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‘Harten van de zes kerken blijven
kloppen in eigen dorpen’

ren
Voor Bernhezena
ren
Door Bernhezena

Pastoor ouwens: ‘Voor

eigen parochianen blijven wij in dienst staan van hun dorp.
Daar verandert niets aan’
BERNHEZE - Pastoor Ouwens (Nistelrode/Vorstenbosch), priesters Gerard Verbakel (Nuland) en David van Dijk (Geffen/Vinkel) en pastoraal
werkster Annemie Bergsma (Heesch) zullen als één pastoraal team, per 1
februari 2015, in de nieuw gevormde fusieparochie samen gaan werken.
“Voor eigen parochianen blijven
wij in dienst staan van hun dorp.
Daar verandert niets aan. Het grote verschil vindt plaats op bestuurlijk, financieel en organisatorisch
niveau. Daar valt door samenwerking veel ‘winst’ te behalen”, legt
pastoor Ouwens uit.
Het is belangrijk voor de toekomst
om mee te bewegen met de veranderende houding van mensen
en met de maatschappelijke samenleving in het algemeen. “Ook
wij moeten toekomstgericht kijken, denken en doen. Ik hoop dat
mensen dat begrijpen. Wij zien nu
al een flinke teruggang in kerkgangers, vrijwilligers en middelen, dus
moeten we nú in actie komen en
niet strakjes pas als de nood hoog
is.”

Pastoor Ouwens: nieuwe kansen 

Tekst: Hieke Stek Foto: Ad Ploegmakers

Samenwerkingsverbanden
Vanuit de zes kerkdorpen – Nistelrode, Vorstenbosch, Nuland, Vinkel, Geffen en Heesch - hebben er
twee personen zitting in de stuurgroep. “Zij zijn al heel lang bezig
met het voorbereiden van de fusie.
We gaan echt niet over één nacht
ijs. We zijn ons er terdege van bewust dat elke parochie een eigen
geloofscultuur en -beleving heeft.
Een eigen ‘ziel’ en dat blijft ook zo!
Maar we zien ook dat samenwer-

ken uitstekend gaat. Het een hoeft
het ander niet uit te sluiten! Onder de paraplu van de stuurgroep,
zijn de pastoraatgroep en de vele
werkgroepen op een heel prettige
manier al intensief samen aan de
slag.
Vergroting betekent niet automatisch verarming of verlies van eigenheid of identiteit, maar biedt
juist nieuwe kansen tot vruchtbare
verbindingen met gelijkgestemden. Als we die kracht inzien en
dat met elkaar uitstralen, in plaats
van angstig vast te willen houden
aan wat is, dan komt het goed.
Daar heb ik alle vertrouwen in.
Groot zijn waar het ‘moet’ en klein
blijven waar het kan!”, aldus pastoor Ouwens.
Goede Herder
“De Goede Herder is de naam van
de nieuwe parochie waaronder de
- momenteel 25.000 - katholieken
het geloof op de hun vertrouwde
manier kunnen blijven beleven.
Door te fuseren besparen we kosten, zodat we de drie rijksmonumentale kerken en de drie andere
kerkgebouwen zo lang mogelijk
kunnen blijven behouden. Niet alleen omdat ze beeldbepalend zijn,
maar vooral om het thuisgevoel te
waarborgen”, besluit hij.

Wij gaan ‘knalle met zijn alle’
Prins John en Prinses Marion voorop met carnaval bij CV De Hossende Wevers
NISTELRODE - Zaterdagavond rond 22.00 uur, was de spanning te voelen in Partycentrum ‘t Maxend in Nistelrode. Wie zou de nieuwe prins
worden van CV De Hossende Wevers in 2015?

Adjudant John, Prins John en Prinses Marion, adjudant Erwin en de jeugdprins
Joshua
Foto: DMBK

Achter het scherm stonden de
nieuwe prins, prinses en de adjudanten klaar. Na het stellen van
enkele vragen, waarop ze alleen
‘Ja’ en ‘Nee’ konden antwoorden,
kwamen uiteindelijk Prins John en
Prinses Marion naar voren. Samen
met adjudanten John en Erwin zullen zij de carnaval bij de Hossende
Wevers tot een gezellig feest maken. Prins John van Hintem is geboren in Venlo, waar hij carnaval
er al met de paplepel ingegoten
kreeg. Hij is getrouwd met zijn
prinses Marion, dus het koppel
is in het dagelijks leven ook een
paar. Het gezin telt vier kinderen,
waarvan Jordi en Delano in Nistelrode wonen en Leroy en Rachel in
Roermond. John is werkzaam bij
Swiss Sence in Uden, waar hij in
het magazijn teamleider inslag is.
Zijn hobby’s zijn: het gezin, voetbal, carnaval en natuurlijk muziek.
Onlangs heeft John - samen met

de Brali’s - het liedjesbal in Nistelrode gewonnen, met het nummer
‘Limburg en Brabant’.
Zijn vrouw Marion is geboren en
getogen in Roermond en ook bij

‘limburg en brabant
samen carnavallen’
haar zit carnaval er al van kleins af
aan in. Marion is op het moment
huisvrouw en daar heeft ze een
hele dagtaak aan. Haar hobby’s
zijn het gezin, carnaval vieren en
hun twee trouwe viervoeters Bruno en Diesel.
Samen zal dit Limburgs prinsenpaar laten zien dat Limburg en
Brabant heel goed samen kunnen
gaan tijdