelf aan de slag kan.

Woensdag 3 februari: eerste 
jeugdatelier, aanvang 14.00 uur.
Het jeugdatelier Vorstenbosch is 
voor kinderen in de leeftijd van 
6 t/m 12 jaar die graag tekenen, 
schilderen en andere creatieve 
dingen maken. 
Vanwege het succes van de 
eerste serie jeugdateliers gaat 
Kloosterkapel door met een 
nieuwe reeks van zes middagen 
en wel om de veertien dagen. 
Het eerste jeugdatelier wordt op 
woensdag 3 februari van 14.00 
tot 16.00 uur in de Kloosterkapel 

gehouden. De volgende midda-
gen zijn op: 17 februari, 2 maart, 
16 maart, 30 maart en 13 april. 
Kosten zes middagen: € 30,-/
kind. Info: info@sarahlinde.nl of
06-51641701.

Donderdag 4 februari: eerste 
meditatie-avond o.l.v. Nell Cree-
mers, kosten € 10,-, aanvang 
20.00 uur. T/m mei zal Nell 
Creemers elke eerste donderdag 
van de maand vanaf 20.00 uur 
de meditaties begeleiden met ie-
dere avond een ander thema.

M
IETS TE VIEREN? FAMILIEDAG? 
OF GEWOON EEN GEZELLIGE BORREL?

et lekker eten maakt u het moment speciaal.
Wij verzorgen catering van 4 tot 250 personen.
Voor alleen een heerlijke opgemaakte huzarenschotel 

of voor een volledig verzorgd buffet inclusief drank, tafels, 
stoelen, etcetera. 

Bij ons kunt u ook terecht voor lekkere hapjes voor bij de borrel.
Niet alleen verzorgen wij uw catering, maar wij denken ook met 
u mee in het samenstellen van uw buffet.
Ook verzorgen wij belegde broodjes, soep of uw BBQ naar 
wens.

Onze extra service:
Alles vanaf 20 personen wordt op het door u gewenste tijdstip 
eventueel warm bij u aangeleverd, inclusief borden, bestek, 
servetten, etcetera. 

En na afloop halen wij alle afwas weer bij 
u op. Eventueel kunnen wij de catering op 
locatie verzorgen.

Tevens kunt u bij ons terecht voor varken 
aan ‘t spit. Dit is echt een ware belevenis 
voor u en uw gezelschap. Deze sensatie is al 
te bestellen vanaf 20 personen.

Voor meer informatie of bestellen kunt u 
bellen of loop gerust eens bij ons binnen...

Den Hof 17 - 5388 GN Nistelrode - 06 48546757
creatiefenlekker@telfort.nl - www.creatiefenlekker.nlSpecialist in chocoladeworkshops

Den Hof 17 - 5388 GN Nistelrode - 06 48546757

Houd je lief van chocolade?
Kom een leuke Valentijns workshop volgen.

Vanaf
€ 15,-

Voor meer info kijk op de website.
Inloopworkshop valentijn 11 en 13 februari

Mail je foto en maak een leuke chocoladekaart 
of een hart gevuld met bonbons met je eigen 
foto erop.

Als u onze slagerij-/poelierszaak bezoekt, zijn 
mijn team en ik u graag van dienst.
Riny van Esch - ’t Dorp Heesch

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

Waardsestraat 15 - 5388 PP Nistelrode - Tel.: 0412 611383 - info@heerkensAGF.nl - www.heerkensAGF.nl

Waardsestraat 15 - 5388 PP Nistelrode - Tel.: 0412 611383 - info@heerkensAGF.nl - www.heerkensAGF.nl
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Ik wilde het deze week eigenlijk hebben over 
de roman die ik geschreven heb, met de titel 
‘Vroeger komt nooit meer terug’. Op het 
moment dat ik dit schrijf, ben ik bezig met de 
voorbereidingen van de presentatie hiervan, 
in het bezoekerscentrum van de Kilsdonkse 
Molen. Als u dit leest, is deze presentatie 

alweer achter de rug. Dan is die ook een stukje vroeger geworden. 
Ik had u hier wat willen vertellen over de inhoud van deze roman en 
over de ontstaansgeschiedenis. 

Maar als de gemeente waarvan je gemeentedichter mag zijn landelijk 
in het nieuws komt, als zelfs de rubriek Lucky TV van De Wereld 
Draait Door geïnspireerd is op een gebeurtenis in een van de kernen 
van onze gemeente, als daar dode varkens gebruikt (misbruikt) 
worden om een mening te uiten, tja, dan kan ik daar natuurlijk niet 
aan voorbijgaan. Dan moet ook de gemeentedichter zich uitspreken. 

Het verhaal over mijn roman houdt u van mij tegoed. Nu moet ik het 
hebben over een stukje vroeger, waarvan ik mag hopen dat het nooit 
meer terugkomt.

Hartenkreten 

Er hing in Heesch een varken in de bomen
En bij Marieke Moorman op de stoep 
Daar maakten boze burgers flinke troep 
Terwijl de burgemeester lag te dromen 

Ze vond dat hier een AZC moest komen 
Voor hen die moesten vluchten met een sloep 
En deed op ons, haar burgers, een beroep 
Ze dacht dat raadsbesluit wordt vast genomen 

Er zijn ook bloemen op de plek gelegd 
Die vluchtelingen welkom willen heten 
En zeggen: jullie kunnen hier terecht 

Met dit gedicht wil ik u laten weten 
Dat mij wat met die bloemen is gezegd 
Het best bevalt van deze hartenkreten

mooi van hans manders

Toneelgroep Verenigde
Spelers druk met repeteren

De koning en koningin brengen 
een bezoek aan de stad en daar-
bij ook aan het warenhuis. Dit is 
al een publiek geheim in de stad. 
Het warenhuis is dan ook in rep 
en roer en wordt bezocht door 
verschillende mensen van allerlei 
pluimage. Cynthia, de manager 
van de winkel, heeft haar han-
den vol om alles in goede banen 

te leiden. Het wordt pas hache-
lijk als er geruchten gaan dat er 
een aanslagpleger in de winkel 
is, maar wie? Zal het Cynthia 

lukken om op tijd klaar te zijn 
voor het koninklijk bezoek? 
Nieuws over de voorverkoop 
volgt in februari.

LOOSBROEK - Toneelgroep Verenigde Spelers Loosbroek is druk aan het repeteren om op 20 en 21 
februari in CC De Wis en op 26 februari in Gemeenschapshuis De Stuik in Vorstenbosch een nieuw 
toneelstuk op de planken te kunnen brengen. Het is een blijspel in twee bedrijven van Peter Damen met 
de titel ‘Niets is pluis in het warenhuis’. Aanvang is telkens om 20.00 uur. 

Stamboomonderzoek nog 
nooit zo makkelijk

Bijna 25 jaar geleden werd op 
het voormalige Rijksarchief in 
Noord-Brabant (thans het BHIC) 
gestart met het invoeren van 
persoonsgegevens en andere 
informatie uit de archieven van 
de burgerlijke stand. De laatste 
jaren is daarbij de nadruk ver-
legd naar de akten van de ge-
meenten in het noordoosten van 
onze provincie (op het kaartje 
de blauwe gemeenten). Naast 
alle provinciale archieven zijn dit 
namelijk de gemeenten waarvan 
het BHIC ook de lokale archie-
ven beheert.

Deze week is dit grote project ge-
reed gekomen en zijn de laatste 
akten online gezet. Ook waren 
deze originele akten al gescand, 
zodat ze nu dus niet alleen op 
de website gezocht, maar tevens 
bekeken kunnen worden.
De zoekmachine is afgelopen 
week bovendien aangevuld met 
persoonsgegevens uit de akten 
die per 1 januari 2016 openbaar 
zijn geworden. Voor geboorteak-
ten geldt namelijk een wettelijke 
termijn van 100 jaar, waarna ak-
ten pas openbaar worden, voor 
huwelijksakten geldt 75 jaar en 
voor overlijdensakten 50 jaar. 
Ieder jaar worden dus nieuwe 
registers - met in totaal duizen-

den akten - openbaar, waarmee 
onze database direct wordt aan-
gevuld. 

Zoeken 
Samen met de bevolkingsregisters 
van dezelfde gemeenten, even-
eens op naam toegankelijk en 
gescand, was stamboomonder-
zoek in Noordoost-Brabant nog 
nooit zo makkelijk. En niet alleen 
voor het noordoosten van onze 
provincie, want ook voor alle an-
dere plaatsen in Brabant (op het 
kaartje de gele gemeenten) zijn 
vele indexen beschikbaar. Voor 
de gescande akten daarbij wordt 
- waar mogelijk  - doorverwezen 
naar andere websites.
De database bevat nog diver-

se andere bronnen, zoals oude 
kerkboeken, memories van suc-
cessie (belasting over erfenissen), 
militieregisters en inschrijvings-
registers van strafgevangenis-
sen. Opgeteld al meer dan 15 
miljoen persoonsvermeldingen, 
alleen al in deze personenda-
tabase. Om precies te zien wat 
er per bron en plaats toeganke-
lijk is gemaakt en/of gescand, 
wordt er een handig overzicht 
bijgehouden. Het BHIC is voor 
dit werk veel dank verschuldigd 
aan al zijn vrijwilligers. Sommi-
gen van hen zijn zelfs al vanaf 
het prille begin betrokken bij de 
digitaliseringsprojecten in huis, 
anderen zijn pas begonnen met 
meehelpen.

BERNHEZE - Vanaf deze week zijn alle burgerlijke stand-akten van de gemeenten in het noordoostelijk 
deel van Brabant online op naam te doorzoeken en digitaal te raadplegen. Dat is inclusief de nieuw 
openbaar geworden geboorteakten van 1915, huwelijksakten van 1940 en overlijdensakten van 1965. 
Een belangrijke mijlpaal voor stamboomonderzoek in Brabant.

Huwelijksfeest van de familie Pouwels-Akkermans, Loosbroek, Dinther, april 1945

Werkgebied BHIC
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Persoonlijke begeleiding aan bewoners van Laverhof

Laverhof is op zoek naar vrijwilligers die als

 persoonlijk begeleider
 bijvoorbeeld gaan wandelen, of fietsen (duofiets) 

met ouderen of een praatje gaan maken.

Laverhof bestaat uit een verpleeghuis en een verzorgingshuis 
in Heeswijk en biedt daarnaast ook in toenemende mate zorg 
buiten de instelling. Laverhof richt zich in grote mate op de 

zorg voor ouderen uit de regio (Heeswijk, Dinther, Loosbroek, 
Vorstenbosch en omgeving) 

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

De la Sallestraat 3 Heesch, 0412-474851, www.ons-welzijn.nl 
of mail naar ank.meertens@ons-welzijn.nl

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

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

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

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

Heeft u vragen
over zorg?

Cliëntservicebureau Heeswijk
Telefoon: 0413 - 29 81 13, E-mail: 
clientservicebureau.heeswijk@laverhof.nl

Cliëntservicebureau Schijndel
Telefoon: 073 - 544 33 33, E-mail: 
clientservicebureau.schijndel@laverhof.nl

De cliëntservicebureaus zijn bereikbaar van 
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Wij helpen u graag!
Voor al uw vragen 
over onze zorg- en 
dienstverlening kunt 
u met een van onze 
cliëntservicebureaus 
contact opnemen.

www.laverhof.nl

informatie-
avond 
drugs

VORSTENBOSCH - EHBO-ver-
eniging Vorstenbosch houdt op 
woensdag 17 februari een in-
formatieavond over drugs. Deze 
avond wordt gehouden in De 
Stuik in Vorstenbosch van 20.00 
tot 22.00 uur. Iedereen is van 
harte welkom en de toegang is 
gratis.

Eerste praktische ervaring
NISTELRODE - Burenhulp Nisseroi is op 26 september 2015 gestart met haar activiteiten. 
Ondertussen hebben diverse inwoners van Nistelrode contact opgenomen met vragen over 
leefbaarheid, zorg en ondersteuning. Dankzij de sociale kaart, met daarop meer dan 40 organisaties 
in Nistelrode en het netwerk, heeft Burenhulp Nisseroi de diverse mensen de weg kunnen wijzen 
naar de juiste instantie voor hulp. 

Burenhulp Nistelrode is heel trots op de warme ontvangst van de eerste activiteiten. In Nistelrode 
rijden mensen met een scootmobiel rond, zijn trapliften gerealiseerd, huishoudelijke hulp 
georganiseerd, invalide parkeerplaatsen en bijstandsuitkeringen toegewezen mede dankzij 
bemiddeling van Burenhulp Nisseroi. 

Ook is een woning aan vluchtelingen toegewezen, waarbij voor de inrichting van de woning 
is bemiddeld door Burenhulp Nisseroi. Natuurlijk is dit nog maar het begin. Het bewijst dat er 
behoefte is voor meer onderlinge samenwerking, met als doel de zelfredzaamheid te versterken. 
Buiten de hulpvragen, ontstaan er ook contacten tussen de mensen onderling, die zich aanmelden 
om als vrijwilliger te willen helpen bij het uitvoeren van diensten. 

Uitbreiding
De ervaringen die de afgelopen tijd zijn opgedaan, de mooie 
resultaten die zijn geboekt en de onderlinge samenhang 
bij de inwoners van Nistelrode dagen Burenhulp Nisseroi 
nu uit om verder te ontwikkelen. Meer bekendheid met de 
activiteiten en het ontwikkelen van een website staan op 
de planning. De website zal alle informatie over de sociale 
kaart bevatten. Het gebruik van de website zal simpel zijn 
en inzicht geven in hulpvraag en –aanbod; met bijbehorende 
telefoonnummers. De toegevoegde waarde is voor een 
groot deel afhankelijk van bekendheid met het bestaan en 
de diensten van Burenhulp en bekendheid met de website 
www.burenhulpnisseroi.nl én de hulp aan medemensen, 
indien nodig.

Tips, ideeën of aanbieden van diensten, van klussenhulp tot 
aan meedenken zijn welkom via info@burenhulpnisseroi.nl, 
www.burenhulpnisseroi.nl of via 0412-744111. Vergeet bij 
het telefoonnummer niet om ook het kengetal te gebruiken.

het beWij st dat er behoefte is voor meer onderlinge 
samenWerking met als doel de zelfredzaamheid te versterken

Dagelijkse eucharistieviering 
om 12.15 uur.

Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.

Dagelijkse eucharistieviering 

Abdij van Berne

Brievenbus bij CC Nesterlé voor 
Burenhulp Nistelrode

BernhezeFAMiLieBeriChten
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ACTIE
10-JARIG BESTAAN

Gratis parkeren voor de deur

Tramstraat 23 - Nistelrode - 0412 614 052 

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

Geldig januari en februari

Mijn feest is afgelopen....

Tijdens zijn geliefde hobby is, op veel te jonge leeftijd, 
overleden, ons pap en mijn unieke schoonvader

Peter de Wit
q  Heesch, 12 januari 1950
1 Afferden, 18 januari 2016

echtgenoot van
Lenie de Wit - Heerkens 1 2003

Heidi en Sebian

Venhofstraat 12
5384 SZ  Heesch

Peter is thuis. Jullie zijn welkom om dagelijks, vanaf 11.00 uur, 
persoonlijk afscheid van hem te nemen.

De herdenkingsdienst zal worden gehouden op de trouwdag van 
Peter en Lenie, in Crematorium 'Rosmalen', Oude Baan-Oost 170 te 
Rosmalen, op zaterdag 23 januari, om 12.00 uur.
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de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

ZO’N SNERTBROOD 
HEEFT HARM

NOG NOOIT GEMAAKT
de basis is desembrood met olijfolie, 
gegarneerd met erwtjes, aardappeltjes 
en rookworst. Wij mochten voor-
proeven. En al zeggen we het zelf…
superlekker!
 
Even in de oven en u heeft ’n 
verrassende lunch. Bij de avond-
maaltijd is dit brood ook goed 
te combineren.

Harm heeft weer ’n nieuw tapasbrood bedacht: 
     ’n Snert Tapasbrood.

tip van de bakkers

Bij aankoop van 2 broden naar keuze: 

harde broodjes

naar keuze

4 stuks  1,00 
geldig t/m 27-1-2016

Snert
Tapasbrood

3,95
normaal 4,95

Joyce tekent al haar hele leven. 
Pas in juli vorig jaar is ze hier se-
rieus mee aan de slag gegaan. 
Toen de eerste opdracht een feit 
was, ging het erg snel. 

Haar talent blijft inmiddels niet 
onopgemerkt en zelfs internati-
onaal wordt ze gevolgd en ge-
vraagd. Dat is dan ook niet voor 
niets, want haar werk is gedetail-
leerd, hyperrealistisch en van een 
kwalitatief erg hoog niveau. 

Een portrettekening is voor veel 
mensen waardevol, uniek en 
emotioneel. Van je kinderen, 
je geliefde huisdier of dierbare 
overledene. Een foto afdrukken 
op canvas is mooi, maar niet 

uniek. Het heeft geen karakter. 
Een handgemaakte tekening wel 
en dat is waarmee Art4Joy-por-
tret zich onderscheidt. 
Het biedt altijd troost en blijft 
voor de rest van je leven een 
prachtig cadeau.

Een portret-
tekening is 
voor veel 
mensen 
waardevol

Gewerkt wordt met materialen 
van onder andere Faber Castell 
en Caran d’Ache. De potloden 
zijn hooggepigmenteerd 
en lichtvast tot onge-
veer honderd jaar. 
Het zuurvrije witte 
kunstenaarspapier 
staat garant voor 
een niet verge-
lend portret, wat je 
hele leven meegaat. 
Er zijn verschillende 
mogelijkheden; van één 
persoon of dier tot complete ge-
zinsportretten. Op standaardma-
ten A5, A4, A3 en A2. Wens je 
maatwerk? Dan is dat in overleg 
ook mogelijk.

“Ik denk dat dit wel het mooiste 
en dierbaarste is wat ik ooit heb 
gekregen van iemand die ik hele-
maal niet ken. En dat is dan wel 
precies een van de redenen dat 
Joyce dit werk doet: Een blijven-
de herinnering, voor altijd! Een 

typerende hou-
ding, kenmer-
kende uitstraling 
en opvallende 
gelaatstrekjes… 
ze weet ze hele-
maal vast te leggen 

op papier”, aldus Pau-
line Sammelius, PSnim.nl

in een reactie.

Ben je zelf ook cre-
atief en wil je je 
tekenkunsten tot 
een hoger niveau 
brengen, meer re-

alistisch en gedetail-
leerder? 

Volg dan tekenles bij Art-
4Joy-portret!. Een eerste groep 
is inmiddels gevormd uit de aan-
meldingen, maar er is nog plaats 

voor meer cursisten.
De lessen starten vanaf april, elke 
week op maandag en woensdag 
van 19.30 tot 21.30 uur bij CC 
Servaes en zijn doorlopend ge-
durende het jaar. Iedereen is wel-
kom.

Creativiteit bij art4Joy-portret
HEESWIJK-DINTHER - Van je hobby je werk maken is iets wat iedereen zou 
willen. Joyce van Hezik-v.d. Broek (35) waagde de stap en sinds begin dit 
jaar is art4Joy-portret een feit in Hadee. 

DeMooiBernhezeKrant doet graag iets leuks voor haar lezers en dit keer in samenwerking met art4Joy-portret. 
Wij geven namelijk twee grote gezinsportretten weg! Per stuk t.w.v. € 250,-. 

Het enige dat je hiervoor hoeft te doen, is ons vertellen waarom jij dit heel graag voor jezelf zou willen winnen of aan wie je dit zou willen geven. Stuur voor 
zondag 31 januari een mail naar info@demooibernhezekrant.nl dan zullen Heidi & Rian samen met Joyce twee winnaars kiezen.

 Foto: PSnim.nl

Heilige Stokstraat 20
5473 GL Heeswijk Dinther
06-291 75 447
art.4.joy@outlook.com
Facebook.com/art.4.joy.portret
Instagram: _art4joyportret_
art4joy.wix.com/art4joyportret

ze weet ze hele-
maal vast te leggen 

Joyce
van Hezik

Maak kans 
op een 

getekend 
portret
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Bart heette iedereen welkom, 
met een speciaal welkom aan de 
vader van Hans, de oude-leraar 
Nederlands en de leden van ‘de 
gang’, waarop het boek geïn-
spireerd is. Hans Manders is de 
derde gemeentedichter sinds 
Bernheze bestaat en hij nodigde 
Ad van Schijndel uit, de eerste 
gemeentedichter die twee pak-
kende voordrachten hield. 
Voorzitter van de Bernhezer 
Kunstkring, Mathieu Bosch vroeg 
de schrijver het hemd van het 
lijf; Hans vertelde over de weg 
naar dit boek toe: “Het was een 
schrijfproces van twee jaar, wat ik 
naast mijn werk en andere acti-
viteiten deed.“ Mathieu gaf ook 
echtgenote Hannie de kans om 
te vertellen waarom het boek een 
aanrader is: ”Het is een boek voor 
jong en oud. Ouderen omdat ze 
zich herkennen aan de tijd van 
toen en jongeren om het verschil 
van de studententijd van toen en 
nu te leren kennen. Hans heeft 
een mooie schrijfstijl, het is vlot 
geschreven en je blijft doorlezen.

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

‘Vroeger komt nooit meer terug’
‘Mooi van Hans’

Een nieuw verhaal met meer dan 1000 zinnen,
ontsproten aan een dappere geest,
geschreven door wie in zijn levensleest
een onbekende wereld wil ontginnen.

Wat vroeger was, zegt men, is wel voorbij,
weet ook de trotse schrijver Manders;
toch is de tijd die was net even anders
en maakt historie mensen vrij.

Van toen naar nu – een ware levensloop –
het diepste ik komt hier tot leven
in de kille molen van de liefde en de hoop.

Terug naar vroeger is een ijdel streven,
maar verdient een tweede frisse doop;
het laat de lezer in zijn wortels beven.

Ad van Schijndel, 9/1/2016

 
Vroeger komt nooit meer terug
Met de wisseling der seizoenen, een onbereikbare geliefde, fases in een mensenleven

HEESWIJK-DINTHER – Op de bijzondere locatie De Kilsdonkse Molen is afgelopen zondag de boekpre-
sentatie geweest van de roman van Hans Manders ‘Vroeger komt nooit meer terug’. De middag werd 
gepresenteerd door zijn zoon, Bart, die niet losliet waarom juist hij gevraagd werd. Bart: “Om de reden 
te achterhalen, waarom juist ik deze middag de presentatie mag doen, daarvoor moet je echt het boek 
lezen.” Tevens had hij zelf bedacht dat het ook komt omdat hij sinds kort geen student meer is, maar 
‘arbeider’ en dus… ‘Vroeger komt nooit meer terug’ ook voor zijn studententijd geldt.

‘Vroeger komt nooit meer terug’ 

281 pagina’s, ISBN: 9789402142853
is gepubliceerd via het 
selfpublishingplatform Brave New Books. 
Het boek is te koop bij www.bol.com/
bravenewbooks. Prijs: € 19,90.

HaNS: “Schrijven is een 
hobby, die laat je niet los”

Hans werd ‘het hemd van het lijf gevraagd’ door collega-schrijver en presentator Mathieu Bosch

Ad van Schijndel

Het boek

den, evenals Jezusbeelden weg-
halen op de kloosterzolder.

Een half mensenleven later vlie-
gen vijf van de zeven jongens 
van toen met hun echtgenotes 
naar Rome. Een van de voorma-
lige ganggenoten blijft vanwege 
vliegangst in Nederland achter. 
Nummer zeven hebben ze al 
meer dan dertig jaar niet gezien. 
Maar dat hij, de kunsthistori-
cus, bij een van de monumenten 
klaarstaat om hen rond te leiden, 
is niet geheel denkbeeldig.

‘Vroeger komt nooit meer terug’ 
gaat over de wisseling der seizoe-
nen, een onbereikbare geliefde, 
fases in een mensenleven, haar 
dat verdwijnt of steeds grijzer 
wordt, de schijnbare tijdloosheid 
van de eeuwige stad. 

Over de tijd die onherroepelijk 
voorbijgaat en de poging daar 
weerstand aan te bieden door er 
een boek over te schrijven.’

De tekst op de achterflap van deze roman geeft 
een mooi beeld van de pakkende schrijfstijl: 
‘1977-1981. Zeven jongens uit Brabant en Lim-
burg. Ze studeren aan de universiteit van Nijme-
gen. De tijd is op drift, maar ze bewonen kamers 
op een studentengang in een klooster, waar ze 
in de refter te midden van kloosterlingen groene 
soep, blote kindertjes in het gras en andere sma-
keloze gerechten nuttigen. 
Meisjes op hun kamer uitnodigen is toegestaan, 
maar ze daar laten slapen is ten strengste verbo-

Bart Manders

mooi van hans manders
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEIDVOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 21 t/m 28 januari
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

PASSIEVRUCHTEN 3 stuks € 1,00
PREI (gesneden) 500 gram € 0,95
NICOLA (aardappels) 2,5 kg € 1,95

Groot assortiment rauwkost salades

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

Biefreepjes
100 gr. € 2,20

Gehaktballen
gekruid 

Saté van 
varkenhaas

100 gr. € 1,45

Zult
100 gr. € 0,95

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

Nieuw
Winterse

kruidencake
nu

Proef ‘m zelf

Brabantse Worstenbroodjes

4 volkoren 
zonnepitbollen

    
            voor

Lekker veel vezels!

Volgens traditioneel 
recept

100 gr. € 0,80

Nu
8 + 2

GRATIS

3,951,00

Huiskamerconcert Tim Akkerman 
NISTELRODE - Het huiskamerconcert van Tim Akkerman op 23 januari is uitverkocht. Mensen die een 
ander huiskamerconcert willen bijwonen, kunnen zich inschrijven bij Galerij Bernheze: 
theogalerijbernheze@live.nl.

UITVERKOCHT

Voorleesontbijt bibliotheken bernheze
BERNHEZE - Van 27 januari t/m 6 februari vinden de Nationale Voorleesdagen plaats. In die periode 
staat de bibliotheek helemaal in het teken van voorlezen. Het doel van deze jaarlijkse campagne is 
het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen.

In het kader van de Nationa-
le Voorleesdagen organiseren 
de bibliotheken van Bernheze 
een gratis voorleesontbijt voor 
kinderen tot 4 jaar. Tijdens het 
voorleesontbijt staat het pren-
tenboek van het jaar ‘We heb-
ben er een geitje bij!’ van schrij-
ver Marjet Huibers en illustrator 
Iris Deppe op verschillende ma-
nieren centraal. 

De data voor het voorleesontbijt 
zijn als volgt:
Bibliotheek Heeswijk-Dinther: 
vrijdag 29 januari van 
9.00 tot 10.00 uur
Bibliotheek Heesch: 
woensdag 27 januari van 
9.00 tot 10.00 uur
Bibliotheek Nistelrode: 
woensdag 27 januari van 
9.00 tot 10.00 uur

Ouders kunnen zich voor het ontbijt opgeven via de website www.nobb.nl/bernheze of aan de balie 
van de bibliotheek. Deelname aan het ontbijt is gratis, maar er kunnen maximaal twintig peuters mee-
doen. Peuters die tijdens de Nationale Voorleesdagen (gratis) lid worden van de bibliotheek, krijgen 
een kleine verrassing (zo lang de voorraad strekt).

Voorleesmiddag bij 
de kilsdonkse Molen

En na het verhaal mogen de 
kinderen met opa Gijs de echte 
molen in, om Muis Jan te gaan 
zoeken. 
Daar zijn wel goede speurneuzen 
voor nodig, die heel zachtjes en 
stil kunnen zoeken, want mui-
zen zijn nu eenmaal heel snel. En 

natuurlijk mogen ouders, opa’s 
en oma’s, de oppas, tante Jans, 
enzovoort ook mee komen luis-
teren. 

Woensdag 27 januari 2016
Van 14.00 - 16.00 uur. 
De toegang is gratis!

HEESWIJK-DINTHER - In de week van de Nationale Voorleesdagen 
wordt er door opa Gijs ook voorgelezen uit: ‘Muis Jan op de Molen’. 
De kinderen worden om 14.00 uur op de molen ontvangen met een 
drankje en iets lekkers. 

Foto: Ad Ploegmakers
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KBO Bernheze
kbo niSTelrode
Carnavalsfeest met een ‘kumke Nisseroise snert’

Jaarvergadering 
kbo 
Vorstenbosch

VORSTENBOSCH - Voor de le-
den van KBO Vorstenbosch staat 
op woensdagmiddag 27 januari 
de jaarvergadering op het pro-
gramma. Aanvang: 14.00 uur. 
Tijdens deze vergadering zal het 
bestuur verantwoording afleg-
gen voor het gevoerde beleid in 
2015. 

De aftredende bestuursleden Ag-
nes van Brakel en Nellie van der 
Spank zijn weer herkiesbaar. Nel-
ly van der Ven zal door het be-
stuur naar voren geschoven wor-
den om de vacante bestuurszetel 
in te nemen. Ook het ‘KBO Bra-
bant Cubigo Platform’ zal onder 
de aandacht gebracht worden.

In het kader van het jubileumjaar 
zal de KBO een cadeau uitpakken 
dat bij elkaar gebracht is door alle 
stemmers tijdens de Rabobank 
Clubkas Campagne. 

Aan het einde van de vergadering 
zal er via een PowerPoint-presen-
tatie een historisch foto-overzicht 
te zien zijn.
Onder de titel ‘Van Bond van Ou-
deren tot Senioren KBO Vorsten-
bosch’, wordt dan de 60-jarige 
geschiedenis van de vereniging 
in beeld gebracht. Dit zal onge-
twijfeld voor veel leden dierbare 
herinneringen oproepen.

Het KBO-bestuur Vorstenbosch 
rekent op een grote belangstel-
ling.

Carnavalsfeest 
voor senioren 
nistelrode

NISTELRODE - Voor alle senio-
ren van Nistelrode houden KBO 
Nistelrode en Stichting Carnaval 
De Wevers op zondag 31 janu-
ari een speciale carnavalszitting. 
Deze vindt plaats in de grote 
zaal van CC Nesterlé en begint 
om 15.30 uur. De zaal is open 
om 15.00 uur.

Het programma duurt ongeveer 
drie uur. Bezoekers kunnen ge-
nieten van optredens van mu-
ziekkapel De Dûrzakkers, Dans-
garde, Huppeltjes en diverse 
Nisseroise artiesten. Zij brengen 
hoogtepunten uit de Weverszit-
tingen. Prins Martijn den Urste 
met zijn gevolg is natuurlijk ook 
aanwezig.

De entree is € 6,50 per persoon, 
inclusief gratis kopje koffie, een 
echt ‘kumke Nisseroise snert’ met 
een broodje en twee consump-
ties. Aanmelden vóór 22 januari 
door de strook in te leveren op 
Hoogstraat 14 of in de brieven-
bus van CC Nesterlé. Mailen naar 
kbo.nistelrode@home.nl kan ook.
Vervoershulp nodig? Bel Wim 
Timmers 0412-403639 en het 
wordt geregeld.

kbo start klus- 
café in loosbroek

LOOSBROEK - De KBO gaat 
in Loosbroek van start met een 
kluscafé. In de Achterdonkse-
straat bij Harrie en Rien van 
Zoggel is een riant onderkomen 
gevonden, waar vrijwilligers de 
spullen, van koffiezetapparaat 
tot ventilator, proberen te repa-
reren. 

Het kluscafé wordt één keer in de 
maand gehouden, op de derde 
dinsdag van de maand van 18.30 
tot 20.30 uur. De eerste keer zal 
zijn op dinsdag 16 februari. Voor 
onderdelen moeten bezoekers 
zelf zorgen. De organisatie vraagt 
alleen voor het energieverbruik 
en de kosten van koffie een vrij-
willige bijdrage in de fooienpot. 
Mensen wordt gevraagd om mee 
te doen en mee te denken over 
dit project. “Als je een beetje 
handig bent, laat dan wat van je 
horen of loop even gezellig bin-
nen tijdens de openingstijden”, 
aldus de organisatoren.

Voor meer informatie: Jan van 
Eerd, 0412-480658 of Betsie van 
Zutphen, 0413-229692.

Anneke wint ook 
vierde ladder 
kbo-bridge

NISTELRODE - Anneke van 
Grunsven heeft ook de vierde 
ladder van KBO-Bridge in Nis-
telrode gewonnen. 

Een jaar geleden is in CC Nesterlé 
gestart met een bridgecompetitie 
voor leden van de KBO. Er wordt 
iedere vrijdagmiddag gespeeld 

en na twaalf middagen wordt de 
balans opgemaakt. De beste acht 
scores tellen mee voor de com-
petitie. Spelers kunnen natuurlijk 
viermaal nummer één worden, 
zoals Anneke van Grunsven 
deed, maar slechts eenmaal per 
jaar ga je met de attentie naar 
huis. Anneke was nu weer aan 
de beurt. Haar gemiddelde was 
63.38%. Op een tweede plaats 
stond Truus van Houting met 
59.87% en een derde plaats was 
er voor Corrie Smits met 55,87%. 
Jo van Breemaat benaderde met 
50.20 het dichtst de 50.00%. Er 
was ook een attentie voor haar 
én voor diegene die laatste werd. 
Er was iets extra’s bij de koffie om 
de middag een feestelijk tintje te 
geven.

Wie meer wil weten over deze 
bridge-inloop, kan contact opne-
men met Willy Muytjens, 0412-
613417.
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Dat Michel dyslectisch is, heeft 
hem niet weerhouden om ZZP-er 
te worden. “Het werk in de bouw 
is een kwestie van hard werken 
met je handen en je hoofd er-
bij gebruiken. De administratie 
wordt gedaan door mijn vrouw.” 
Vader en moeder Oomen heb-
ben hem altijd voorgehouden dat 

openheid je het verste brengen 
en hebben hem zelfvertrouwen 
gegeven. De opmerking: “Ik kan 
niet lezen of schrijven,” kreeg 
als reactie: “we vragen niemand 
voor kantoor, maar voor de uit-
voering.” 
Dat Michel toch naar ‘Leren ge-
woon doen’ is gegaan, kwam 

doordat hem werd gevraagd of 
het niets voor hem was, toen hij 
even thuis zat met een te hoge 
bloeddruk en andere lichamelijke 
klachten. Zelf heeft hij het lezen 
nooit gemist. “Als je blind gebo-
ren wordt, weet je niet beter.” 
Nu is hij wel blij met de kennis. 
Facebook, een blad over foto-

grafie en het overhoren van zijn 
dochter, zijn nu mogelijk. “Ik 
focus op lezen, schrijven komt 
daarbij vanzelf. Ik kan het ieder-
een aanraden!”

BOEK SCHRIJVEN
Annie de Rooij heeft heel wat 
verhalen die dwarrelen door haar 
hoofd. Het leven heeft haar niet 
gespaard en de gevoelens die 
daarbij horen, wil ze heel graag 
op papier zetten. Voor haar kin-
deren. De scheiding van haar 
man, toen de vier kinderen nog 
jong waren, het nieuwe gezin 
met nog twee kinderen erbij, de 
verzorging van haar man met 
Alzheimer en nu de opvang van 
twee kleinkinderen, die door om-
standigheden niet thuis wonen. 
Het zijn maar een paar bijzon-
derheden uit haar leven. Ze heb-
ben Annie gevormd en dat ook 
zij niet foutloos kan schrijven, is 
een belemmering om de dingen 
van zich af te schrijven. Dankzij 
Lisette van ONS Welzijn kwam 
Annie in aanraking met ‘Leren? 
gewoon doen!’.

Wat vroeger niet lukte, zichzelf 
ontwikkelen en verder kijken dan 
haar neus lang is, lukt nu steeds 
beter. De groep is heel fijn met 
een grote variatie aan mensen. 
Allemaal bezig met hetzelfde. 
Annie heeft altijd goed kunnen 
lezen en schrijven, maar maakte 
veel taalfouten. Daarom zit zij 
nu bij de cursus ‘Leren? Gewoon 
doen!’ Annie wil foutloos leren 
schrijven. Het zal niet lang meer 
duren voordat Annie haar eigen 
boek gaat schrijven.

LEREN? GEWOON DOEN!
Maandagochtendgroep: 
9.00 uur tot 11.30 uur
Dinsdagavondgroep:  
18.45 uur- 21.15 uur
Donderdagochtendgroep: 
9.00 uur tot 11.30 uur

Aanmelden kan via: 
ank.meertens@ons-welzijn.nl 
of via 06-14342803.

Hof van Berne
Heeswijk-Dinther

www.hofvanberne.nl
VERKOOP EN INFORMATIE: ONTWIKKELING:

Café de Toren
Torenstraat 12, 

Heeswijk-Dinther

Prijze
n van

af 

€ 189.000 v.o.n.

START VERKOOP
DINSDAG 26  JANUARI
VAN 19.00 TOT 20.30 UUR 

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

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

Michel en Anny zitten beiden op dinsdagavond in de Bieb in Heesch op ‘Leren gewoon doen’
 Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

Helpen met het huiswerk en schrijven over het leven
BERNHEZE – Michel Oomen en Anny Jacobs, twee enthousiaste deelnemers van de cursus ‘Leren? 
Gewoon doen!’. Hun uitgangspunt om deel te nemen is totaal verschillend, maar beiden zijn blij dat ze 
meedoen.

‘We vragen 
niemand voor 
kantoor, 
maar voor 
de uitvoering’
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TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONING (D1) 
Perceeloppervlakte 223 m2 
Inhoud 446 m3

Koopsom € 242.000,- v.o.n.

HOEKWONING (A12) 
Perceeloppervlakte 316 m2 
Inhoud 421 m3

Koopsom € 229.000,- v.o.n.

TUSSENWONING XL (C2) 
Perceeloppervlakte 143 m2

Inhoud 468 m3

Koopsom € 206.000,- v.o.n.

VERKOOP EN INFORMATIE 

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

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

RIJ- EN HOEKWONINGEN TYPE B

RIJ- EN HOEKWONINGEN TYPE B
Woonoppervlakte van 113 m2

Perceeloppervlakte van 104 m2 tot 316 m2

Inhoud van 398 m3 tot 491 m3
 

PRIJZEN VANAF € 172.500,- V.O.N.

FASE 1 IN AANBOUW!  NOG BESCHIKBAAR:

INFORMATIE & INSPIRATIE AVOND

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

MET MEDEWERKING VAN VAN ZOGGEL WONEN & ZO

ga naar www.zwarte-molen.nl

Het restaurant is geopend op 
maandag-, dinsdag- en don-
derdagmiddag tussen 12.00 en 
13.30 uur voor een uitgebreide 
lunch. Op de woensdagmiddag 
tussen 12.00 en 13.30 uur wordt 
een luxe driegangenlunch ver-
zorgd door de eerstejaars leerlin-
gen van de MBO TopKok oplei-
ding. De tweedejaars verzorgen 

een luxe viergangendiner op don-
derdagavond van 18.30 tot 20.30 
uur. Op dinsdagmiddag kunnen 
belangstellenden tussen 12.00 
en 12.45 uur ook terecht voor de 
kleine kaart of een speciaal fietsar-
rangement. Het schoolrestaurant 
is gevestigd in het schoolgebouw 
aan de Muntelaar 4 in Veghel. 
Telefonisch reserveren kan dage-

lijks tussen 10.30 en 12.00 uur 
via nummer 0413-340575. Re-
serveren voor grotere groepen is 
ook mogelijk. Meer informatie, 
de menu’s en de tarieven zijn te 
vinden op www.fioretticollege.nl/
schoolrestaurant. Met speciale di-
eetwensen kan rekening gehou-
den worden, mits vooraf aange-
geven.

Culinaire verwennerij in het
fioretti-restaurant

VEGHEL - De deuren van het schoolrestaurant van het Fioretti College in Veghel staan wagenwijd open. 
Iedereen die dat wil, kan zich voor een leuke prijs culinair laten verwennen door enthousiaste leerlingen, 
waarvan er ook uit Bernheze komen. Het doel van het schoolrestaurant is, dat leerlingen kook- en ser-
veerlessen krijgen in een zo natuurgetrouw mogelijke praktijksituatie. Daarbij is van belang dat het restau-
rant goed bezet is.

De scheiding
van Heesch
De vrouw komt thuis en vertelt haar man en gezin dat ze is geval-
len voor een nieuwe vlam. Deze vlam is dan wel dominant, maar 
zo menslievend, ze is helemaal hoteldebotel, tot over de oren ver-
liefd, ook al kent ze hem nog maar 2 maanden.

De man is boos, teleurgesteld en - omdat hij nu pas wordt geïn-
formeerd over haar nieuwe visie op de toekomst - voelt hij zich 
ook verraden. Op zijn vraag of zij de kinderen van de nieuwe 
vlam wel kent en of dit in de toekomst niet voor problemen zorgt, 
haalt zij haar schouders op en doet dit af met ‘dat is een zorg voor 
later, dat komt wel goed’.

Hoe dan ook, binnen 2 maanden maakt haar nieuwe vlam deel uit 
van de toekomst, ze laat haar man geen keuze. 
Hoe haar man ook op haar inpraat om meer tijd te nemen en 
gezamenlijk tot een dialoog te komen, wat het beste is voor beide 
gezinnen, zet zij haar zinnen door. 

Het heeft er veel schijn van dat dit een regelrechte vechtscheiding 
wordt, met louter verliezers. Dat wil de man koste wat het kost 
voorkomen en hij wil dan ook zijn gevoel DELEN. DELEN met zijn 
omgeving, om de ingepalmde vrouw te behoeden voor onder-
drukking door de nieuwe vlam, alles voor een vredige toekomst 
van zijn gezin.

Lees dit verhaal nu nog eens en vervang de woorden ‘vrouw’ 
door ‘Gemeentebestuur Bernheze’, de ‘nieuwe vlam’ door ‘het 
COA’ en de ‘man’ door de ‘inwoners van Heesch’, volgens mij het 
gevoel van betrokken Heeschenaren die vestiging van een groot-
schalig en langdurig AZC ondoordacht en onverstandig vinden.  

Harold van Munster - Heesch
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Deze voorstelling relativeert, zet je aan het denken over en doet een 
beroep op eigen kracht en mogelijkheden, is een energie-shot, geeft een 
positieve boost en houdt je vast.
‘Draadje los’ is een absolute aanrader voor iedereen die van een puistje 
een probleem maakt. Na het beleven van Draadje los, beleef je jezelf net 

weer anders, kijk je weer net met een andere 
blik de wereld in, relativeer je de gebeurtenis-
sen die je op jouw weg tegenkomt en heb je 
een energie-shot tot je mogen nemen die nog 
lang nadreunt!
De voorstelling begint om 20.15 uur en kaarten 
zijn te reserveren via de website van CC De Pas. 

Foto: Ad Ploegmakers

Als je in aanmerking wilt komen voor gratis kaarten voor deze voor-
stelling, laat dan voor 25 januari, via info@de-pas.nl, weten wie 
Bram muzikaal begeleidt tijdens de voorstelling.

Première voorstelling 
Bram Thomassen in CC De Pas

HEESCH - De première van ‘Draadje los’ van levensvertell-
er Bram Thomassen is op donderdag 28 januari te zien in de 
theaterzaal van De Pas in Heesch. Draadje Los is een indruk-
wekkende autobiografische performance van de 21-jarige 
Bram Thomassen uit Heesch, die na twee hersentumoren de 
draad opgepakt heeft en er met een gezonde blik op de toe-
komst, ondanks zijn scheel zien, zijn rechtszijdige verlam-
ming en zijn epilepsie, altijd wat van probeert te maken. 

open dag voor de jeugd bij dinthers gilde

Jonge mensen in de leeftijd van 7 
tot 17 jaar, zowel meisjes als jon-
gens, zullen dan kennis kunnen 
maken met typische gildegebrui-
ken. Het geweer schieten op een 

houten vogel is zo’n onderdeel, 
hier mag iedereen aan meedoen. 
Verder staan op het programma 
een demonstratie in trommen, 
vendelen en bazuinblazen, waar-

na de bezoekers dit zelf mogen 
proberen, niets is verplicht. Het 
hebben van een mooie middag 
staat voorop. 

Ook zal er een tentoonstelling 
worden ingericht met allerlei gil-
de-attributen. Aan de aanwezige 
jonge bezoekers zal een present-

je worden uitgedeeld. Tijdens de 
diverse onderdelen wordt er een 
presentatie op een groot scherm 
weergegeven. Ook ouderen of 
eventuele begeleiders zijn van 
harte welkom. De koffie en thee, 
met iets lekkers, staan klaar, 
daarnaast is de eerste consump-
tie voor kosten van het gilde. 

De open dag op 23 januari is van 
15.00 tot 19.00 uur. De toegang 
is gratis. Adres: Raadhuisplein 
21b in Dinther, links naast de 
pastorie het straatje in, aan het 
einde van het gebouw rechts de 
parkeerplaats op.

HEESWIJK-DINTHER - Het Dintherse St. Barbaragilde zet op zater-
dag 23 januari de deuren wagenwijd open om de jeugd kennis te 
laten maken met het gildewezen. 

eten, drinken uitgaan

Schoolstraat 17
5473 GD Heeswijk-Dinther

Tel: 0413-294149
info@cafe-zaalelsie.nl

Feestje?
Bezoek ons 

café-zaal

www.cafe-zaalelsie.nl

Café-zaal Elsie

Gerard van Maasakkers en frank Cools in de Stuik

VORSTENBOSCH - Gerard van Maasakkers en Frank Cools treden op vrijdag 4 maart op in De Stuik in 
Vorstenbosch, met als thema ‘Maar liefje nu heb je geen voetjes’.
Aanvang 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur. Kaarten à € 12,50, inclusief een kopje koffie/thee 
voor aanvang van de voorstelling, zijn te koop via info@de-stuik.nl of bel naar 06-20480277.

www.mooibernheze.nl

informeert, Boeit 
en interesseert

Bezoek

Wĳ zonol projectlatex
10 liter wit

van € 93,95 nu (-55% korting)

voor € 39,95 
- mooi mat
- makkelĳ k te verwerken
- hoge dekkracht (geen aanzetstrepen)
- goed afwasbaar
- te mengen in iedere kleur (kleine toeslag)

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

Wĳ zonol projectlatex

WĲ ZONOL PROFESSIONELE 

MUURVERF EN INTERIEUR LAKKEN

NU 
€ 39,95

NU 
€ 33,60

Wĳ zonol
interieur lakken
1 liter op water en
terpentine basis

van € 39,55 nu (–15% korting)

voor € 33,60 
- verpakking 0,5 of 1 liter in mat, 

zĳ de of hoogglans
- kras, stootvast en huidvet resistent
- niet vergelend (ook terpentine basis)
- goede dekking en mooie vloeiing
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auto & Motor nieuws

M.i.v. 1 januari 2016
óók geopend op
DONDERDAG !!!

Retselseweg 5    Heeswijk-Dinther    06-50453935
ma - di - vr 9.00-20.30 uur    do 9.00-17.00 uur    za 9.00-16.00 uur

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

Bosschebaan  80   -   heesch   -   telefoon: (0412) 451066   -   www.petersaanhangwagens.nl

het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!
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    Van Bernheze voor Bernheze

Bernheze is rijk aan bedrijven. Ook in het aanbod 
van auto’s, garages en auto-onderdelen hebben we in 
DeMooiBernhezeKrant genoeg te bieden. We kennen 
de ‘automensen’ of… nog niet allemaal? In deze rubriek 
stellen we 2-wekelijks automensen voor en zo weet 
je waar je op d’n duur terecht komt, wanneer je de 
advertenties op deze pagina’s volgt. 

NAAM ONDERNEMER: Jordy Timmermans

BEDRIJFSNAAM: Autobedrijf Timmermans

ADRES: Bedrijvenweg 6

WOONPLAATS: Nistelrode

ZE KUNNEN ME KENNEN VAN (HOBBY-VERENIGING):                                  
Voetbalvereniging Prinses Irene.

HOEVEEL WERKSTATIONS/ BRUGGEN: 4 stuks

HOEVEEL OCCASIONS: gemiddeld 25

MEDEWERKERS AANTAL: 6 personen inclusief mezelf.

ZELF OPGESTART OF OVERGENOMEN? 
Mijn vader is het bedrijf begonnen in 1985 en in 2008 hebben 
we er een VOF van gemaakt.

WAT IS JE ‘TAAK’ IN DE ZAAK? 
Hoofdzaak de werkplaats... alles regelen, sleutelen  en verkoop 
van de occasions.

HEB JE NOG WENSEN OM EENS VAN ‘TAAK IN DE ZAAK’ 
TE WISSELEN?
Op termijn wil ik graag de zaak helemaal overnemen van mijn 
vader.

WAT IS DE SPECIALITEIT VAN JE BEDRIJF?
Full Service Autobedrijf.

WAT VIND JE DAT JE ZELF HET BESTE KAN?                                                      
Diagnose stellen, storingen opsporen en deze dan herstellen.

0412-612221
autobedrijf.timmermans@home.nl
www.autobedrijf-timmermans.nl

    

JorDY timmermanS
‘Wĳ  zĳ n een full-service autobedrĳ f, 
aangesloten bĳ  Bovag’

Al ruim 90 jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET 
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

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

Ook voor LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

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

Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14

5473 RG HEESWIJK-DINTHER

Telefoon: 0413-291887

OOK VOOR REPARATIES
EN APK KEURINGEN
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Ford Ka 51 kW  ���������������������������������������� 2011

Ford Fiësta nw model 1�0  1�3 en 1�6  �2011-2013

Ford Fiësta 1�3 ����������������������������������������������� 2006

Ford Fiësta 1�4  ��������������������������������������� 2005

Ford Fiësta 1�6  ��������������������������������������� 2009

Ford Focus 1�0 3 cil 74 kW ���������������������� 2012

Ford Focus 1�4i  �������������������������������������� 2007

Ford Focus 1�6 D  ����������������� 2006-2007-2013

Ford Focus 1�6 77 kW  ���������������������������� 2012

Fiat Punto 800 cc ������������������������������������ 2012

Opel Corsa 1�2  ��������������������������������������� 2012

Peugeot 107  ������������������������������������������� 2013 

Peugeot 206 �������������������������������������������� 2007

Peugeot 207  ������������������������������������������� 2008

VW Golf ��������������������������������������������������� 2013

VW Polo TD BlueMotion 5 drs ����������������� 2011

StationwagonS:

Ford Focus 1�6D  ������������������������������������� 2010

Ford Focus 1�6D 77 kW  �������������������������� 2013

BeStelwagenS:

Ford Transit 85 kW  ��������������������������������� 2005

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

Citroen C3 airdream selection 
   91.000 km 2012
Citroen C3 Picasso 10.000 km 2012
Fiat Panda Easy uitvoering
   30.000 km 2012
Ford Fiesta 1,6 sport 78.000 km 2009
Ford Focus 1,8 16v station titanium 
   97.000 km 2009
Ford Transit 105.000 km met 
   navi imperial  2011
Honda cr-v automaat 25.000 km 2013

Kia Picanto superpack clima 
  11.000 km 2014

Kia Picanto 5drs 2005 
Mini Cooper 2007
Opel Astra 20d sport station 2000
Opel Corsa 1.2-16v 50.000 km 2012
Opel Insignia sports tourner 20 cdti 2011
Peugeot Expert 60.000 km 2008
Renault Modus 33.000 km 2011
Volkswagen Golf 1.4 tsi 160 pk 5drs 2010
Volkswagen Touran 1.9 TDI 77Kw
   trendline 2010
Volvo XC 70 5-drs automaat 2005
Volvo V40 momentum  T3 150 pk 2013
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Winterproblemen: vooruit denken is voorkomen

Jos van Boxtel  
Middelrode, Haff ertsestraat 21, 073-5032911

’s-Hertogenbosch, Hervensebaan 11, 073-6496633
Oss, Longobardenweg 21, 0412-643355

www.josvanboxtel.nl

Brandstofverbruik (EC 136/2014J of EC 2015/45W) 3,3-5,0 L/100km (20,0-30,3 km/L); CO2 75-117 gr/km.

    *   Toyota Financial Services leasetarief per maand o.b.v. Private Lease, 48 mnd, 10.000 km/jaar, incl. max. bonus/malus, BTW en inruilpremie van Toyota, excl. brandstof • Tarieven kunnen afwijken bij gekozen uitvoering, wijziging van opties, looptijd, kilometrage, schadevrije 
jaren en gewicht • Geldig vanaf 1 januari 2016 • De inruilpremie van Toyota voor uw huidige auto is ver rekend in het leasetarief, de inruilwaarde van uw huidige auto krijgt u uitgekeerd.  Hebt u geen inruilauto? Dan wordt uw maandbedrag hoger • Wijzigingen en drukfouten 
voorbehouden • Vraag naar de voorwaarden

**  Actieperiode loopt van 1-1-2016 t/m 29-2-2016 (uiterste registratiedatum 30-4-2016).  Afgebeeld: 5-deurs Yaris 1.3 Dynamic met optionele Fire red lak voor € 19.440,- inclusief € 1.250,- extra inruilwaarde. Prijs inclusief BPM en BTW en exclusief kosten rijklaar maken. 
Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Toe aan iets anders? Stap dan nú extra voordelig in een nieuwe Toyota Yaris. Tijdelijk met € 1.250,- extra inruil waarde! Zo heeft u al een Yaris met LED-dagrijverlichting, elektrische 
ramen vóór en centrale deurvergrendeling vanaf € 12.445,-**. Of met Private Lease vanaf € 259,- per maand*. De Yaris is leverbaar met een benzinemotor of als zeer zuinige 
hybride. Kiest u voor hybride, dan profi teert u ook nog eens van standaard automatische transmissie. Meer informatie? Kijk op toyota.nl of kom langs in onze showroom!

Profi teer van extra inruilwaarde of van Private Lease!

Ontdek onze 
Yaris deals!

€ 259,-p/mnd*

v.a.

Vastgevroren handrem

De handrem kan vastvriezen. Gebruik de hand-
rem in de winter daarom liever niet. Laat de 
auto in P of in zijn eerste versnelling staan. 
Mocht de handrem vastgevroren zijn, dan kun 
je de motor (lang) laten draaien, zodat alles 
ontdooit. Sommige auto’s hebben een elektri-
sche handrem. 

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

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

www.ketelaars-opleidingen.nl

Training en/of opleiding
• Containerwagenchauffeur

• Heftruckchauffeur
• Bovenloopkraan

• Reachtruckchauffeur

TRAININGS-
CENTRUM
KETELAARS

• De goedkoopste 
aanhangwagens 

en boottrailers 
van Nederland

• Zeer hoge kwaliteit

• Standaard 5 jaar 
garantie

Meentstraat 6 5388 KV Nistelrode
06-42300879

info@vanroosmalenaanhangwagens.nl

www.vanroosmalenaanhangwagens.nl

Zorg voor helder zicht

Condens op de ramen
Goed zicht is erg belangrijk. Zorg voor scho-
ne ruiten, die beslaan minder snel. Gebruik de 
airco (zolang deze werkt) om de condens weg 
te krijgen. Als het te koud is voor de airco, zal 
er ook minder vocht in de lucht zitten en is de 
kans op condens stukken kleiner.

www.autobedrijflangens.nl

Tramstraat 18 - 5388 GG Nistelrode - (0412) 61 20 76 - info@autobedrijflangens.nl

WINTERCHECK - WINTERBANDEN
• Onderhoud   • Service

•	 Hyundai	IX20, 36.000 km, electr. ramen, 
stuurbekr. antrachiet, 5-drs, afneembare trekhaak, 
clima, multifunct. stuur. 2011

•	 Mercedes	Sprinter	315 CDI aut. L2 H2 airco,
  stuurbekr., el.ramen, navi, 2009
•	 Mercedes	E	200	CGI  Aut. Station,  Avantgarde 

184 PK, Navi, Xenon, PDC V + A, privacyglass, 
electr. achterklep enz. 66.000 km. 2011

•	 Nissan	Note 1.4I, 5-drs, airco, electr. ramen, electr. 
spiegels 86.000 km, 2006

•	 Opel	Corsa	1.2 16V cosmo, navi, airco, lm wielen, 
18.000 km, 2014

•	 Peugeot	 5008, navi, pdc voor en achter, 
 76.000 km, 2010
•	 Peugeot	Partner	1.6 HDI, airco, el. pakket, 2012
•	 Peugeot	Partner 1.6 Hdi 90 PK Navi, Clima, Pdc  

2 schuifdeuren zilvergrijs 56.000 km 2014
•	 Peugeot	207 1.4 VTI, 5-drs clima  2008

•	 Peugeot	Expert	L2 H1 130 PK airco, centr. vergr., 
electr. ramen,  trekhaak , schuifdeur r, 112.000 km   
2012

•	 Renault	Clio 1.2 5-drs Airco, stuurbekr. electr. 
ramen 85.000 km.  2007

•	 Toyota	Corolla 1.6 GTSI centr. vergr. electr. ramen 
Trekhaak stuurbekr. 1998

•	 Volvo	V70 D3 R-Design Aut. 163 PK Navi Leder  
175.000 km 2011

•	 VW	Golf	 plus 1.9, sdi, el. ramen, centr. vergr. 
243.000 km, 2007

•	 VW	Golf	6: 1.6 TDI 105 PK  Highline, navi, clima, 
PDC V + A, privacyglass, koplamp adaptief, 
multifunct. stuur, 68.000 km,  2011

•	 VW	Polo	1.4	TDI airco stuurbekr. el. ramen + 
spiegels 2007

•	 VW	Touran	1.6 TDI Navi, Clima, 7-pers. , 
privacyglass PDC, Trekhaak 8000 km.  2015

komt	binnen

verkocht

verkocht

verkocht

verkocht
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auto & Motor nieuws

2cv4 langdak grijs 1961 € 11500,-

2cv6 Bestel creme 1977 € 8500,-

Citroën 2cv6 Charleston  1981 € 9800,-

Citroën 2cv6 special rood 1989 € 9500,-

Citroën C2 1.4i Zwart 2005 € 3499,-

Citroën C3 1.1 Secudction 2005 € 3499,-

Citroën C3 1.4 Exclusive 2003 € 2450,-

Citroën Xsara Picasso 1.8-16v 2004 € 2499.-

Ford Ka 1.3 briels  2004 € 2450,-

Hyundai Atos 1.0i Automaat 2000 € 2250,-

Nissan Micra 1.2 Airco 3 drs 2006 € 4499,-

Peugeot 307 cc zwart 2006 € 7900,-

Renault Koleos 2.0 DCI 110KW 2008 € 7999,-

Suzuki wagon R+ 2002 € 1999,-

Volvo C70 2.3T 300PK Automaat 1998 € 2999,-

Volkswagen Beetle 2.0 2000 € 2950,-

Volkswagen Caddy 1.9 tdi 5 pers. 50Dkm

 2008 € 7900,-

Inruilers tot € 1500,-

Daihatsu Charade 1999 € 1249,-

Hyundai XG 2.5 V6 2000 € 1499,-

Peugeot 106 1.0 Sketch 1996 € 799,-

Renault Megane Scenic 1.6-16V 1999 € 1499,-

Saab 900 1995 € 1499,-

Bedrijfswagens: EX-BTW

Renault Kangoo 1.5 DCI 2006 € 2750,-

Citroen Berlingo 2.0 HDI 2005 €  3500,-

Réparateur agréé

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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Een greep uit voorraad 

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

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

      

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

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

Réparateur agréé

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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Een greep uit voorraad 

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

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

      

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart  2003  €  4.950,-
Audi A4 blauw Metalic div. opties  2001  €  4.750,- 
Citroën C5 br.1.8 grijs met.  2004  €  3.950,-
Citroen Xsara picasso blauw met.  2003  €  3.900,-
2 CV 6 blauw (belastingvrij)  1971  €  4.950,-
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Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties  2002  €  3.800,-
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Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-
Peugeot 206 CC cabrio  2006  €  6.950,-
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk  1994  €  750,-
Renault Laguna break 1.6 16v  2000  €  1.450,-
Renault Megane Scenic lgp, g3  1999  € 1.499,-
Renault Twingo grijs metalic   2003  € 2.750,-
Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf Cabrio lmv  1995  €  2.500,-

Een greep uit onze voorraad!

nieuwe openingstijden en nieuwe 
A-merken bij HVA-Motoren

HVA-Motoren is dealer van 
Kymco scooters. Dit zijn A-kwa-
liteit scooters voor een scherpe 
prijs. Een aantal Kymco-modellen 
zijn in de winkel te bezichtigen. 
Er is ook een demo (Kymco VP50 
snor) aanwezig, waarop vrijblij-
vend een proefritje kan worden 
gemaakt. 
Per 1 februari 2016 worden van 
een aantal Kymco-modellen de 
prijzen verhoogd. Zo stijgt de 
prijs van een Kymco VP50 van 
€ 1.399,- naar € 1.599,- en de 
Kymco People S wordt € 200,- 
duurder. Wie voor 31 januari een 
nieuwe Kymco bestelt, kan nog 
profiteren van de lagere, oude 
prijzen, ook bij levering van de 
nieuwe Kymco na 1 februari 
2016. Zie voor alle Kymco-mo-

dellen: www.kymco.nl.
Naast Kymco heeft HVA-Mo-
toren ook andere A-merken op 
voorraad, zoals Piaggio, Vespa en 
Aprilia. Ook zijn er verschillende 
schakelbrommers van Aprilia en 
Derbi op voorraad. Uiteraard met 
korting! 

Wie scooter of bromfiets tijdens 
de winter niet gebruikt, moet 
niet vergeten een druppellader 
aan te sluiten. Hierdoor wordt 
de accu optimaal onderhouden. 
Unicharger druppelladers heeft 
HVA-motoren voor € 39,95, 
deze zijn spatwaterdicht, dus 
ook geschikt voor bijvoorbeeld 
onder de carport. Voeg ook wat 
Xeramic pertrol additive (€ 10,-) 
toe aan de volle tank. Dan start 

de scooter of bromfiets weer als 
vanouds in het voorjaar.
Voor wie ook in de winter gebruik 
wil blijven maken van scooter of 
bromfiets, kan HVA-Motoren 
ook winterbanden van Michelin 
monteren. Deze zijn op voorraad 
en de zomerbanden kunnen op-
geslagen worden. Ook warme 
winterhandschoenen zijn ver-
krijgbaar. Lederen voor € 39,- en 
half lederen voor € 29,-.

Voor nog meer acties en de ope-
ningstijden, zie 
www.hvamotoren.nl.

HVA-MOTOREN
Retselseweg 5
5473 HC Heeswijk-Dinther
(industrieterrein Retsel) 
Tel. 0413-786063 (winkel) of 
06-50453935 (werkplaats).

HEESWIJK-DINTHER - Met ingang van 2016 is HVA-Motoren in 
Heeswijk-Dinther ook op donderdag geopend. De winkel is dage-
lijks open (m.u.v. woensdag en zondag) en er zijn ook drie koop-
avonden, namelijk op maandag, dinsdag en vrijdag.

M.i.v. 1 januari 2016
óók geopend op
DONDERDAG !!!

Retselseweg 5    Heeswijk-Dinther    06-50453935
ma - di - vr 9.00-20.30 uur    do 9.00-17.00 uur    za 9.00-16.00 uur

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

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

                                                                   De Koekenbakkers hebben een nieuwe speelz
old

er!

2e pannenkoek

GRATIS

Spaar nu voor een 
heerlijke gratis pannenkoek!

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

Dortmans, voor uw mobiliteit!

Heidebloemstraat 15a
Postbus 245
5480 AE Schijndel
Telefoon (073) 549 68 23
Telefax (073) 611 05 86

E-mail info@garagebedrijfdortmans.nl
www.garagebedrijfdortmans.nl
Rabobank 16.11.70.439
IBAN: NL52 Rabo 016.11.70.439
BIC Rabo NL 2U

BTW-nr. NL8512.504.03.B.01     KvK Oost-Brabant nr. 543.04.717
Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Bovag

D rtmans
GARAGEBEDRIJF

Dortmans, voor uw mobiliteit!

Heidebloemstraat 15a
Postbus 245
5480 AE Schijndel
Telefoon (073) 549 68 23
Telefax (073) 611 05 86

E-mail info@garagebedrijfdortmans.nl
www.garagebedrijfdortmans.nl
Rabobank 16.11.70.439
IBAN: NL52 Rabo 016.11.70.439
BIC Rabo NL 2U

BTW-nr. NL8512.504.03.B.01     KvK Oost-Brabant nr. 543.04.717
Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Bovag

D rtmans
GARAGEBEDRIJF

APK actie
€ 20,-

Geldig in de maand januari 2016

073-5496823 
Heidebloemstraat 15a 

5482 ZA Schijndel  
info@garagebedrijfdortmans.nl

Tip om winterproblemen te voorkomen

Vastgevroren deuren
Deuren kunnen vastvriezen. Voorkom dit door op tijd de rubbers 
in te vetten. Er zijn sticks in de handel met een smeerseltje om het 
rubber niet vast te laten vriezen, maar talkpoeder op de rubbers 
wil ook helpen.

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

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

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

dienstverlening op maat

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

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.

• Projectbegeleiders 
marketing

• Tekstschrijvers
• Fotografen

• Communicatie 
adviseurs

• Ontwerpers voor 
print en webdesign



Woensdag 20 januari 2016 15
  

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

Gegarandeerd 
de laagste prijs

Iedere dag controleren wij bij supermarkten of onze prijzen écht de laagste zijn. Ook voor 

groente en fruit. Vind je bij een supermarkt in de buurt hetzelfde product tegen een blijvend lage 

prijs? Dan passen wij onze prijs aan en krijg je het product gratis. Kijk voor de spelregels van de 

laagsteprijsgarantie op jumbo.com/7zekerheden.

 Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8
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PRAKTISCHE INFORMATIE

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

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

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

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

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

Hoorzitting 25 januari 2016

Op maandag 25 januari orga-
niseert de gemeenteraad een 
hoorzitting over de mogelijke 
komst van een asielzoekerscen-
trum in Heesch. De hoorzitting 
vindt plaats in de raadszaal van 
het gemeentehuis, De Misse 6 in 
Heesch, aanvang 19.00 uur. De 
bijeenkomst wordt geleid door 
burgemeester Moorman. De le-
den van de gemeenteraad en 
het college van burgemeester en 
wethouders zijn aanwezig.

Doel
Tijdens de hoorzitting kunnen 
inwoners van Bernheze hun visie 
geven op het voorstel dat het col-
lege van burgemeester en wet-
houders aan de gemeenteraad 
heeft gedaan over de mogelijke 
komst van een asielzoekerscen-
trum in Heesch voor maximaal 
500 mensen voor maximaal 10 
jaar. Voor iedere inspreker geldt 

een spreektijd van maximaal 
5 minuten. Inspreken gebeurt 
van achter het spreekgestoelte. 
Raadsleden mogen vragen ter 
verduidelijking stellen, maar er 
vindt geen discussie en besluit-
vorming plaats.

Toegang
De hoorzitting is alleen toegan-
kelijk voor insprekers die zich 
hiervoor hebben aangemeld. Ie-
dere inspreker mag maximaal 1 
gast (woonachtig in Bernheze) 
meebrengen. Bij binnenkomst in 
het gemeentehuis moeten zowel 
de spreker als de gast zich kun-
nen legitimeren. De hoorzitting is 
niet openbaar toegankelijk, maar 
voor iedereen via internet live te 
volgen op 
www.bernheze.org. U kunt de 
uitzending ook op een later tijd-
stip terugkijken.  

Aanmelden
Inwoners van Bernheze die het 

woord willen voeren, kunnen 
zich tot vrijdag 22 januari 17.00 
uur aanmelden door te mailen 
naar griffie@bernheze.org. 
In de mail dient u
• naam (inclusief voorletters)
• adres
• woonplaats
• telefoonnummer
te melden van zowel de inspreker 
als de gast. Na aanmelding ont-
vangen alle insprekers via de mail 
een bevestiging, waarin ook het 
geschatte tijdstip van inspreken 
staat. 

Informatiemarkt 
21 januari 2016

Op donderdag 21 januari is er 
een informatiemarkt over de 
mogelijke komst van een asiel-
zoekerscentrum in Heesch. In-
woners van Heesch hebben hier-
voor een uitnodiging ontvangen 
van de gemeente. 
Gezien de grote hoeveelheid 

aanmeldingen is ervoor geko-
zen de avond in drie delen op te 
splitsen. Op deze manier willen 
we zorgdragen voor een goed 
en veilig verloop van de informa-
tiemarkten en dat aanwezigen 
voldoende gelegenheid hebben 
om hun vragen te stellen en in 
gesprek te gaan met het college 
en raadsleden. 

Mensen die zich hebben aange-
meld krijgen per e-mail bericht 
over het tijdstip waarop ze wel-
kom zijn. We zijn genoodzaakt 
om deze tijden strikt te hanteren 
voor een goed verloop van de 
avond. 

Alleen mensen die zich van te-
voren hebben aangemeld en een 
geldig legitimatiebewijs kunnen 
tonen, worden toegelaten. 

Kijk voor meer informatie op 
www.bernheze.org/vluchtelingen.

Mogelijke komst asielzoekerscentrum Heesch

AGENDA

26 januari 2016
Huiskamerbijeenkomst 
Groene Loper Heesch 
verplaatst van 21 januari naar 
26 januari 2016,
19.30 tot 21.30 uur 
(open inloop)
in Cultureel Centrum De Pas, 
De Misse 4 in Heesch.

26 januari 2016
19.00 uur
De Heische Hoeve
Ondernemerssessie Bernheze
Bernheze slaap- of 
werkgemeente?

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Voornemen tot 
uitschrijving
Het college van burgemeester en 
wethouders is voornemens de 
persoonsgegevens van de vol-
gende personen niet meer bij te 
houden, omdat uit onderzoek 

geen uitsluitsel is verkregen over 
de verblijfplaats.
-   Mevrouw G.A. Mikolajec 

geboren 17-12-1971 
-  De heer Z. Ratajczak 

geboren 03-02-1974 

Dit voorgenomen besluit kan gro-
te persoonlijke en/of � nanciële 
gevolgen hebben voor de betrok-
kenen. Bent u op de hoogte van 
het huidige adres van genoemde 
personen, neem dan contact op 
met de gemeente Bernheze, tele-
foon 14 0412.

Verkeersbesluiten
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten:
-  een gehandicaptenparkeer-

plaats aan te leggen nabij ’t 
Dorp 30c in Heesch, postcode-

gebied 5384;
-  een gehandicaptenparkeer-

plaats aan te leggen nabij 
Franciscanessenweg 15 in 
Nistelrode, postcodegebied 
5388.

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

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/onthef� ng verleend aan:
-  Stichting Carnaval 

Heeswijk-Dinther en Loosbroek 
voor het organiseren van 
diverse carnavalsactiviteiten in 
sporthal De Zaert, Heilige 
Stokstraat 1, 5473 GK 

Heeswijk-Dinther en voor het 
organiseren van carnavalsop-
tochten op 6 en 7 februari 
2016 in het centrum van 
Heeswijk-Dinther. 
De volgende straten zijn 
(gedeeltelijk) afgesloten. Op 
6 februari 2016: Plein 1969, 
Jonker Speelmanstraat, 
Flerustraat, Graaf Wernerstraat, 
Ridder Robertstraat, Zijlstraat, 
Donkeren Dijk en Julianastraat 
en op 7 februari: Plein 1969, 
Irenestraat, Bernhardstraat, 
Julianastraat, Torenstraat, 
St. Servatiusstraat, Hoofdstraat, 
Abdijstraat, Zijlstraat en Plein 
1969. De beschikkingen zijn 
verzonden op 13 januari 2016.

-  Stichting Carnaval De Piereslik-
kers voor het organiseren van 
een carnavalsoptocht op 

8 februari 2016 in het centrum 
van Vorstenbosch. De volgen-
de straten zijn (gedeeltelijk) 
afgesloten op 8 februari 2016: 
Heuvel, Kerkstraat, De Helling, 
Oude Veghelsedijk, Kapelstraat 
en Eggerlaan, 5476 KG Vor-
stenbosch. De beschikkingen 
zijn verzonden op 13 januari 
2016.

-  Stichting De Kreuge voor het 
organiseren van Kreuge Kronkel 
en Kreuge Kross (optocht) op
8 februari 2016 op locatie 
Dorpsplein en Schaapsdijk, 
5472 PD Loosbroek van 13.00 
tot 15.00 uur. Schaapsdijk t.h.v. 
nummer 11 en 36 in Loosbroek 
is (gedeeltelijk) afgesloten op 

 8 februari 2016. De beschikkin-
gen zijn verzonden op 
13 januari 2016.

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 bekendmakin-
gen uit uw buurt van de ge-
meente, provincie en water-
schappen. U maakt hiervoor 
een profiel aan, bestaande uit 
uw e-mailadres en postcode 
en het gebied rondom uw wo-
ning waarover u de bekend-
makingen wilt ontvangen.

De avond start met een be-
drijfspresentatie en rondleiding 
in De Heische Hoeve. De van 
oorsprong agrarische onderne-
ming heeft zich ontwikkeld tot 
een uniek bedrijf met tal van ac-
tiviteiten. Eigenaar Dennis Hurk-
mans zal u daar op inspirerende 
wijze over vertellen. 

Programma
19.00 uur ontvangst met koffie/
thee en kersenvlaai

19.15 uur bedrijfspresentatie 
De Heische Hoeve
20.00 uur ondernemerssessie: 
presentatie en gesprek
21.30 uur afsluiting met borrel 
Locatie: De Heische Hoeve, 
Heideweg 1a in Loosbroek.

We vernemen graag of u aanwe-
zig bent. Aanmelden kan bij me-
vrouw Bouter via mail 
j.bouter@bernheze.org of 
telefoon 14 0412. 

Het college van burgemeester 
en wethouders heeft op 1 juni 
2015 besloten de ouderbijdrage 
niet te innen. Dit in afwachting 
van de uitkomsten van het on-
derzoek van staatssecretaris Van 
Rijn naar de drempel die het in-
nen van de ouderbijdrage mo-
gelijk vormt voor ouders bij het 

aanvaarden van zorg. Inmiddels 
is het onderzoek van de staats-
secretaris afgerond en blijkt uit 
dit onderzoek dat de ouderbij-
drage niet voldoende werkt. 

Per 1 januari 2016 is daarom de 
ouderbijdrage jeugdhulp voor ie-
dereen komen te vervallen. 

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

Ouderbijdrage jeugd-
hulp per 1 januari 2016 
vervallen 

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

Voor een aantal vormen van jeugdhulp moest in 2015 op basis van 
de Jeugdwet een ouderbijdrage worden betaald. Het gaat om jeugd-
hulp waarbij een kind buiten het eigen gezin wordt verzorgd en op-
gevoed, of een dagdeel buitenshuis verblijft. Het argument voor de 
ouderbijdrage is dat ouders bij verblijf van hun kind buiten het ge-
zin, kosten besparen.
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ProCedUreS
Openingstijden zie colofon

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

Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes wek-
en 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 Bern-
heze reageren op de stukken. Neem 

voor het indienen van een mondelinge 
inspraakreactie contact op met de betr-
effende 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 pub-
licatiedatum 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 betref-
fende afdeling.

bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na verzenddatum van dit beslu-
it bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze. Het bezwaar heeft geen schors-
ende werking.

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

beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit beslu-
it beroep indienen bij de sector bestuurs-

recht van de rechtbank, Postbus 90125, 
2500 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 Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA 
’s-gravenhage. Het beroep heeft geen 
schorsende werking. Er zijn griffierech-
ten verschuldigd.

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

voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

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

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

-  Oudervereniging Op Weg Vor-
stenbosch voor het organiseren 
van een carnavalsoptocht van 
Basisschool Op weg Vorsten-
bosch op 5 februari 2016 van 
10.45 tot 11.45 uur. 
De volgende straten zijn 
(gedeeltelijk) afgesloten op 
5 februari 2016: Eggerlaan, 
Kapelstraat, Hondstraat, 
Streepkant, Liebregtsplein, Kat-
tenberg, Hondstraat, School-
straat, Eggerlaan, 5476 Kg 
Vorstenbosch. De beschikkin-
gen zijn verzonden op 
13 januari 2016.

-  carnavalsstichting De 
Wevers voor het organiseren 
van Openbaar carnaval Nis-
telrode waarbij een tent wordt 
geplaatst bij café ’t Tramstation 
aan de zijde van het Tramplein, 
5388 gM Nistelrode. De acti-
viteiten zijn op 5 februari 2016 
van 11.00 tot 1.30 uur en van 
6 tot en met 10 februari 2016 
van 13.00 tot 1.30 uur. Er is 
een geluidsontheffi ng verleend 
tot 1.00 uur. Het Raadhuisplein 
en Tramplein zijn van 5 febru-
ari 2016, 7.00 uur tot en met 
10 februari 2016, 18.00 uur 
afgesloten voor alle verkeer, 
behalve voor voetgangers. De 
beschikkingen zijn verzonden 
op 14 januari 2016.

-  carnavalsstichting De Wevers 
voor het organiseren van een 
jeugdoptocht op 5 februari 
2016 van 10.00 tot 11.00 uur 
in diverse straten in Nistelro-
de. Tijdens de optocht zijn de 
volgende straten (gedeelte-
lijk) afgesloten: De Hoef, De 
Wan, D’n Hof, Heuvelstraat, 
Kerkhofl aan, Parkstraat, Laar, 
Maxend, Lindestraat, Tram-
straat, Kromstraat, Wilhelmi-
nastraat, in Nistelrode. De be-
schikkingen zijn verzonden op 
14 januari 2016.

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

wet ruimtelijke ordening 

Ontwerp-wijzigingsplan 
wilhelminastraat 3 Nistelrode
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt de terinza-
gelegging bekend van het ont-
werp-wijzigingsplan Wilhelmina-
straat 3 in Nistelrode (artikel 3.9a 
Wet ruimtelijke ordening).
inhoud: Het plan behelst de op-
richting van een vrijstaande wo-
ning op de percelen kadastraal 
bekend gemeente Nistelrode, 
sectie F, nr. 2070 en 2052 (ged.), 
plaatselijk bekend als Wilhelmi-
nastraat 3 in Nistelrode.
inzage: Het ontwerp-wijzigings-
plan ligt met ingang van 21 ja-
nuari 2016 gedurende zes weken 
op afspraak ter inzage in het ge-
meentehuis in Heesch. Het plan 
is digitaal raadpleegbaar en te 
downloaden via 
www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.1721.WPWilhelminastr3-ow01).

Reageren: gedurende de termijn 
van inzage kan iedereen op het 
ontwerp-wijzigingsplan reageren 
door het indienen van een ziens-
wijze. Deze kunt u richten aan 
het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze, Post-
bus 19, 5384 Zg Heesch.

wet milieubeheer 

algemene maatregel 
van bestuur
De volgende melding als bedoeld 
in artikel 10.52 van de Wet mili-
eubeheer is ingekomen:
-  gebr. Van den Brand en Van 

Oort B.V. heeft een melding op 
grond van het Besluit mobiel 
breken bouwen sloopafval inge-
diend. De melding richt zich op 
het breken van in totaal 1.500 
ton steenachtige materialen 
op het adres Molenhoeve 9a, 
5388 TT Nistelrode, in de peri-
ode vanaf 29 december tot ui-
terlijk 29 maart en geldt in deze 
periode gedurende ten hoogste 
vijf werkdagen. De bronsterkte

van de mobiele puinbreekinstal-
latie onder vollast bedraagt 110 
dB(A).
Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
vorstenbosch
-  Nabij Derpt 7a (gelegen aan 

Leijgraaf) 
Kappen 5 zomereiken (aanleg 
ecologische verbindingszone en 
aanleg zonnepanelen)
Datum ontvangst: 13-01-2016

-  Dorpsrand ong.
Oprichten woning
Datum ontvangst: 13-01-2016

Nistelrode
-  Waardsestraat t.h.v nummer 

20 t/m 24a 
Kappen 5 zomereiken (overlast 
tegen erfgrens en geringe 
toekomstverwachting)
Datum ontvangst: 12-01-2016

-  Laarhof ong.
Bouwen woning
Datum ontvangst: 11-01-2016

-  Laar 8
Vervangen dak kinderafdeling
Datum ontvangst: 11-01-2016

Heeswijk-Dinther
-  Monseigneur van 

Oorschotstraat 13
Handelen in strijd regels 
ruimtelijke ordening
Datum ontvangst: 12-01-2016

-  galgenberg 1
Herbouwen garage, 
hobbyruimte/jachthut
Datum ontvangst: 15-01-2016

Heesch
-  Rembrandtstraat 14

Bouwen garage
Datum ontvangst: 15-01-2016

Procedure 6 is van toepassing.

besluiten
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze beslui-
ten treden daags na verzending 
van het besluit in werking.

Heeswijk-Dinther
-  Aa t.h.v. sectie E 2745 en E 425

Brug over de Aa (LOg 
Hazelbergsebroek)
Verzenddatum: 11-01-2016

-  De Morgenstond 27 
Verbouwen winkel
Verzenddatum: 14-01-2016

Heesch
-  Potbeker 10

Wijzigen kozijnen in voorgevel 
woning
Verzenddatum: 11-01-2016

-  Middelste groes 20
Uitbreiden bedrijfspand en 
bedrijfswoning
Verzenddatum: 12-01-2016

-  ’t Vijfeiken 23
Uitbreiden woning
Verzenddatum:12-01-2016

Nistelrode
-  Donzel 4

Bouwen woning
Verzenddatum: 12-01-2016

-  Laar 8
Vervangen dak kinderafdeling
Verzenddatum: 14-01-2016

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

Onderstaande omgevingsver-
gunningen zijn ingetrokken. 
Deze besluiten treden daags na 
verzending van het besluit in 
werking.
Heeswijk-Dinther
-  Kanaaldijk-Noord 

ongenummerd
Plaatsen fi etsenstalunit 
Heeswijk-Dinther
Verzenddatum: 05-01-2016

-  Kameren 10
Oprichten rundveestal
Verzenddatum: 13-01-2016

-  Abdijstraat 30-32
Bouwen appartementen-
complex
Verzenddatum: 13-01-2016

-  Hoge Broekstraat 1
Bouwen tussenruimte voor 
melkvee
Verzenddatum: 13-01-2016

Loosbroek
-  Dorpsstraat 69

Uitbreiden ligboxenstal
Verzenddatum: 13-01-2016

-  Dintherseweg 71

Bouwen laaddock
Verzenddatum: 13-01-2016

Nistelrode
-  Loo 47

Oprichten luchtkanaal, wasser 
en spuiwateropslag
Verzenddatum: 13-01-2016

-  Kraaienweg 5
Vergroten rundveestal
Verzenddatum: 13-01-2016

vorstenbosch
-  Vlagheideweg 4

Aanbrengen kleine aanpassin-
gen aan ruimte onder de lucht-
wasser (gedeeltelijke 
intrekking)
Verzenddatum: 13-01-2016

-  Vlagheideweg 5
Bouwen luchtwasser-installatie, 
biggenstal en vleesvarkensstal
Verzenddatum: 18-01-2016

Heesch
-  Middelste groes 31

gedeeltelijke intrekking betreft 
plaatsen luifel
Verzenddatum: 18-01-2016

-  Hoefstraat 4
Oprichten woonhuis
Verzenddatum: 18-01-2016

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

Uitgebreide procedure 

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

Handhavingsbesluiten 
De volgende handhavingsbeslui-
ten (bouw) zijn genomen. 
Heesch
-  Rembrandtstraat 14 

Besluit tot stillegging 
bijgebouw 
Verzenddatum: 12-06-2016 

Heeswijk-Dinther
-  Kameren 4 

Besluit tot gedeeltelijke stilleg-
ging sloopwerkzaamheden

-  Verzenddatum: 11-06-2016

gemeenteBericHten
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Dubbel

Het voorstel om een asielzoekers-
centrum mogelijk te maken in Heesch 
was een pittig en lastig te nemen besluit, 
waarbij we niet over één nacht ijs zijn 
gegaan.

In de eerste plaats willen we namelijk 
dat inwoners van Bernheze hier met 
plezier wonen. En specifiek voor Heesch 
willen we dat de leefbaarheid goed blijft, 

ook na de mogelijke komst van vluchtelingen. We realiseren ons dat 
direct aanwonenden en mogelijk ook anderen, niet gelukkig zouden 
zijn met ons voorstel. Dat ze daarover zorgen, angsten en bezwaren 
hebben. 

Er is echter ook een andere kant aan de afweging, namelijk het feit 
dat deze vluchtelingen nu eenmaal in Nederland zijn. Dat ze behoefte 
hebben aan opvang. Aan alle gemeenten in Nederland is gevraagd om 
die opvang te bieden en ook wij willen daar onze bijdrage aan leveren. 
Een dubbele verantwoordelijkheid dus: het belang van een leefbare 
gemeenschap en het belang van deugdelijk opvang. 

Die twee belangen kunnen alleen maar bij elkaar gebracht worden 
als we daarover op een goede manier met elkaar in gesprek gaan: 
luisteren, argumenten uitwisselen, zorgen delen, beelden van feiten 
onderscheiden, wensen kenbaar maken, ervaringen delen en goede 
afspraken maken. We hebben goede hoop dat het gesprek daarover 
weer terug kan naar die manier waarop we met elkaar willen omgaan. 
We weigeren de dialoog te laten kapen door geweld en de hardste 
schreeuwers.

Inmiddels hebben er gelukkig veel constructieve gesprekken plaats-
gevonden over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. 
Met direct omwonenden en daarna in vele persoonlijke gesprekken 
door raadsleden, wethouders en mijzelf. Ik hoop dat we die 
gesprekken op deze manier kunnen blijven voeren, zodat de 
gemeenteraad straks weloverwogen een besluit kan nemen. Dat zal 
ook voor de raadsleden niet eenvoudig zijn, want ook zij zullen de 
dubbele verantwoordelijkheid voelen.

Marieke Moorman
Burgemeester Bernheze

Column

Marieke MoorMan

Foto: Ad Ploegmakers

Glasvezelkabel: de historie
De gemeente Bernheze wil graag 
dat Bernheze verglaasd wordt. 
Niet alleen in de kernen, maar 
ook in het buitengebied. Ook de 
SP Bernheze wil nadrukkelijk een 
toekomstbestendig glasvezelnet-
werk voor alle inwoners en bedrij-
ven van Bernheze. Om dit te rea-
liseren, is de gemeente sinds 2011 
al in gesprek met verschillende 
aanbieders over de (on)mogelijk-
heden om een glasvezelnetwerk 

aan te leggen. In januari 2013 
heeft de gemeente Bernheze in-
gestemd met de ondertekening 
van een intentieovereenkomst 
met een aanbieder. Doel van deze 
intentieverklaring was het maken 
van nadere afspraken over de 
aanleg van een glasvezelnet in 
alle kernen en in het buitengebied 
van Bernheze. Uit onderzoek is 
gebleken dat voor deze aanbieder 
alleen de aanleg in (een deel van) 
de kern Heesch rendabel is. Ge-

noemde aanbieder wil wel mee-
denken met de gemeente over 
mogelijkheden om de hele ge-
meente in één keer van glasvezel 
te voorzien. Deze afspraken zou-
den uiteindelijk vastgelegd moe-
ten worden in een samenwer-
kingsovereenkomst, waarbinnen 
de gemeente zich inspant voor 
het rond krijgen van de financie-
ring. Inmiddels zijn er meerdere 
aanbieders actief en komen de 
concrete resultaten in beeld.

SP: Glasvezelkabel in Bernheze

BerNHeze - Glasvezel houdt de gemeente Bernheze al geruime tijd bezig. 
De vraag of er wel of geen glasvezelnetwerk gaat komen, is beantwoord. De 
glasvezelkabel komt er. Maar de exacte uitvoering en financiering laten nog 
op zich wachten. Met diverse partijen is er de afgelopen jaren onderhandeld 
en gesproken. De signalen komen steeds meer op groen te staan. Een onder-
deel uit het bestuursakkoord 2014-2018 nadert haar voltooiing.

Toon van Vugt, SP Ruimtelijke Zaken

De laatste tijd is er veel negatieve 
berichtgeving over de vluchtelin-
genproblematiek. Maar ik vraag 
me af, of het reden is om alle 
mensen over één kam te scheren. 
zijn incidenten zoals in Keulen, 
reden om ons af te schermen 
van het geweld in de wereld en 
de gevolgen hiervan? Of zijn we 
bereid om onze verantwoorde-
lijkheid te nemen en bij te dragen 

aan het oplossen van deze crisis? 

Nederland is gebouwd op het 
solidariteitsbeginsel, het principe 
dat iedereen zorg draagt voor 
een ander. Dat is iets waar wij als 
partij erg van overtuigd zijn. Pro-
gressief Bernheze staat daarom 
positief tegenover het opvangen 
van vluchtelingen binnen onze 
eigen gemeente. Deze mensen 

zijn op zoek naar veiligheid en 
toekomstperspectief en ik denk, 
dat wij dit kunnen bieden aan 
hen, die al zoveel hebben verlo-
ren. 
Daarom hopen wij, dat iedereen, 
die vragen heeft of van mening is 
dat we het anders moeten doen, 
aanwezig is bij de infoavonden, 
zodat we in gesprek kunnen met 
elkaar.

Progressief Bernheze: AZC: kans of bedreiging?

BerNHeze - Sinds de bekendmaking van de mogelijke komst van een AZC 
is Bernheze veel in de media geweest. Wij, als gemeente, zijn gevraagd mee 
te werken aan het oplossen van één van de lastigste vraagstukken van nu. Is 
Bernheze bereid onderdak te bieden aan vluchtelingen? 
Het opvangen van 500 vluchtelingen vraagt veel van de direct omwonenden 
en is een grote stap in zeer korte tijd. Er zijn veel vragen, terechte vragen. 
Ook ik heb mijn twijfels over de omvang en de duur. 

Skip Anker, commissielid Progressief Bernheze
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L. Wijnen Elektro BV is een jong en fris elektrotechnisch installatiebedrijf met 
enthousiaste medewerkers die het verschil maken. De klant staat bij ons 
centraal, we staan voor de klant klaar met op maat installaties en adviezen 
om een perfect resultaat neer te zetten.

In verband met uitbreiding van ons bedrijf zijn wij op zoek naar een:

Werkvoorbereider 

Als werkvoorbereider elektrotechniek houd je je bezig met het bedienen van klanten,  
calculeren, planning, tekenen, plaatsen van bestellingen en materiaalstroom. Je werkt 
zelfstandig, bent betrokken en je blijft op de hoogte van de nieuwste technieken en 
weet je deze snel eigen te maken. Je bedenkt oplossingen bij voorkomende uitdagingen/
problemen, bent scherp op efficiëntie en kwaliteit. Je hebt HBO werk- en denkniveau 
richting elektrotechniek.

(hulp) Monteur
Je bent een zelfstandige monteur of een leergierige hulp monteur die graag een stap 
verder wilt zetten. Belangrijk is dat je steeds tot het uiterste gaat je werkzaamheden goed 
uit te voeren en de klanten tevreden te stellen. Je bent niet bang voor nieuwe technieken 
en weet van aanpakken. Je beschikt over een MBO diploma monteur of hulp monteur en 
bent aan het leren voor monteur of hebt de intentie hiertoe.

Heb je interesse? Reageer per mail naar info@lwijnenelektro.nl, of bel voor meer 
informatie met Luuk Wijnen op 06-53635876.

Voor meer informatie over ons bedrijf kijk je op onze website www.lwijnenelektro.nl

Op ons zeugenbedrijf zijn wij op zoek naar een:

FULLTIME MEDEWERKER 
VARKENSHOUDERIJ
DRACHT/DEKSTAL

Gevraagd medewerker die:
- Na een korte inwerkperiode zelfstandig kan werken
- Bereid is om ook in het weekend, om toerbeurt, enige uren te werken
- Gedreven is om de top te halen 
- OPLEIDING/WERKERVARING IN DE VARKENSHOUDERIJ VEREIST!

Geboden wordt:
- Grote mate van vrijheid
- Ontplooiingsmogelijkheden 
- Een prima salaris 

Solliciteren en/of informatie:

G.Bouwens
Tel. 06-22948323
Oss

aan het werk



Woensdag 20 januari 2016 19
  

informatie voor de kernen

In de gemeente zijn de meningen 
nogal verdeeld. Veel mensen vin-
den het goed dat er eindelijk iets 
gedaan wordt voor vluchtelingen 
in Bernheze. 

Veel anderen maken zich zor-
gen, zij vinden wel dat Bernheze 
een plek moet bieden aan echte 
vluchtelingen, maar schrikken 
van het aantal en/of de periode. 
En weer anderen willen helemaal 
geen vluchtelingen opvangen.

Hoe kunnen we dit probleem zo 
goed mogelijk oplossen? 
D66 is van mening dat iedere 

gemeente haar verantwoorde-
lijkheid moet nemen. Wegkij-
ken heeft geen zin. We hebben 
in Nederland te maken met een 
vluchtelingenprobleem; of we 
dat nu leuk vinden of niet.

D66 streeft naar een kwalitatief 
goede opvang, waarbij vluchte-
lingen fatsoenlijk worden opge-
vangen, maar ook recht wordt 
gedaan aan de belangen van 
onze inwoners.

Wij vragen ons af of de tijd van 
grote asielzoekerscentra niet 
voorbij is en of we niet beter 

kunnen kiezen voor kleinschali-
ge, gespreide opvang. En dat er 
rekening wordt gehouden met 
het aantal inwoners per gemeen-
te. Mensen die kleinschalig wor-
den opgevangen, kunnen eerder 
de taal leren en begrijpen hoe 
onze samenleving in elkaar zit. 

Dat zorgt voor snellere integratie. 
En dát is zowel voor de vluchte-
lingen als voor de Nederlandse 
samenleving als geheel van be-
lang. 
We horen graag uw ideeën tij-
dens de inloopavonden of via 
d66a.boellaard@gmail.com.

D66: er is nog niets beslist
BERNHEZE - In tegenstelling tot wat u wellicht gelezen heeft, is er 
nog géén besluit genomen over een te vestigen AZC in Bernheze. 
Wel is er een voorstel met deze strekking aan de gemeenteraad 
gedaan. En de gemeenteraad is het orgaan dat uiteindelijk beslist, 
de raadsleden zijn democratisch gekozen en hebben het laatste 
woord. Wij horen daarom graag wat u, als inwoner, vindt, want uw 
mening telt en heeft invloed. En terecht.

Ik ben ervan overtuigd dat de 
opvang in de meeste gemeen-
ten goed gaat en dat we vrijwel 
alleen de negatieve gebeurtenis-
sen meekrijgen via onder andere 
journaal en sociale media. 

Het is ontzettend jammer dat 
Heesch/Bernheze met - naar 
mijn mening - een slechte actie 
het nationale nieuws haalt. Maar 
we kunnen het nog goed maken. 

Weldoordacht is heel belangrijk, 
en ‘te behappen’! Dus er zijn nog 
heel wat vragen te stellen, over 
de periode, de locatie, mogelijk-
heden tot spreiding van de op te 
vangen groep, infrastructuur en 
veiligheid. Wat is een goede ver-
houding ten opzichte van de kern 
waar de opvang plaatsvindt? Wat 
doen buurgemeenten? Heeft het 
kans van slagen met wat we nu 
denken in te zetten aan vrijwillige 

hulp, etcetera?
Wij van Lokaal willen positief zijn, 
maar zijn kritisch op het voorstel 
dat voorligt. 

Neem contact met ons op via 
onze email info@lokaal.nu, web-
site www.lokaal.nu of Facebook 
https://facebook.com/lokaal.nu. 

miekedemol@hotmail.com 
info@lokaal.nu

Lokaal: AZC

BERNHEZE - Natuurlijk komt er ook in Bernheze een AZC, is mijn eerste re-
actie op de berichtgeving, maar tegelijkertijd komen er vragen. Temeer om-
dat ik een aanhanger ben van het kleinschalige. Natuurlijk moeten we onze 
beleidsmakers vertrouwen. Ik ben ervan overtuigd dat ons college dicht bij 
de burgers staat. En onze raadsleden zullen zeker goed wegen alvorens al 
dan niet in te stemmen. Natuurlijk moeten we niet vanuit angst voor het on-
bekende afwijzend zijn, maar het is wel meteen een lange periode en grote 
groep. En is het de juiste locatie?

Mieke Dobbelsteen, bestuurslid LOKAAL 

Zo langzamerhand is het immers 
wel duidelijk aan het worden dat 
de meeste Heeschenaren het 
prima vinden om asielzoekers 
een veilig plekje te geven bin-
nen onze gemeente, binnen ons 
dorp. Maar tegelijkertijd zijn de 
meesten er ook van overtuigd 
dat het huisvesten van 500 asiel-
zoekers op een kluitje geen goed 
idee is. De VVD-Bernheze is het 
hier van harte mee eens. Het is 

niet goed voor de asielzoekers 
zelf en ook niet goed voor de 
goedwillende omgeving. Het is 
vragen om problemen.

Heesch wil dus wel, maar minder. 
“Mag niet van het COA”, zegt 
onze burgemeester, hetgeen bij 
de VVD-Bernheze de vraag op-
roept wie er nu eigenlijk de baas 
is in Heesch. Onze gemeente-
raad of het COA? Bovendien 

wordt ook landelijk gepleit voor 
kleinschaligere opvang, ook al is 
dat dan misschien duurder.

De VVD-Bernheze stelt voor het 
COA 200-250 plaatsen aan te 
bieden, kleinschaliger dus en ook 
voor een kortere periode. En als 
ze daar niet mee akkoord gaan, 
dan is de behoefte aan opvang 
kennelijk toch niet zo groot.
http://bernheze.vvd.nl/contact

VVD: is het CoA de baas in Heesch?

BERNHEZE - Het voorgenomen besluit van burgemeester en wethouders om 
aan het COA een weiland ter beschikking te stellen voor de huisvesting van 
maximaal 500 asielzoekers voor maximaal tien jaar heeft veel stof doen op-
waaien en heeft al geleid tot een aantal idiote acties. Hierdoor wordt Heesch 
landelijk afgeschilderd als een achterlijk dorp vol racisten. De VVD-Bernheze 
betreurt dit ten zeerste, maar wijt dit deels ook aan de overvalstrategie die 
het college van B & W gekozen heeft.

Paul Kremers, VVD-Bernheze

Alle gemeentes in Nederland 
hebben de plicht om te kijken 
wat ze kunnen doen voor de 
opvang van vluchtelingen. Dat 
kan noodopvang zijn voor korte 
tijd, maar ook opvang voor lan-
gere tijd, zoals in een azc. Van-
wege het ontbreken van (grote) 
leegstaande gebouwen voor 
noodopvang en verschuiving van 
behoefte van het coa (zij regelen 
centraal de opvang van vluch-
telingen voor heel Nederland) 
wordt aan Bernheze gevraagd 
om akkoord te gaan met de ves-
tiging van een azc aan de rand 
van Heesch.

Politiek Partij Blanco is blij dat de 
gemeente Bernheze serieus kijkt 

wat zij kan doen voor het vluch-
telingenvraagstuk. Iedere ge-
meente moet immers proberen 
een steentje bij te dragen. Maar 
het steentje moet geen molen-
steen worden. Het is dan ook 
heel belangrijk om de komende 
tijd te onderzoeken of een azc 
in deze vorm passend is voor 
Bernheze en dan met name voor 
de kern Heesch. We gaan nu in 
gesprek met buurtbewoners en 
andere belanghebbenden en 
zullen uiteindelijk een beslissing 
moeten nemen. Want het is uit-
eindelijk niet het college maar de 
gemeenteraad die beslist. En we 
mogen niet weglopen voor deze 
keuze, hoe moeilijk deze ook zal 
zijn.

Blanco: Vluchten kan niet 
meer

BERNHEZE - Afgelopen week kwam opeens 
het bericht dat het college van burgemees-
ter en wethouders aan de gemeenteraad 
het voorstel deed om in Heesch een asiel-
zoekerscentrum (azc) op te richten. Woon-
units voor 500 personen in een weiland, 
voor de duur van maximaal 10 jaar.

Marko Konings, Fractievoorzitter Politieke 
Partij Blanco

CDABernheze wil vluchtelingen 
een veilige plek bieden. Wij staan 
echter zeer kritisch tegenover de 
omvang van 500 personen en de 
voorgestelde periode van 10 jaar 
op één locatie. Qua omvang en 
duur is dit voor ons een brug te 
ver. Eind 2015 heeft ook Com-
missaris van de Koning Wim van 
de Donk uitgesproken om asiel-
zoekers in Brabant te spreiden en 
op veel kleinere schaal onder te 
brengen. Integratie en acceptatie 
zullen hierdoor veel gemakkelij-
ker verlopen. 

Bovendien spreken wij ons uit 
voor de verlening van een ont-
heemdenstatus aan asielzoekers, 

zodat de procedure sneller en 
eenvoudiger kan verlopen. Op 
het moment dat  in het land van 
herkomst de veiligheid is terug-
gekeerd, zullen deze mensen 
weer terugkeren naar hun eigen 
land.
Wij zullen aanwezig zijn en zeer 
goed luisteren op de informatieve 
bijeenkomsten en de hoorzitting 
in januari. Wij willen wel dat de 
gesprekken op een respectvol-
le manier verlopen, zodat recht 
wordt gedaan aan iedereen. 
 
Zie www.cda.nl/bernheze voor 
de nieuwste ontwikkelingen 
over glasvezel in het buitenge-
bied!

CDA: Mogelijke komst 
AZC in Heesch

BERNHEZE - Maandag 11 januari 
zijn wij als raadsleden geïnfor-
meerd over het collegevoorstel 
aan de raad voor de realisatie van 
een asielzoekerscentrum (AZC) 
nabij de kern van Heesch. Dit 
voor de duur van tien jaar met 
huisvesting voor maximaal 500 
personen. Op 5 oktober 2015 

hebben wij ingestemd met een motie waarin werd aangegeven om 
asielzoekers te helpen door tijdelijke opvang in bestaande panden. 
Het voorstel nu gaat verder dan de unaniem aangenomen motie.

Fractie CDA Bernheze

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

“...En als ze daar niet mee akkoord gaan dan is de 
behoefte aan opvang kennelijk toch niet zo groot”
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gevraagd

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

oude/kapotte 
moBieltjes voor 
stg. opkikker
In te leveren bij Bunderstraat 1, 
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 28 
Nistelrode.

te koop

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

dagelijks verse tulpen
€ 2,- per bos
Verschillende kleuren. 
Richard van Doorn
Vorstenbosseweg 1, Dinther.

opruiming - opruiming
Heesakkers licHtvisie
Diverse hanglampen, 
vloerlampen, tafellampen, 
wandlampen en plafonnieres 
met kortingen tot wel 50%. 
Kom snel, want op=op! 
Heesakkers Elektroshop, 
Abdijstraat 12, 
Heeswijk-Dinther.  

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

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

te koop/
te Huur

centrum Heeswijk, 
winkel/kantoorruimte
(voorheen juwelier). Huur € 650,- 
per maand, excl. btw. 
0413-293584.

aangeBoden

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

pedicure 
Heeswijk-dintHer
Jacqueline Verhagen, 
Oranjestraat 11, Heeswijk-
Dinther. Ook bij diabetische 

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

pedicure nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf. 
Tel. 0412-612118. 
Ook bij diabetes/reuma.

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

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

wilt u iemand 
verrassen met een ecHt 
origineel kado!
Geef dan een kadobon van 
Colorenta voor een kleur-
analyse met make-up advies.
Vanaf nu ook stijl- en 
kledingadvies voor een bij u 
passende garderobe.
Meer informatie: 
Hannie Heesakkers, 
06-51110053.
Colorenta, Abdijstraat 12, 
Heeswijk-Dinther.

MooiBernhezertjes

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

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOgcONTAcT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

oogcontact

Nu ook pasfoto’s

Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851

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

St. Servatiusstraat 40
5473 gB Heeswijk-Dinther 
Tel: 0413 29 29 79 
www.trendzienenhoren.nl

Oplossing
vorige week:

Mieke Offermans 
uit Loosbroek

winnaar:
Anton van Venrooij
kan de staatsloten 

ophalen bij 
Paperpoint

Easy

1 4 7 2 5

6 8 3 7 9

9 7 4

3 7 2 4

4 8

3 4 6 2

6 4 3

5 1 9 8 2

4 1 6 5 7

Puzzle #22488

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Tekst?

na donderdag komt vrijdag Zie oplossing pagina 31

VORSTENBOSCH - De jaarlijkse 
rommelmarkt van het gilde Sint 
Antonius abt uit Vorstenbosch 
wordt op zondag 1 februari ge-
houden. 

Eerder kwamen op deze markt 
al ruim 800 bezoekers snuffelen. 
Het is een markt vol met curio-

sa, speelgoed, kleding en allerlei 
leuke snuisterijen. 
De rommelmarkt is van 10.00 
tot 16.00 uur op ‘t Gildebergs-
ke, Nistelrodesedijk 2 in Vorsten-
bosch. 
Wie een kraam wil huren, kan 
zich inschrijven via 
www.gildevorstenbosch.nl.

rommelmarkt gilde 
Vorstenbosch

kramen te huur voor 
rommelmarkt
NISTELRODE - Stichting Bernhezer Gehandicaptenbal houdt op zon-
dag 20 maart weer een rommelmarkt in Partycentrum ’t Maxend in 
Nistelrode. 

Wie nog rommeltjes heeft staan, waarvan het zonde is om deze zo-
maar weg te gooien of wie gewoon eens wil proeven hoe gezellig 
het is om kraamhouder te zijn op een rommelmarkt en hiermee ook 
nog het Bernhezer Gehandicaptenbal wil steunen, kan een kraam hu-
ren. Een kraam huren kost € 12,50. Voor meer informatie: tel. 0412 
611251 of info@bernhezergehandicaptenbal.nl.

Winnaar De Pas
Dirk van den Berg
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HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS
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Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  *Uit de koeling

KIJK VOOR MEER PRIJSVERLAGINGEN 
OP WWW.ALDI.NL

Pink lady appelen Citroenen Ananas

SnoeptomaatjesRunderlappen* Schnitzel 
Americana*

Goulashsoep 
of Texaanse 
bonensoep

Smeerkaas 20+ Superfruit mix

Drop van Weleer Suikervrije kauwgom

Bereid met 
100% roomboter. 

Boterkoek

De leerlingen en medewerkers 
van De Singel hadden allerlei ac-
tiviteiten georganiseerd, zoals de 
verkoop van warme lekkernijen 
en klussen in de omgeving. De 
opbrengst hiervan komt geheel 
ten goede aan de renovatie van 
het discomeubel en de bijho-
rende apparatuur voor Speedy. 
Speedy wordt onder de vlag van 
ONS Welzijn volledig door vrij-
willigers begeleid.

Disco Speedy
Disco Speedy organiseert dis-
coavonden voor mensen met 
een verstandelijke beperking. 
Tijdens deze avonden kun je 

dansen, meedoen aan karaoke, 
luisteren naar muziek of gewoon 
een praatje maken. Het Club-
gebouw in Heesch is een sfeer-
volle accommodatie met onder 
andere een bar en gezellige 
loungebanken. Er is koffie, bier, 
fris, snacks en natuurlijk lekkere 
muziek.
Deze discoavonden zijn bedoeld 
voor mensen vanaf 16 jaar met 
een verstandelijke beperking. 
Er zijn momenteel ongeveer 45 
deelnemers op een avond. De 
discoavond wordt begeleid door 
4-5 vrijwilligers. Op de website 
van ONS Welzijn staat meer in-
formatie.

Het Hooghuis locatie 
de Singel doneert 
€ 1500,- aan Speedy
OSS/HEESCH - Tijdens de traditionele kerstviering hebben de leer-
lingen van locatie De Singel van Het Hooghuis € 1500,- overhan-
digd aan discotheek Speedy. 

Teerdag Gilde Sint Antonius 
Abt Vorstenbosch 

Na de officiële opening door 
hoofdman Johnnie, was er nog 
een bloemetje voor erelid Maar-
ten Hoefs en werd de ‘Gilde-
broeder van het jaar’ bekendge-
maakt. Dit jaar was de titel voor 
Frans Geenen, die altijd actief is 
als jeu-de-bouler en ook diverse 
dingen rondom het jeu-de-bou-
lesspel geregeld heeft, waaron-
der de telbordjes en ballenrekken 
aan de muur bij de boulesbanen. 
Frans werd afgelopen week 65 
jaar en was in zijn nopjes met 
zijn titel.

Ook is er door de gildeleden 
weer een inzameling in de melk-
bus gehouden, die verzorgd 
werd door Simon Smits en Gerrit 
Somers. Deze keer gaat de op-
brengst naar Project Home of 
Hope voor Jatsec (40), een Pool-
se broeder die vrijwilligerswerk 
doet in de sloppenwijken van 

Lusaka, de hoofdstad van Zam-
bia, voor dakloze kinderen, om 
hen met de ouders te herenigen 
en hen naar school laat gaan of 
aan werk probeert te helpen. Er 
is ongeveer € 200,- opgehaald, 
die als financiële steun voor dit 
project gegeven wordt.

Na al de huldigingen kwamen 
er enkele bekenden op bezoek, 
te weten Sint Antonius Abt. Dit 
keer niet vergezeld door hun 
varken, maar door gildebroeder 
‘Toon’. Ze blikten terug op af-
gelopen jaar en keken ook voor-
uit naar het 25e Vorstenbosche 
jeu-des-boulestoernooi dat dit 
jaar gehouden zal gaan worden. 

Ook kregen ze dorst van al dat 
praten. Zodoende sloten ze met 
een nieuw glas drinken geza-
menlijk af met de in België ge-
leerde Harrie Do-jel.

Aansluitend was er door de bar-
commissie een warm en koud 
buffet geregeld. Daarna werd er 
flink gebuurt en gefeest onder 
het genot van een drankje. De 
drankvoorziening was wederom 
in handen van enkele bereidwil-
lige gildebroeders van het gilde 
uit Dinther. Om 1.00 uur werd 
de tapkraan dichtgezet en gin-
gen de laatste gildebroeders en 
–zusters huiswaarts.
 
Optocht
Op zondag 17 januari was er - in 
het teken van deze traditione-
le teerdag - een Heilige Mis in 
de Lambertuskerk. Op een fris-
se morgen ging de gildestoet in 
optocht van het clubhuis naar 
de kerk. Tijdens deze Heilige 
Mis werden de overleden leden 
herdacht, in ‘t bijzonder Bert 
de Laat, gildeheer Henk Groot-
huijse, Antoon Daandels en be-
schermheer Jan van der Linden, 
die afgelopen jaar overleden zijn. 

Tevens werden in deze viering 
twee nieuwe leden ingevendeld, 
Ad en Sel Somers. Na afloop van 
de mis was er op ’t Gildebergske 
voor alle aanwezigen in de kerk - 
samen met de leden - een kopje 
koffie met cake. Hiermee werd 
de teerdag afgesloten.

VORSTENBOSCH - Het Gilde St. Antonius Abt in Vorstenbosch 
heeft haar jaarlijkse teerdag gehouden. De teeravond was zaterdag 
16 januari in ’t Gildebergske.

Sel en Ad Somers ingevendeld Foto’s: Jo v.d. Berg

Erelid Maarten Hoefs en 
Gildebroeder 2015 Frans Geenen

Antonius Abt Toon met Harrie Do

Gilde in optocht naar Gildemis

opbrengst 
geldbus naar 
home of hope

deze discoavonden zijn bedoeld voor mensen 
vanaf 16 jaar met een verstandelijke beperking
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Het 44-jarige jubileum van Stich-
ting Carnaval HDL is aangegre-
pen om de hele historie van het 
carnavalsgebeuren in Heeswijk, 
Dinther en Loosbroek van A tot Z 

op te laten tekenen in een boek. 
Een kleurrijk naslagwerk, waarin 
de feestvierende gemeenschap 
van toen en nu voorbijkomt. Car-
navalsvierders, festiviteiten, ac-

tiviteiten, blaaskapellen, deelne-
mers aan de optocht, buutreders. 
Samengevat: alles en iedereen 
wat naar carnaval smaakte en 
smaakt.

Onder aanvoering van Wilson 
Bosch, Henk Habraken, Ben van 
Asperen, Henk Schakenraad, 
Fons Otjens, Erik van Gerwen 
en Piet Jacobs is hard gewerkt 
om alles vanaf de eerste minuut 
op een rij te krijgen. Een karwei 
dat niet gemakkelijk was. “Over 
de eerste jaren was geen archief. 
We hebben alles via nog levende 
bestuursleden van het eerste uur
op een rij moeten zetten. Dat, 
samen met het doorspitten 
van het archief van 
weekblad De Brug, 
oude carnavals-
kranten, 
privécollecties 
van mensen, 
interviews en 
al het andere 
denkbare. Het 
is écht een hele 
klus geweest”, be-
nadrukt het organi-
satiecomité.

Het is echter gelukt. De heren 
verklaren met de hand op hun 
hart, dat getracht is om alles 
naar waarheid vast te leggen en 
zoveel mogelijk mensen te be-
trekken, maar: “We hebben een 
selectie moeten maken, want er 
was zo ontzettend veel. 
Het is ondoenlijk om élk meis-
je dat ooit dansmarieke was, te 
spreken of iedereen die ooit bij-
droeg aan de Pronkzitting, te 
benaderen. We hebben echter 
geprobeerd zoveel mogelijk mee 
te nemen.”

Presentatie
De presentatie van het boek ’44 
Kirre Carnaval’ staat op zondag 
24 januari om 15.00 uur op de 
rol en wordt aangegrepen om er 
een feest van te maken. Daarbij 
is iedereen langs deze weg uit-
genodigd. “Na ontvangst en een 
kort officieel moment, gaan we 
er een gezellige boel van maken. 

Er zijn een aantal blaaskapellen 
uitgenodigd en van 18.00 

tot 22.00 uur speelt 
coverband Tilt”, al-

dus de organisa-
tie. Mensen die 
het boek in de 
voorverkoop 
kochten, kun-
nen het deze 

middag opha-
len. Degenen 

die dat niet deden, 
maar het wel graag 

willen aanschaffen, kun-
nen dat deze middag ook. 

Het 7-koppige comité hoopt ve-
len een plezier te doen met een 
boek dat, als het aan hen ligt, 
niet in de kast mag ontbreken. 
“Het is een feest van herken-
ning”, melden ze, om lachend 
toe te voegen: “Dat wordt het 
24 januari ook, dus ben er alle-
maal bij.”

De toegang is gratis, iedereen is 
welkom. 

44 Kirre Carnaval in Heeswijk, Dinther en Loosbroek
HEESWIJK- DINTHER - In zaal De Toren in Dinther wordt op zondag 24 janua-
ri om 15.00 uur het boek gepresenteerd dat speciaal ter gelegenheid van het 
44-jarige bestaan van Stichting Carnaval HDL is gemaakt. Een feest, zoals 
het boek; van, voor en met de hele gemeenschap! Een happening, die na een 
kort officieel moment, muzikaal ingekleurd wordt met enkele blaaskapellen, 
waarna de band Tilt de tent van 18.00 tot 22.00 uur op zijn kop zet. 

V.l.n.r.: Henk Habraken, Wilson Bosch, Erik van Gerwen, Ben van Asperen, Henk Schakenraad en Piet Jacobs, 
Fons Otjens staat niet op de foto Tekst en foto: Wendy van Lijssel

“Het is een 
feest van 

herkenning”

Gouwe kreuge bal in nieuw jasje

Om 20.30 uur zal Prins Porcus 
XLV deze unieke onderscheiding 
uitreiken. Hierbij is iedereen van 
harte uitgenodigd. Na de officië-
le handelingen barst rond 22.00 
uur het feest los met feestband 
Da Vinci. Het wordt een gezel-
lige, vernieuwende, maar voor-
al spetterende feestavond in ’t 
Tunneke. 
Houd voor meer informatie 
www.krullendonk.nl en de Face-
bookpagina van Stichting Carna-
valsviering Heesch in de gaten.

HEESCH - Op zaterdag 30 januari is het weer tijd voor een spetterend feest: het Gouwe Kreuge Bal. Dit 
jaar vindt dit feest plaats in ’t Tunneke in Heesch, waar de prestigieuze Gouwe Kreuge officieel over-
handigd wordt aan XRC Services uit Nistelrode.

ZONDAG
24 JANUARI
15.00 uur

BOEKPRESENTATIE

44 KIRRE
CARNAVAL

18.00-22.00 UUR 
FEEST MET 

DE BAND TILT
Gratis entree

Van de nieuwe prins(es) aan de huidige prins van Snevelbokkenland
Jij bent nu 1 jaar prins van Snevelbokkenland geweest.

Ben erg benieuwd hoe jou dat is bevallen want er staat mij nu een jaar van canavalesk heersen te 
wachten.

Jij hebt deze baan met allure en flexibiliteit vervuld en ik zal op mijn manier proberen ook zo naturel 
mogelijk mijn taak te vervullen. Eigenlijk ben ik dit al vanuit mijn job gewend. Toch zal het voor 
mij een uitdaging worden om jou te evenaren. Het is immers een zware taak om iemand - die in 
het dagelijks leven altijd bezig is om de zaak aan het rollen te houden - naar de loef te steken. Het 
zal me uiteindelijk zwaar vallen om de scepter door te geven, want als ik ergens voor ga, is het niet 
voor ‘n jaar maar voor heel veel langer. Dat is nu eenmaal mijn gevoel voor commitment. Je hebt het 
fantastisch gedaan en ik neem de uitdaging aan. We gaan elkaar nog spreken over een paar weken, 
want ik kan best nog wat advies gebruiken.

Groeten van de aanstaande prins(es) van Snevelbokkenland
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Stichting Carnaval HDL organi-
seert al jaren op carnavalszon-
dag een ontbijtshow. Tijdens 
deze show kunnen bezoekers 
genieten van een heerlijk ontbijt. 
Niet zomaar een ontbijt, maar 
een ontbijt met eerlijke pro-
ducten. De organisatie van de 
ontbijtshow kiest bewust voor 
Fairtrade. Zo wordt er Fairtrade 
koffie, thee en jus d’orange ge-
serveerd en kunnen bezoekers 
hun broodje voorzien van Fair-
trade jam of hagelslag. Deze 
producten maken onderdeel uit 

van het food-assortiment van de 
Wereldwinkel. 

De Wereldwinkel wil iedereen 
deze maand kennis laten maken 
met Fairtrade thee. Bezoekers 
ontvangen een korting van 15% 
op de thee van Fairtrade Origi-
nal. 

Bernheze heeft drie Wereld-
winkels, te weten in Nistelrode, 
Heesch en Heeswijk-Dinther. 
Aanbiedingen en acties variëren 
per winkel.

begin de carnaval goed 
met een fairtrade ontbijt

BERNHEZE - Goed ontbijten is belangrijk. Ontbijten maakt ’s mor-
gens écht wakker en het zet de spijsvertering aan het werk. Daar-
naast levert een goed ontbijt energie en dat is wat je nodig hebt met 
carnaval! Loop daarom deze maand nog eens binnen bij de Wereld-
winkel in Heeswijk-Dinther. Bezoekers maken bij iedere aankoop 
kans op twee toegangskaarten voor de ontbijtshow op zondag 7 
februari van 10.00 tot 12.00 uur in de Snevelbokkenstal. 

beken kleur met carnaval in Hdl

Om dat te promoten, hebben de 
leden vorig jaar zelf de vlaggen 
opgehangen van kerk naar kerk. 
In navolging van dit kleurrijke 
initiatief, waren de geel-blauwe 
vlaggen ook al in andere straten 

en bij cafés te zien. 
Dit jaar wordt daarom gestart 
met de verkoop van merchandi-
se-artikelen. Deze artikelen zijn 
te koop bij Van Lieshout Dier en 
Tuin en Paperpoint.

HEESWIJK-DINTHER - ‘Hang de geel-blauwe vlag buiten, doe een 
geel-blauwe sjaal om, een boa of trek een lijntje, met geel-blauwe 
vlaggen wel te verstaan’. Het is de oproep van Stichting Carnaval 
HDL, die vindt dat carnaval gezien mag worden in de straten van 
Snevelbokkenland. 

Jeugdprinses fenne en 
Jeugdadjudante lieke

Met een spectaculair optreden 
van de Dancing Kids die de wer-
velende dans neerzette met als 
thema ‘Miljoenenjacht’, werd 
door het openen van de kof-
fertjes bekend dat dit jaar het 
jeugdcarnaval van het Wevers-
rijk wordt voorgegaan door een 

jeugdprinses en jeugdadjudan-
te. Jeugdprinses Fenne van der 
Wijst en Jeugdadjudante Lieke 
Verwijst zitten beiden in groep 
8a van ’t Maxendschool bij juf 
Christel.
 
Jeugdprinses Fenne speelt graag 

gitaar, tennis en houdt van dan-
sen. Ze woont in de Hoogstraat 
samen met d’r ouders Marty 
en Agnes en d’r oudere zussen 
Sanne en Meike en een lief klein 
hondje Tara.
 
Jeugdadjudante Lieke heeft 
weer hele ander hobby’s. Zij rijdt 
graag op een pony, speelt voet-
bal en is actief bij de scouting. 

In de winter is ze vaak te vinden 
op d’r snowboard op De Schans 
in Uden. Lieke woont met haar 
ouders Rian en Anton en broer 
Mart en zus Janne op ’t Maxend. 
Ze heeft ook nog twee ‘huis’die-
ren. De pony Petra en Tes de 
hond.
 
Begeleid door de Jeugdraad van 
Elluf, gaan prinses en adjudan-
te dit jaar er een mooi carnaval 
van maken voor de jeugd van 
het Weversrijk met de leus: Met 
Fenne en Lieke binnen, kan het 
feest beginnen!

NISTELRODE - In een bomvolle Sporthal De Overbeek is afgelopen 
zondag, tijdens de Jeugdpronkzitting, het Jeugdpaar van Carnavals-
stichting De Wevers onthuld.

Adjudant Lieke en prinses Fenne Foto: Yvonne Rosenhart

Met Fenne en 
Lieke binnen, 
kan het feest 
beginnen
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Uw kind leren
omgaan met geld?

Wij geven graag advies
Kinder- spaarweken:kom sparen en krijg een cadeautje*

Rivez Assurantiën & Risicobeheer BV
Weijen 19 A
5388 HL Nistelrode
T 088-8000902
E info@rivez.nl
I www.rivez.nl
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WOENSDAG 20 JANUARI 2016

Good Dinosaur 3D: 
13:30 

Dummie de mummie: 
14:00 16:00

Race naar de maan 3D: 13:30 16:00 

Woezel en Pip: 
14:00 15:45 

Star Wars The Force Awakens: 19:45 

Fashion Chicks: 
16:00

Point Break 3D: 
20:00

Hateful Eight: 
19:45

Mannenharten 2: 
20:00

DONDERDAG 21 JANUARI 2016

Star Wars The Force Awakens: 19:45

Hateful Eight: 
19:45

Mannenharten 2: 
20:00

Sneekweek: 
20:00

VRIJDAG 22 JANUARI 2016 

Dummie de mummie: 
16:00 

Race naar de maan 3D: 16:00  

Woezel en Pip: 
16:00 

Star Wars The Force Awakens: 18:45 

Fashion Chicks: 
16:00 19:00 

Point Break 3D: 
21:30

Bon Bini Holland: 
19:00

Hateful Eight: 
21:15

Mannenharten 2: 
21:45

Sneekweek: 
18:45

Spectre: 
21:30 

ZATERDAG 23 JANUARI 2016

Good Dinosaur 3D: 
13:00

Dummie de mummie: 
13:45 15:45 

Race naar de maan 3D: 13:15 15:45  

Woezel en Pip: 
14:00 15:45 

Star Wars The Force Awakens: 18:45 

Fashion Chicks: 
15:30 19:00 

Point Break 3D: 
21:30

Bon Bini Holland: 
19:00

Hateful Eight: 
21:15

Mannenharten 2: 
19:45 21:45

Sneekweek: 
18:45

Spectre: 
21:30  

ZONDAG 24 JANUARI 2016

Good Dinosaur 3D: 
13:00

Dummie de mummie: 
13:45

Race naar de maan 3D: 13:15 15:45  

Woezel en Pip: 
14:00 15:45 

Star Wars The Force Awakens: 19:30

Fashion Chicks: 
15:45 

Hateful Eight: 
19:30 

Mannenharten 2: 
19:45

Sneekweek: 
19:45

Spectre: 
15:30 

MAANDAG 25 JANUARI 2016

Star Wars The Force Awakens: 19:45

Hateful Eight: 
19:45

Mannenharten 2: 
20:00

Sneekweek: 
20:00

 
DINSDAG 26 JANUARI 2016

Star Wars The Force Awakens: 19:45

Hateful Eight: 
19:45

Bon Bini Holland: 
20:00

Sneekweek: 
20:00

WOENSDAG 27 JANUARI 2016

Good Dinosaur 3D: 
13:30

Dummie de mummie: 

Race naar de maan 3D: 13:30 16:00  

Woezel en Pip: 
14:00 16:00 

Star Wars The Force Awakens: 

Fashion Chicks: 
 

Hateful Eight: 
 

Mannenharten 2: 

Sneekweek: 

Spectre: 
 

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

Volg ons op Facebook en blijf op 

de hoogte van al onze acties, 

premières en specials!

Uit handen van Bjorn Smits krijgt Prins Porcus XLV de nieuwe cd Foto’s: Ad Ploegmakers

Een cd vol gezellige carnavalsmuziek

Prins Porcus XlV en zijn adjudant krijgen eigen Cd!
Carnavals-cd overhandigd in café ’t Tunneke 

Dj Menno, tevens lid van de 
Raad van Elf en dj Jon, hebben 
de cd, met de titel ‘Tunneke in 
the mix carnaval 2016’ samen-
gesteld, speciaal voor de prins 
en zijn adjudant. Dj Menno zal 
tevens op vrijdag 5 februari en 
dinsdag 9 februari o.a. de muziek 

verzorgen in ’t Tunneke.
Bezoekers van ’t Tunneke krijgen 
tijdens de carnaval, bij besteding 
van een bepaald bedrag aan 
munten, gratis de cd vol met ge-
zellige carnavalsmuziek.*

*zolang de voorraad strekt.

HEESCH - Stan Jaspers, alias Prins Porcus XLV en Peter van Uden als 
zijn adjudant, hebben op donderdag 14 januari een eigen cd over-
handigd gekregen uit handen van Bjorn Smits, eigenaar van café 
zalen ’t Tunneke in Heesch.
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eten, drinken uitgaan

ACTIVITEITENAGENDA
FILM: AMY
AANVANG: 20.00 UUR
ENTREE: € 5,-

De jazz-zangeres Amy Winehouse werd in haar korte, 
hectische leven wereldberoemd, maar deze roem werd 
haar ook fataal. In deze documentaire zien we interviews 
met mensen die belangrijk waren in het leven van Amy en 
archiefbeelden van � lmpjes die zij zelf maakte.

PUBQUIZ
AANVANG: 21.00 UUR
ENTREE: GRATIS

Een quiz met acht wisselende categorieën, met open- en 
meerkeuzevragen, een � naleronde en uiteindelijk een 
winnaar. Teams bestaan maximaal uit vijf personen en mee 
doen blijft belangrijker dan winnen.

FILM: HUMAN
AANVANG: 14.00 UUR
ENTREE: € 5,-

Waarom hebben we zo veel overeenkomsten maar staan hier 
net zo veel verschillen tegenover? Om het antwoord hier 
op te vinden, verzamelde de regisseur (real-life) emotionele 
verhalen van meer dan 2000 vrouwen en mannen uit 60 
verschillende landen.

PREMIERE ‘DRAADJE LOS’ – 
BRAM THOMASSEN
AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 13,50

Draadje Los is een indrukwekkende autobiogra� sche 
performance van de 21-jarige levensverteller Bram 
Thomassen uit Heesch, die na twee hersentumoren de draad 
opgepakt heeft met een gezonde blik op de toekomst.

UITSLAG HISSE KWIS
AANVANG: 20.00 UUR
ENTREE: GRATIS

Wie is winnaar van de Hisse Kwis? Op deze avond krijg je 
antwoord op alle vragen. Het winnende team mag een jaar 
lang met trots de winnaarstitel dragen. DJ Jon zorgt voor een 
swingende a� terparty.

ACTIVITEITENAGENDA

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

VR. 22 
JANUARI

DO. 28
JANUARI

ZO. 24 
JANUARI

VR. 29
JANUARI

VR. 22 
JANUARI

Cor Swanenberg vierde onlangs 
zijn veertigjarig jubileum als schrij-
ver, verteller en zanger. In die tijd 
heeft hij zo’n zeventig boeken 
over Brabant geproduceerd. Te-
vens stond hij aan de basis van 
een kleine vijftig cd’s. Jarenlang 
was hij te horen op Omroep Bra-
bant als Dree de Kapper en als 
samensteller van ’t Brabants Ke-
tierke. In 1997 ontving hij de Ad 
de Laat-prijs. 
Nelleke de Laat is beeldend kun-

stenares en performer. Zij trad al 
in de jaren zeventig op met Cor, 

bij voorkeur in samenspraken. 
Nelleke houdt causerieën over 
traditie en kunst, bij voorkeur in 
het Brabants. 
Annelieke Merx startte haar so-
locarrière als zangeres van het 
Brabantse lied, na haar eerste 
podiumwerk met Kwartjesvolk. 
Haar vermaak van Brabanders 
in Ontario, samen met Cor, is al 
jarenlang een groot succes. Met 
haar lied De Veldkapel behaalde 
ze in 2007 de vijfde plaats in de 
Brabantse Top-50.

NISTELRODE – Een bijzondere voorstelling met conference en muziek in het Brabants dialect op zater-
dagavond 13 februari, verzorgd door Cor Swanenberg, Nelleke de Laat en Annelieke Merx. 

Wie jarig is, ontvangt cadeaus
Als cadeau voor het 60-jarig bestaan stelt CC Nesterlé 150 kaartjes 
beschikbaar voor leden van KBO Nistelrode. Deze kaartjes zijn voor 
de speciale prijs van € 2,-, inclusief koffie met cake te koop op 
donderdag 21 januari bij CC Nesterlé. Voor overige belangstellend-
en zijn kaartjes verkrijgbaar bij CC Nesterlé voor € 10,-, zolang de 
voorraad strekt. Kaartverkoop: 21 januari van 10.00 tot 11.00 uur 
en van 19.00 tot 20.00 uur.

Uilenwandeling in de Maashorst

De wandeling start om 20.00 
uur bij het natuurcentrum. De 
kosten voor deze spannen-
de avondwandeling bedragen 
€ 2,50 voor kinderen en € 5,- 
voor volwassenen. Na afloop is 

er een beker warme chocomel 
in het natuurcentrum en kunnen 
bezoekers dan nog een kijkje ne-
men bij de uilententoonstelling.

In Nederland komen diver-

se soorten uilen voor. Tijdens 
deze wandeling vertellen de 
IVN-gidsen welke soorten er op 
De Maashorst voorkomen. Mis-
schien zijn ze niet direct te zien, 
maar de uilen zijn wel te horen 
of er zijn op een andere manier 
sporen van te vinden. De gidsen 
kunnen hier van alles over ver-
tellen.
Opgeven voor deelname is ver-
plicht voor deze activiteit aan de 
infobalie of op: 
www.natuurcentrumdemaashorst.nl.

MAASHORST - Natuurcentrum De Maashorst besteedt in januari volop aandacht aan uilen. In de wis-
seltentoonstelling is een mooie verzameling te zien van uilen die op De Maashorst voorkomen. Ook 
zijn er braakballen te bekijken en allerlei leuke opdrachtjes te doen die met uilen te maken hebben. 
Onder leiding van IVN-natuurgidsen wordt op zaterdagavond 30 januari een wandeling gehouden in 
het donker, op zoek naar uilensporen. 

Foto: John Hermans

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

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Kaartjes via www.nesterle.nl

Brabantse avond op 
13 februari 
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Vanaf februari 2016 start Mednetwerk met een 
nieuw behandeltraject genaamd ‘Chronische 
Pijn te Lijf’.  Dit traject is ontwikkeld voor men-
sen met chronische pijn die opzoek zijn naar 
een andere aanpak omdat ze in het verleden 
weinig resultaat hebben behaald met hun be-
handeling of zich onbegrepen hebben gevoeld. 
Het multidisciplinair team van Mednetwerk 
staat klaar voor mensen met chronische pijn-
klachten zoals fibromyalgie, gewrichtsklach-
ten, lage rug- en nekklachten of hoofdpijn-
klachten.

Marcel Verhoeven, directeur van Mednetwerk, is 
initiatiefnemer van dit project. Hij merkte dat pa-
tiënten met chronische pijn vaak veel behande-
lingen hebben doorlopen met weinig structureel 
resultaat. Daarnaast zijn de behandelingen vaak 
gebaseerd op ‘oude’ inzichten en ontbreekt de sa-
menwerking tussen de verschillende disciplines. 

“De behandeling van chronische pijn kent geen 
simpele oplossingen, we willen daarom geen valse 
beloftes doen. Wel bieden wij een nieuwe hoopvol-
le start, een stap in de goede richting die wellicht 
leidt tot positieve verandering en naar acceptatie 
van hetgeen men niet kan veranderen.” 

‘n Samenspel
Bij chronische pijn is er sprake van een samenspel 
van vele factoren die leiden tot deze chronische 
klachten. Elke chronische pijnpatiënt is uniek maar 
er zijn ook veel factoren die we terugzien bij velen 
van hen. Het vraagt maatwerk en een samenspel 
om tot het optimale resultaat te komen.

Inhoud traject
Vanuit een intake door een casemanager wordt er 
samen met u een persoonlijk plan opgesteld waar-
bij drie onderdelen essentieel zijn:
•  Een individueel traject met begeleiding of behan-

deling door één of meerdere disciplines. 
•  Een fysieke training en coaching in kleine groep-

jes om de belastbaarheid te verhogen. 
•  Acht educatieve workshops met als doel meer 
inzicht, begrip, acceptatie en verandering van de 
situatie. 

Paramedisch team
Het team bestaat uit lifestyle coaches, bewe-
gingsagogen, oefentherapeuten, (sport)fysiothe-
rapeuten, een psychosomatisch fysiotherapeut, 
ergotherapeut, osteopaat, psycholoog en diëtist. 
We werken daar waar nodig nauw samen met uw 
huisarts en eventuele specialist.

De kosten
Er wordt zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van 
vergoeding van behandelingen vanuit de zorgver-
zekering, dit kan zowel vanuit de basis- als de aan-
vullende verzekering zijn. De fysieke trainingen (2 

x 1 uur per week gedurende 3 maanden) en de 
workshops (8 bijeenkomsten van 1 uur) komen 
voor rekening van de deelnemers, in totaal kost dit 
€350,-

Mednetwerk B.V. 
Avantilaan 7, 5482 RE Schijndel
www.mednetwerk.nl, info@mednetwerk.nl 
073-5430270

Werkgroep chronische pijn

PRESENTATIE 27 JANUARI
De presentatie en aftrap van het traject ‘Chro-
nische Pijn te Lijf’ is op woensdag 27 januari. 
De presentatie start om 19:00, inloop vanaf 
18:30 en vindt plaats in het restaurant van 
Fitland, Avantilaan 1 te Schijndel (hier is ook 
Mednetwerk gevestigd). 
Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom, 
graag wel even aanmelden! 

Geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Mednetwerk via  
info@mednetwerk.nl ,  via 073-5492236 of via 
de site www.mednetwerk.nl

Hoe wordt de stem gevormd? 
Wat maakt een stem tot een 
zangstem? Waardoor krijg je 
klachten aan je stem? Hoe kun 
je je stem het best gebruiken? In 
een interactieve avond leert u al-
les over de stem.

Professor De Jong kan als geen 
ander vol enthousiasme en met 
grote deskundigheid vertel-
len over dat wat ieder mens zo 
uniek maakt: de stem. Hij werkt 
drie dagen per week als KNO-
arts in Bernhoven en daarnaast 
is hij arts én professor in het 
Belgische Leuven. Enkele dagen 
in de week houdt hij spreekuur 
voor mensen met stemklachten. 
”Bernhoven is het regionale cen-
trum voor stemproblemen. We 
hebben hier de know-how, de 
organisatie, de apparatuur en de 
goede samenwerking met onze 
logopedisten.”

Zangstem
Niet iedere stem is een zang-
stem. Petra Clauwens legt uit 
wat een stem tot een zangstem 
maakt. En zij laat zien en horen 
wat een musicalstem inhoudt. 
Want hier komt veel meer bij kij-

ken dan zingen alleen. Bijvoor-
beeld toneel en dans.
Petra Clauwens heeft aan het 
Conservatorium in Tilburg ge-
studeerd en is daarna haar car-
rière als nationaal en internatio-
naal musicalartiest begonnen. Zij 
heeft in vele musicals geacteerd 
in o.a. Scheveningen, Stuttgart, 
Oberhausen en Wenen. Zij geeft 
ook les aan collega’s en studen-
ten. 

Aanmelden
De avond vindt plaats op 
woensdag 3 februari van 19.00 
tot 20.30 uur in CC De Pas in 
Heesch. De toegang is gratis. In 
verband met een beperkt aantal 
plaatsen, graag vooraf aanmel-
den. Bel naar PatiëntService van 
het ziekenhuis, telefoon 0413 
- 402900. Of stuur een e-mail: 
psb@bernhoven.nl onder ver-
melding van naam, aantal per-
sonen en telefoonnummer. Toe-
wijzen van plaatsen geschiedt op 
volgorde van binnenkomst. 

Bernhoven organiseert deze 
avond in samenwerking met de 
Stichting Gezondheidsvoorlich-
ting Heesch.

dokter van bernhoven 
@ de regio in Heesch
Over ‘De geheimen van de stem’

HEESCH/UDEN - Het voorlichtingsconcept Dokter op Dinsdag@ 
Bernhoven komt opnieuw naar de regio. Prof. Dr. Felix de Jong 
spreekt op woensdag 3 februari over de geheimen van de stem. Dat 
doet hij samen met musicalzangeres Petra Clauwens in CC De Pas 
in Heesch. 

bernhoven in gesprek met inwoners 
over toekomstbestendige zorg 

Bernhoven is, samen met de 
huisartsen, een andere weg in-
geslagen: betere zorg door min-
der zorg. Wellicht heeft menig 
patiënt hier al iets van gemerkt. 
Een goed voorbeeld hiervan is 
de dermatoloog, die samen met 
de huisarts spreekuur houdt. 
Hierdoor wordt 80% van de 
patiënten met huidproblemen 
gezien en behandeld door de 
huisarts. Een ander voorbeeld is 

de campagne ‘3 goede vragen’ 
waarmee Bernhoven de com-
municatie tussen arts en patiënt 
wil verbeteren. De patiënt heeft 
duidelijk een stem in zijn/haar 
behandeling en wordt gestimu-
leerd mee te beslissen. 

Bernhoven informeert over deze 
werkwijze op de website 
www.bernhoven.nl/Toekomst-
bestendige-zorg-voor-de-regio,  

maar gaat hierover ook graag 
met de (potentiële) patiënt in ge-
sprek. Iedereen is van harte wel-
kom op de informatieavond op 
2 februari, die begint om 19.30 
uur en duurt tot 21.30 uur. 

Vanwege een beperkt aantal 
plaatsen graag aanmelden via 
www.bernhoven.nl/
toekomstbestendigezorg

UDEN - Voor welke zorg kun je waar terecht, nu én in de toekomst? Dat is het thema van de informa-
tieavond voor inwoners en patiënten uit de omgeving Oss-Uden-Veghel. Directie en specialisten van 
Bernhoven gaan op dinsdag 2 februari graag in gesprek met de aanwezigen in het restaurant van Bern-
hoven in Uden.  
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HEESCH - Het jaarlijkse Stich-
ting Sulaweesjes Benefiet Diner 
wordt op zondag 31 januari in 
CC De Pas in Heesch gehouden. 

Schuif aan met vrienden, familie 
of collega’s en geniet van een 
avond in geheel Indische sferen! 
Een heerlijke Indische rijsttafel 
met traditionele recepten, mu-
ziek en drankjes. Dan genieten 
de kinderen van basisschool Mu-
tiara Indah in Tangerang van een 
betere toekomst.

Het benefietdiner start om 16.00 
uur en duurt tot ongeveer 20.00 

uur. Kinderen tot 15 jaar betalen 
€ 20,-, volwassenen € 30,-.

Reserveren of vragen? 
Mail of bel Nancy de Werd via: 
contact@sulaweesjes.nl of 
06-50607970

benefietdiner informatieavond over romereis 
HEESWIJK-DINTHER - In het gildehuis aan het Raadhuisplein in Dinther wordt op woensdag 3 febru-
ari een informatieavond gehouden over de 12-daagse Romereis die vanaf woensdag 21 september 
wordt georganiseerd door de Stichting Pelgrimage. Directe aanleiding voor de keuze van Rome als 
einddoel, is de afkondiging door Paus Franciscus van een ‘Heilig Jaar van Barmhartigheid’ in het jaar 
2016. 

Door de Stichting Pelgrimage, die al vele keren pelgrimages heeft georganiseerd, is specifiek gekozen 
voor een 12-daagse busreis. Dit is wat langer dan de laatste jaren gebruikelijk, maar ingegeven door 
het feit dat behoorlijk wat kilometers moeten worden afgelegd en de wens is geuit meer dagen in 
Rome te zijn, omdat deze stad veel te bieden heeft. Hoogtepunt in Rome moet worden: woensdag 28 
september. In de ochtend zal worden deelgenomen aan de Algemene Audiëntie van Paus Franciscus. 
In de middag zal er een viering met gilde-eer worden gehouden in de Pauselijke Basiliek S. Maria Mag-
giore, nadat de deelnemers eerst in processie door de Heilige Deur zijn getrokken, met tromgeroffel en 
bazuingeschal. Er zijn vier dagen uitgetrokken om Rome (nogmaals) te verkennen, onder andere met 
een gids, maar ook op eigen gelegenheid.

Door de organisatie is een afwisselend programma samengesteld voor deze gildereis. De reis is niet 
voorbehouden aan gildeleden en gildevrienden, maar alle belangstellenden kunnen aansluiten en mee-
trekken richting Rome.
Voor meer informatie, verslagen en foto’s van voorgaande gildepelgrimages: www.gildepelgrimage.nl.

Syrische bruiloft in het Willibrordcentrum

Awj, de bruid, woont in Hees-
wijk-Dinther. Zij heeft, in overleg 
met Sjanet Adank van Vluchte-
lingenwerk Heeswijk-Dinther en 
de gemeente Bernheze, het Wil-
librordcentrum gevraagd of zij en 
haar man hun bruiloftsfeest daar 
mochten vieren. De vrijwilligers 

van het Willibrordcentrum ver-
leenden deze medewerking en 
zorgden voor een feestelijk aan-
geklede zaal. 
Het werd een echt Syrisch feest: 
zonder alcohol, met mierzoet ge-
bak en met veel dans op - uiter-
aard - Syrische muziek.

Iedereen genoot met volle teu-
gen van het feest. Een gelukkig 
en dankbaar echtpaar vertrok aan 
het eind van het feest naar Vlis-
singen, de nieuwe woonplaats 
van het stel. De aanwezige gas-
ten zwaaiden hen uit en waren 
net zo gelukkig als het echtpaar 
zelf; na - voor velen een donkere 
periode in hun leven - was deze 
onbezorgde dag een onver-
getelijk lichtpunt! Op de web-
site www.willibrordcentrum.nl
staat een fotoverslag.

HEESWIJK-DINTHER - Een bijzonder feest vond zaterdag 9 januari 
plaats in het Willibrordcentrum in Heeswijk. Het Syrische vluchte-
lingenechtpaar Rodin en Awj vierde er namelijk haar bruiloftsfeest, 
samen met ruim honderd gasten. Familie, vrienden en hulpverleners 
uit Heeswijk-Dinther genoten volop van dit bijzondere feest.

Fazenda da Esperança betekent 
‘boerderij van hoop’. Hier wor-
den verslaafde mensen opge-
vangen om van hun verslaving 
af te komen. De Fazenda Es-
perança Santa Rita in Garanhuns 
is een Fazenda voor vrouwen. 
Verslaafde vrouwen verblijven 
hier twaalf maanden om hun le-
ven een nieuwe wending te ge-
ven, zonder drugs en alcohol. 

Omdat de beginperiode van het 
herstel het zwaarst is, mogen fa-
milieleden pas na drie maanden 
voor het eerst op bezoek komen. 
In de afkickperiode gebruikt 
men geen medicijnen, maar is er 
ondersteuning van vrijwilligers 
(vaak ex-verslaafden) en andere 
medebewoners. 

De vrouwen werken mee aan de 
activiteiten op de Fazenda. Want 
de Fazenda is geheel afhankelijk 
van giften en voorziet - voor zo-
ver als mogelijk - in haar eigen 
onderhoud, door o.a. de verkoop 
van koekjes en handwerkspullen 
die hier gemaakt worden.

Renovatie 
Er is financiële ondersteuning 
nodig voor een nieuw pvc-pla-
fond, de vernieuwing van de 
elektrische bedrading en verlich-
ting, vervanging van deuren en 
het verven van de werkruimte. 
Er kan een bijdrage gegeven 
worden in de kerken van Hees-
wijk-Dinther-Loosbroek in de 
tweede collecte op 23 en 24 ja-
nuari. Overige giften zijn en blij-
ven meer dan welkom op: bank-
nummer 
NL02 RABO 0126 9350 92 t.n.v. 
RK Kerk St. Servatius, o.v.v. Bra-
zilië.

Collecte voor fazenda 
da esperança

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - In vervolg op de acties van 
voorgaande jaren, vragen Dinthernaar Hugo van den Broek en pater 
Gabriel Hofstede nu de hulp voor het verbeteren en vernieuwen van 
de werkruimte (therapieruimte) van een Fazenda in Brazilië.

ACTIE 
Benzinemotorzaag

MS 170
30 cm   van 244,- 

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

Voor snoeiwerk of voor  
het zagen van haardhout.
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€ 13,89

10,99

Tonijnsteaks
900 gr.

Epic

0,30
per stuk

€ 1,99

1,39

Deurne Diepvriesspecialist - Milhezerweg 19 - 5752 BA Deurne - T 0493-320051
Helmond Diepvriesspecialist - De Hoefkens 1B - 5707 AZ Helmond - T 0492-544407
Veghel Diepvriesspecialist - Gasthuisstr. 36 - 5461  BB Veghel - T 0413-344004

www.diepvriesspecialist.nl
Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist zolang de 
voorraad strekt. Van woensdag 20 jan. t/m dinsdag 2 febr. 2016 Prijzen in euro’s. 
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

16 stuks

Diepvriesspecialist
Normaal 5.99

Zelf af te bakken 
Croissant

10 stuks

Diepvriesspecialist

GrATis tegen 
inlevering van 

10 spaarpunten

25% 

rundvleeskroket

Gratis
spaar-
kaart
artikel

soepgroenten of
Erwtensoepgroenten 
1 kilogram

Diepvriesspecialist

4,79Diverse varianten 
Panini’s
4 stuks

Niko’s

€ 7,95

5,99

Dikke- of dunne
Frites
2 kilogram

Lutosa
Mexicano of pikante 
gehaktstaaf
4 stuks

Diepvriesspecialist € 3,49

2,59

Aardbeien, advocaat of 
schwarzwalder kersen
schnitt
400 gr.

Coppenrath & Wiese

€ 5,99

4,99

soepballen
1 kilogram

Diepvriesspecialist

3

Frites
Frieten

2 kg  
54 10376 722996
5 x 2  kg
1 54 10376 722987

7 x 9 c.-o.

1 kg  
54 10376 722997
10 x 1 kg 
1 54 10376 723007

7 x 9 c.-o.

Frites 
Frieten

2 kg 
54 10376 822581
5 x 2 kg
1 54 10376 822595

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

1 kg 
54 10376 822604
10 x 1 kg
1 54 10376 822618

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

Frites préfrites - Voorgebakken Frieten

1 kg  
54 10376 022325
10 x 1 kg
1 54 10376 022322

8 x 9 c.-o.

Pom’Steak

10/10 mm 10/10 mm

7/7 mm 7/7 mm

10/18 mm

1020409 1020407

1020536 1020513

1016226

3

Frites
Frieten

2 kg  
54 10376 722996
5 x 2  kg
1 54 10376 722987

7 x 9 c.-o.

1 kg  
54 10376 722997
10 x 1 kg 
1 54 10376 723007

7 x 9 c.-o.

Frites 
Frieten

2 kg 
54 10376 822581
5 x 2 kg
1 54 10376 822595

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

1 kg 
54 10376 822604
10 x 1 kg
1 54 10376 822618

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

Frites préfrites - Voorgebakken Frieten

1 kg  
54 10376 022325
10 x 1 kg
1 54 10376 022322

8 x 9 c.-o.

Pom’Steak

10/10 mm 10/10 mm

7/7 mm 7/7 mm

10/18 mm

1020409 1020407

1020536 1020513

1016226

€ 3,49

2,49

€ 3,99   € 3,39

2,39

Paella
1 kilogram

Greens

€ 4,49

2,99 2,99

Niels Nelson en Wim Waege-
makers verzorgen, met hulp van 
andere Halleyleden, deze begin-
nerscursus, waaraan iedereen 

kan meedoen. De werking van 
sterrenkaarten wordt gedemon-
streerd en bij helder weer wordt 
waargenomen met de telescoop, 
in de grote koepel. Ook wordt 
natuurlijk gebruikgemaakt van 
het planetarium.

In de cursus wordt onder andere 
aandacht besteed aan het waar-

nemen van de sterrenhemel, de 
planeten, de maan, meteoren, 
meteorieten, planetoïden en 
kometen, de zon en de sterren, 

melkwegen en het heelal.
De kosten van de cursus Ster-
renkunde voor iedereen, inclu-
sief een cursusboek, bedragen 
€ 50,- en voor Halleyleden € 45,-. 

Voor meer informatie en aan-
melden: Wim Waegemakers, bij 
voorkeur via: wwaeg@ziggo.nl 
of anders tel. 0412-453737.

Cursus ‘Sterrenkunde 
voor iedereen’
HEESCH/VINKEL - Bij Sterrenwacht Halley wordt weer de cursus 
Sterrenkunde voor iedereen gegeven. Die bestaat uit zes lessen op 
de dinsdagavonden 16 en 23 februari en 1, 8, 15 en 22 maart, tel-
kens van 20.00 tot 22.30 uur. 

Geslaagd solistenconcours 
koninklijke fanfare Heeswijk

De aanmoedigingsprijzen gingen 
bij de blazers naar Jorrit Ruijs op 
trompet en bij de slagwerkers 
naar Pim Lucius en Jorg Loeffen 
op snaredrum. 

De meer ervaren leerlingen trot-
seerden hun plankenkoorts om 
te pogen de eerste prijs te beha-
len. 

Kyra van de Berg ontving de 
eerste prijs op bugel bij de bla-
zers en Tjeu Dortmans ontving 
op marimba de eerste prijs voor 
slagwerkers.

HEESWIJK-DINTHER - Vijftig leerling-muzikanten van de Koninklijke Fanfare uit Heeswijk hebben zon-
dagmiddag 17 januari een geslaagd intern solistenconcours gehad. Zowel slagwerkers als blazers, zo-
wel beginners als ervaren D-spelers, hebben het publiek laten genieten van goed ingestudeerde en 
gevarieerde muziekuitvoeringen.

Jorrit Ruijs Kyra van de Berg

M A R A T H O N

LONDEN
24 APRIL 2016

BERLIJN
25 SEPTEMBER 2016

NEW YORK
6 NOV 2016

SAMEN HELPEN WE KINDERKANKER DE WERELD UIT!

Peutermiddag

HEESCH - Op basisschool Delta is dinsdagmid-
dag 26 januari een kennismakingsmiddag voor 
peuters vanaf 2½ jaar met hun ouders.

De middag is bedoeld om de kinderen kennis te 
laten maken met de basisschool. Er liggen ver-
schillende materialen klaar waar de kinderen mee 
kunnen spelen. Voor de ouders is er een rondlei-
ding door de school. De directeur is ook aanwezig 
om informatie te geven of vragen te beantwoor-
den. Ouders kunnen op die manier kennismaken 
met de sfeer, waarin les wordt gegeven op basis-
school Delta. De peutermiddag begint om 13.45 
uur en eindigt om 14.45 uur.

Iedereen met een peuter vanaf 2½ jaar is welkom 
op Delta op dinsdagmiddag 26 januari.
Vooraf aanmelden is niet nodig.
Basisschool Delta
Herderstraat 2 Heesch
0412-450678
www.basisschooldelta.nl 

bij  helder Weer Wordt Waargenomen 
met de telescoop
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bernHeZe SPorTief

Grassfit sponsort HVCH e3

Sponsoring
GrassFit Kunstgras Installaties is 
een bedrijf dat zich richt op de 
aanleg van kunstgras in al zijn 
aspecten. GrassFit staat achter 
de filosofie dat de kwaliteit van 
de installatie uitmuntend moet 
zijn. Met jaren opgedane erva-

ring is er tussen kwaliteit en de 
snelheid van aanleg een prima 
balans gevonden, die keer op 
keer resulteert in tevreden klan-
ten. Naast de aanleg van kunst-
gras levert GrassFit ook advies, 
consult en onderhoud. 
De spelers van HVCH E3 zullen 

er alles aan doen om de sponsor 
waardig en sportief uit te dra-
gen. 

We danken GrassFit Kunstgras 
Installaties hartelijk voor de 
sponsoring! 

HEESCH - HVCH E3 heeft van GrassFit Kunstgras Installaties nieuwe tenues ontvangen. De E3 bestaat 
uit eerstejaars E-spelers. Het is een hechte groep en ze zijn erg fanatiek en leergierig. Ze spelen in de 1e 
klasse. In de najaarscompetitie zijn ze als 7e geëindigd. Ze hebben in deze klasse laten zien voetballend 
vaak de bovenliggende partij te zijn, hetgeen helaas niet altijd in punten kon worden omgezet. Toch 
belooft dit veel goeds voor het vervolg van het seizoen!

iT dancing kids met hoogste 
score van de dag voor Touch

De DV Dancing Kids-leden die 
moesten dansen op het IT Juges-
heim in Aschaffenburg, moesten 
na een overnachting in de buurt 
van Frankfurt, al heel vroeg aan 
de bak. ’s Morgensvroeg ston-
den de solo’s al vroeg op het 
podium. 
Gwen Opstal opende goed en 
zorgde voor de eerste podium-
plek van de dag en meteen de 
hoogste; nr. 1 met 284 punten. 
Een prachtig resultaat. Ook 
Untouched ging goed en be-

haalde een mooie 2e plaats met 
287 punten. 
In garde solo jeugd hebben Vera 
en Guusje gedanst. Vera is 4e 
geworden met 272 punten en 
Guusje pakte een podiumplaats; 
2e met 280 punten. In de garde 
solo hoofdklasse Demi Gabriel 
de 3e plaats met 283 punten. 

Het paar Lieke en Jordi pakten 
op hun eerste IT als paar meteen 
de 1e plaats, met 284 punten. 
Touch in de garde hoofdklas-

se werd 1e met 293 punten, 
de hoogste score van de dag 
en maar liefst 9 punten van de 
nummer twee verwijderd! Inspi-
ration zorgde voor een knallen-
de afsluiting van de dag met 285 
punten en behaalde hiermee de 
1e plaats.
Ook de trainsters waren heel 
trots: “Jullie hebben zo’n inzet 
getoond en tijdens het toernooi 
alles gegeven en dit is wat we 
er voor terugkrijgen! Dik ver-
diend!” 

ASCHAFFENBURG/NISTELRODE – Het eerste IT voor dit seizoen zorgde voor een reis van 3,5 uur naar 
Duitsland. De dansers waren heel gespannen, want tijdens dit toernooi kregen ze een indicatie waar ze 
op dit moment staan met hun dansen, zo midden in het seizoen. Het resultaat is een hoopvolle voor-
spelling voor het Eurodance 2016, het Europees Kampioenschap dat eind april in de Maaspoort in Den 
Bosch georganiseerd wordt. 

dansen

Dansgroep Touch

Goud voor 
springduo Puck en dewi

In groep 2 behaalde Puck van 
der Velden in de finale een 3e 
plaats. Debutanten Dewi Bon-
gers en Loyd Sammet behaalden 
een 7e en 8e plaats. 

Laura van Breemaat werd 6e 
in de finale. Babette Ekkebus, 
Janne van den Heuvel, Babette 
Hulsmann, Eline van der Leest 
sprongen allemaal een goede 
reeks, echter net niet voldoende 
voor de finale.

In groep 5 was het een leuke 
strijd. Uiteindelijk werd Caitlyn 
Jacobs 4e, Inge Exters 6e, Evi 
van Dinther 9e, Sanne van Roos-
malen 12e en de voor FlikFlak 
uitkomende Nistelrodense Rosa-
lie Damen 13e. 

Bij het synchroonspringen waren 
er een aantal verrassende resul-
taten, waar niet op gerekend 
was. Voor het eerst nam Gym-

point namelijk in deze discipli-
ne deel. In groep 2 behaalden 
Dewi Bongers en haar duopart-
ner Puck van der Velden een 1e 
plaats.
In groep 3 werden Babette Ek-
kebus en Babette Hulsmann 2e 
en Laura van Breemaat en San-
ne Bevers 3e. Eline van der Leest 
en haar duopartner Janne van 
de Heuvel wisten de finale niet 
te bereiken. In groep 5 behaalde 
het duo Caitlyn Jacobs en Inge 
Exters een zilveren medaille.

Recreanten
Gympoint was maar liefst met 8 
recreanten vertegenwoordigd. 
Uit Nistelrode namen deel: Don-
na Bevers, Florance Waals, Otte 
Oosterholt, Pleun Brands, Sam 
van der Doelen en Vera Timmers. 
Allemaal lieten ze een goede in-
druk achter door alle oefeningen 
door te springen. Maaike haalde 
zelfs de finale.

NISTELRODE - Afgelopen zondag werden in Oss bij vereniging 
Turnoss de districtskampioenschappen gehouden. Zowel bij het 
synchroonspringen als bij het individueel springen behaalde Gym-
point medailles.

trampoline
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de oplossing

HEESCH/NISTELRODE - Vroe-
ger was het een wedstrijd waar 
meer dan 1000 toeschouwers 
op afkwamen, de ontmoetingen 
tussen HVCH en Prinses Irene. 

Zondagmiddag was er een 
vriendschappelijk treffen en was 
er nog geen 10% van dat aan-
tal. HVCH, de nummer 2 in de 

1e klasse en Prinses Irene, spe-
lend in de 2e klasse, speelden 
een leuke oefenmatch, met veel 
kansen over en weer. HVCH 
won met 1-0 door een doelpunt 
vlak voor tijd van Roefs. 

Daarmee kreeg HVCH teveel, 
een gelijkspel had de verhoudin-
gen beter weergeven.

onnodige 
oefennederlaag Prinses irene 
bij HVCH

voetbal

Na eerdere regionale successen, 
werd Bart Ruijs - niet geheel 
onverwacht - kampioen in zijn 
klasse met een stam agaat geel 
mozaïek kleurkanaries met 368 
punten. Cor Geurts wist een der-
de plaats te behalen met een Ar-
lequim Portugais postuurkanarie 
van 90 punten, evenals Johan 
van Dijk met een roodkop licht-
groene gould amandine van 92 
punten.

Voor Vogelvreugd was ‘Vogel 
2016’ de afsluiting van een suc-
cesvol tentoonstellingsseizoen.
De meeste leden gaan zich al-
weer richten op de kweekperi-
ode.
In het kader van het 50-jarig 
bestaan, dat dit jaar gevierd 

gaat worden, organiseert Vogel-
vreugd in december een grote 
gewestelijke vogeltentoonstel-
ling in ‘De Gildenhof’. Voor de 
leden een extra stimulans om 
met een nieuwe generatie vo-
gels zich van de beste kant te 
laten zien.

Succes 
Vogelvreugd op ‘Vogel 2016’ 
APELDOORN/NISTELRODE - Enkele leden van vogelvereniging Vo-
gelvreugd uit Nistelrode hebben mooie resultaten geboekt op de 
Nederlandse Kampioenschappen voor vogels die afgelopen week in 
Apeldoorn zijn gehouden.

vogelsportWHV gelijkwaardig aan 
Vorstenbossche boys

In de beginfase ging WHV 
voortvarend van start en kreeg 
door druk te zetten op de ach-
terhoede, direct een aantal mo-
gelijkheden. De openingstreffer 
viel echter aan de andere kant. 
Aanvoerder Marvin van Hees-
wijk ging de diepte in en wist 
WHV-doelman Jaap de Wit in 
de 25e minuut te verschalken: 
0-1. WHV was aangeslagen en 
kwam er een tijdje niet echt uit, 
maar de laatste 10 minuten ging 
het beter. Een mooie actie van 
Marco Lunenburg had een doel-
punt verdiend, maar zijn poging 
teisterde de paal.
 
Na rust was het van beide kanten 
erg onrustig en slordig. Zo’n 10 
minuten na de hervatting kreeg 
Vorstenbossche Boys een vrije 
trap op 20 meter van het doel. 

De vrije trap werd direct door 
Marvin van Heeswijk binnen-
kant paal binnengeschoten: 2-0. 
WHV zette hierna de schroom 
van zich af en ging op zoek 
naar de aansluitingstreffer. Deze 
kwam in de 71e minuut van de 
wedstrijd. Rechtsback Juriën van 
de Rakt stoomde op en gaf een 
goede voorzet, die via het hoofd 
van Steven Lunenburg bij Thijs 
Lunenburg belandde. Lunen-
burg passeerde zijn tegenstander 
en schoot in de verre hoek raak: 
1-2. Het spel bleef daarna aan 
beide kanten onverzorgd, maar 
WHV wist in de slotfase alsnog 
de gelijkmaker op het scorebord 
te zetten. De achterhoede van 
de bezoekers zag er in de op-
bouw slecht uit en druk zetten 
van de voorwaartsen van WHV 
resulteerde in balbezit. Steven 

Lunenburg gaf breed op Roel 
Lunenburg (zie foto), die vanaf 
rand 16 beheerst in de linker-
benedenhoek raak schoot: 2-2. 
Vrijwel direct hierna floot de 
prima fluitende arbiter voor het 
einde van de wedstrijd.

LOOSBROEK - In het tweede en laatste oefenduel voor de hervat-
ting van de competitie nam WHV uit Loosbroek het op tegen buur-
man Vorstenbossche Boys. 

voetbal

Roel Lunenburg Foto: Jan Gabriëls

Heren en dames doS’80 verliezen

Het was een wedstrijd van ge-
miste kansen voor de heren, 
althans aan Heesche kant. De 
eerste helft werd 10-8. Dat de 
verdediging aardig dicht zat, was 
een feit, maar aanvallend bracht 
DOS’80 te weinig. Acht treffers 
in een helft is aan de magere 
kant. In de eerste 10 minuten na 
de rust werd de wedstrijd verde-
digend uit handen gegeven. Het 
verschil liep in korte tijd op tot 
tien doelpunten in het nadeel 
van DOS’80. 
Dat gat was niet meer te repa-
reren, eindstand 28-17. “Het is 
heel spijtig dat we de goede sei-
zoenstart alsnog geen goed ver-

volg kunnen geven”, aldus de 
teleurgestelde aanvoerder Paul 
Verhoeven.

Dames
De dames van DOS’80 verlo-
ren met name de eerste helft 
de wedstrijd. Er werden teveel 
kansen gemist en daar wist de 
tegenstander van te profiteren 
en gemakkelijk uit te lopen naar 
een riante voorsprong bij rust 
van 14-5. In de tweede helft 
konden de Heesche dames het tij 
ook niet keren. Zo liepen de da-
mes van coach Henri van Boxtel 
tegen een fikse nederlaag aan: 
27-12.

HEESCH - De heren van DOS’80 speelden zaterdagavond in Zeven-
bergen tegen Groene Ster. Met name de tweede helft was er een om 
snel te vergeten. De dames moesten precies een dag later aantreden 
tegen dezelfde Groene Ster. Ook zij delfden het onderspit.

handbal

Paul Verhoeven
 Foto: Ruud Schobbers

bernHeZe SPorTief

TILBURG/HEESCH - Roos van 
den Akker is zaterdag 16 janua-
ri vijfde geworden bij de tweede 
selectiewedstrijd van de KNSB-
cup in Tilburg bij de categorie 
mini’s. Roos is nu definitief ge-
plaatst voor de finale van de 
KNSB-cup, die op 3 en 4 maart 
in De Uithof in Den Haag wordt 
gehouden.

Foto: ©fotoknsbcup@hotmail.nl

roos naar finale knSb-cupschaatsen



Woensdag 20 januari 2016 31
  

Aagje psychologen
Ambachtelijke Slagerij van den Tillart
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool van Sleuwen
Badkamermarkt.nl B.V.
Balletstudio Hanneke van der Stappen
Bernheze Makelaars & Adviseurs
Bevers Installatietechniek BV
Bevers Steencentrum BV
Boetiek24.nl
Boslo Investment
Brasserie ‘t oude Raadhuis
Café ‘t Tramstation
Centrum Maia
Chris van Velzen Autoschade
Cor v. Schaijk Aann.- en 
 Transportmij. B.V.
Cranen B.V.
Creatief & Lekker
Cultureel Centrum De Pas
D.I.O. The Readshop Sparkling
De Bakkers Lamers
De Schaapskooi
Dressup InStyle
DSP Licht, Geluid & Entertainment
DTG Kaarsen
Eetcafe ‘t Pumpke
Fa. van de Wetering
Feston Tapijten Heesch

Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Finovion Accountancy Bernheze
Fysiotherapie Hoogstraat
Gaaf Grafisch
Galerie Bernheze
Gastronomia Italiana
Geurts Mengvoerders BV
Groente- en Fruitspeciaalzaak Ceelen
Hairzz & Bijoux
Hanegraaf Verhuur
Hanenberg Materieel
Happy Swim Zwemschool
Heerkens Groente en Fruit B.V.
Het Gele Huis Hypotheken
Hoogstede Optiek en Horen
Huiskamerinstituut Zieso
Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens BV
Installatiebedrijf T Loeffen
Installatiebedrijf van Dinther
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
John’s Woondesign
Jumbo Wiegmans Heesch
Just Be Beauty & Balance
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kapsalon van Dinther Nistelrode
Karwei Heesch
KDV Piekobello - BSO De Rebbels en 

BSO De Toversteen
Ketelaars Handel en Transport
Kindercoach Plus
Kinderdagopvang Het Beertje

Kinderopvang De Benjamin
Klasse RT
Kringloop Heesch
La Colline
Langenhuizen Agrarisch Loon- 
 en Grondverzetbedrijf
Langens Hoveniers
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg en 

Onderhoud
Life & Garden
LipsGroen Hoveniersbedrijf
Logopediepraktijk Heesch Nistelrode
Los door het Bos
Lunenburg Events & More
Maas & van Oss
Machinale Timmerwerkplaats 
 Jan Loeffen
MandalArt mandalatekenen
Mario Supersize.nl
Marvy’s Speelwereld
Marya Schoenen en Tassen
MG Service
Oefentherapie Cesar
Ontmoetingscentrum De Nistel
OOvB adviseurs en accountants
Pantein Thuiszorg Nistelrode
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s
Plaza ‘t Supertje
Podotherapie van den Heuvel
Praktijk Gabriellic
Praktijk Marneffe

Puur Haar
Raamdecoratietotaalmarkt.nl B.V.
Rabobank Oss - Bernheze
Rijschool Chris van Vught
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio · Video · Lighting
Samarpana
Service Apotheek Nistelrode
‘t Sfeerhuys Bloem & Styling
Sport- & Healthclub Meer Sports
Stavast
Tekenburo Verkuylen
The Travel Club Annemarie van Erp
V.A.K. Assist
Van Boxtel Groep
Van Den Akker horecaservice
van den Elzen Transport
Van Grunsven & Haerkens assurantiën
Van Lieshout Dier & Tuin VOF
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schayk V.O.F.
Van Soest & Partners accountants en 

adviseurs
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
WomenWorks
Zalencentrum De Hoefslag
Zin in een Feestje

Graag vertellen wij u hoe u op de website komt te staan met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vinden op de digitale snelweg. 

www.mooibernheze.nl

DE STEUN VAN ONDERSTAANDE BEDRIJVEN GEVEN ONLINE EEN GRATIS PODIUM VOOR ALLE VERENIGINGEN EN STICHTINGEN:

De U14 had het heel erg moei-
lijk tegen Den Dungk, alleen het 
tweede kwart kon het team bij-
blijven, waardoor de eindstand 
uitkwam op 18 – 53 winst voor 
Den Dungk.

De U18-B moest aantreden te-
gen BV Rooi U18-1, het werd 
uiteindelijk een zwaar bevochten 
overwinning voor de Heesche 
jongens, met een eindstand van 
45 – 36.

De U18-A stond tegenover 
EBCG uit Geldrop. Doordat ze 
een paar spelers moesten mis-

sen, zou het weer een zware 
strijd worden tegen de lengte 
die de jongens van EBCG in huis 
hebben. Doordat de Heesche 
jongens de aanval telkens goed 
uitspeelden, konden ze toch 
bijblijven qua score. De U18-A 
bleef tot het einde van de wed-
strijd zeer geconcentreerd spelen 
(waar het bij EBCG aan ontbrak) 
en ook de rebounds begonnen 
meer de Heesche kant op te 
vallen, hierdoor kon Slamdunk 
‘97 in het vierde kwart de klei-
ne achterstand ombuigen in een 
hele nipte overwinning, eind-
stand 54 – 53.

Winst en 
verlies voor Slamdunk ‘97
HEESCH - De tweede helft van het seizoen is voor de meeste teams 
weer begonnen, de U14 en beide U18 teams van Slamdunk ‘97 uit 
Heesch speelden thuis. 

basketbalkorfbalsters Prinses irene 
tanken vertrouwen ondanks nederlaag

Toch geeft deze wedstrijd ver-
trouwen voor het vervolg van de 
competitie. De Nulandse vrou-
wen hadden wat meer scorend 
vermogen dan die uit Nistelrode. 
Maddy van Dijk (foto) had dat 
wel, want zij maakte er 4 voor 
het team van coach De Veer. 15 
punten scoorde Be Quick, waar-

van liefst 5 uit strafworpen. Zo-
wel aanvallend als verdedigend 
was het spel van Prinses Irene 
goed verzorgd. Komende weken 
staan heel belangrijke wedstrij-
den op de rol. Dan zullen er pun-
ten gehaald moeten worden om 
degradatie af te wenden.

NISTELRODE - Prinses Irene verloor zondagmiddag de thuiswedstrijd 
van de nummer 2, Be Quick met 12-15. Beide ploegen hielden elkaar 
lang in evenwicht, uiteindelijk trok Be Quick aan het langste eind. 

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Maddy van Dijk

bernHeZe SPorTief

Altior komt niet van de nul af

De eerste helft ging gelijk op en 
er werd over en weer gescoord, 
het was spannend en de dames 
gingen rusten met 7-6. 
Na rust was het toch De Korfrak-
kers dat een tandje bijschakelde 
en de wedstrijd uiteindelijk won 
met 16-10. Altior speelt zon-
dag 24 januari de derby tegen 
Prinses Irene om 14.05 uur in 

sporthal De Zaert. 

De Korfrakkers 2-Altior 2: 14-7
De Peelkorf 2-Altior 3: 12-9
De Korfrakkers 4-Altior 4: 12-13
Altior 5-De Kangeroe 3: 10-8
Altior 6-Diosa 2: 6-7 
Altior MW1-JES MW1: 2-9
Be Quick R1-Altior R1: 3-9
Rooi A1-Altior A1: 9-9

De Peelkorf B1-Altior B1: 9-5
Korloo B1-Altior B2: 7-4
De Peelkorf C1-Altior C1: 7-5 
Altior C2-Flash C1: 5-7
Be Quick C2-Altior C3: 9-5
Altior D1-Korloo D1: 22-0
Altior D2-Prinses Irene D2: 2-4
Altior E1-Prinses Irene E1: 8-9
Altior E2-Korloo E1: 5-9
Be Quick E5-Altior E3: 4-3
Altior E4-Corridor E1: 12-0
Altior F1-Alico F1: 9-3
Emos F1-Altior F2: 0-7
JES W1-Altior W1: 7-10 S t r a f -
worpen: 2-7

ERP/HEESWIJK-DINTHER - Altior 1 ging zondag op bezoek bij De 
Korfrakkers 1 in Erp. De dames uit Erp zijn in de zaalcompetitie nog 
ongeslagen, dus er was wederom een moeilijke klus om te klaren 
voor de Dintherse ploeg. 

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Het is makkelijk 
scoren met 

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

www.mooibernheze.nl

donderdag 21 januari

lezing: wisenten 
in de maashorst
Artillerieweg 3 Uden

Badminton 
introductietoernooi
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch

oud papier
Buitengebied Nistelrode
 
Boek & Babbel
Bibliotheek Heesch

informatieavond azc 
inwoners Heesch
‘t Tunneke Heesch

presentatie: de voettocht 
van jan wijnen naar 
santiago
Bibliotheek Heesch

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

vrijdag 22 januari

75 jaar avesteyn: 
avesteyn late night
Bernrodegebouw 
Heeswijk-Dinther

pronkzitting piereslikkers
De Stuik Vorstenbosch

Herinner je wie jij bent...
bij centrum maia
Palmenweg 5 Nistelrode

friday invites!... 
you in de Bobz!
Bobz Nistelrode

lezing over voeding
Benedenzaal TV Telro 
Nistelrode

voorverkoop pronkzitting 
van stichting carnaval Hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

film: amy winehouse
Filmhuis De Pas Heesch

de zin van Bernheze
CC De Wis Loosbroek

pubquiz
CC De Pas Heesch

zaterdag 23 januari

pronkzitting piereslikkers
De Stuik Vorstenbosch

open dag voor de jeugd 
bij het st. Barbaragilde 
dinther
Raadhuisplein 21b 
Heeswijk-Dinther
PaGINa 11

Huiskamerconcert 
tim akkerman
Galerij Bernheze Nistelrode
PaGINa 7

tv oudere garde: 
rollater revolutie
CC Servaes Heeswijk-Dinther

zondag 24 januari

fim: Human
Filmhuis De Pas Heesch

centrum maia: volle maan, 
labyrintwandeling
Palmenweg 5 Nistelrode

tv oudere garde: 
rollater revolutie
CC Servaes Heeswijk-Dinther

44 kirre carnaval Hdl
De Toren Heeswijk-Dinther
PaGINa 22

maandag 25 januari

Boek & Babbel
Bibliotheek Nistelrode

lezing: Het puberbrein
BS De Toermalijn Heesch

dinsdag 26 januari

samarpana: in eigen kracht
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

inloopspreekuur 
fysiotherapie Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

peutermiddag 
BS Delta Heesch
PaGINa 28

informatieavond 
over zwemles
Schadewijkstraat 6 Oss

Huiskamerbijeenkomst 
groene loper
CC De Pas Heesch

dinsdag@Bernhoven: 
parkinson
Bernhoven Uden
informatieavond 
Bs emmaus
Dr. Saal van Zwanenberglaan 
115 Heesch

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

woensdag 27 januari

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

samarpana: workshop 
bewustwording
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

voorleesmiddag
De Kilsdonkse Molen
Heeswijk-Dinther
PaGINa 7

voorleesontbijt
Bibliotheek Heesch & 
Nistelrode
PaGINa 7

jaarvergadering 
kBo vorstenbosch
De Stuik Vorstenbosch
PaGINa 8

informatieavond de 
zwarte molen nistelrode
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

informatieavond 
Bs de toermalijn
‘t Vijfeiken 36 Heesch

donderdag 28 januari

filmavond
CC Nesterlé Nistelrode

koffieochtend dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

informatieavond 
Bs de kiem
De Ploeg 101 Heesch

raad & daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

wat anders?! 
nu ook voor volwassenen!
Bibliotheek, De Misse 2 Heesch

Bram thomassen: 
draadje los
CC De Pas Heesch
PaGINa 11

vrijdag 29 januari

BoBz
Dorpshuis Nistelrode

vov meeting
CC Nesterlé Nistelrode

inloopochtend Bs emmaus
Dr. Saal van Zwanenberglaan 
115 Heesch

open ochtend Bs de kiem
De Ploeg 101 Heesch

open ochtend 
Bs de toermalijn
‘t Vijfeiken 36 Heesch

voorleesontbijt
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
PaGINa 7

centrum maia: reiki 2
Palmenweg 5 Nistelrode

Boek & Babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther

pronkzitting stichting 
carnaval Hdl
Sporthal De Zaert 
Heeswijk-Dinther

uitslag de Hisse kwis
CC De Pas Heesch

carnaval in BoBz
Dorpshuis Nistelrode

zaterdag 30 januari

centrum maia: 
familieopstellingen
Palmenweg 5 Nistelrode

gouwe kreugebal
‘t Tunneke Heesch
PaGINa 22

workshop 
‘uit je evenwicht...’
Teugenaarstraat 1 Oss

pronkzitting stichting 
carnaval Hdl
Sporthal De Zaert 
Heeswijk-Dinther

uilenwandeling 
in het donker
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode
PaGINa 25

rob & emiel: da’s sterk
CC Nesterlé Nistelrode
PaGINa 2

zondag 31 januari

seniorencarnaval
CC Nesterlé Nistelrode
PaGINa 8

carnavalsconcert
Snevelbokkenstal 
Heeswijk-Dinther

prinsenreceptie 
stichting carnaval Hdl
Sporthal De Zaert 
Heeswijk-Dinther

Benefietdiner sulaweesjes
CC De Pas Heesch
PaGINa 27

maandag 1 feBruari

oud papier 
Kern Heeswijk

rommelmarkt gilde 
vorstenbosch
Nistelrodesedijk 2 Vorstenbosch
PaGINa 20

55+ pronkzitting 
stichting carnaval Hdl
Sporthal De Zaert 
Heeswijk-Dinther

dinsdag 2 feBruari

inloopspreekuur 
fysiotherapie Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

informatieavond: 
Toekomstbestendige zorg
Ziekenhuis Bernhoven Uden

informatieavond:
toekomstige zorg 
Ziekenhuis Bernhoven Uden
PaGINa 26

woensdag 3 feBruari

i-meet: gekkenmiddag
Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

informatieavond: romereis
Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther
PaGINa 27

gratis inloopspreekuur 
van soest & partners 
accountants en adviseurs
Cereslaan 4 Heesch

dokter op dinsdag@
Bernhoven: de geheimen 
van de stem
CC De Pas Heesch
PaGINa 26

UITVERKOCHT


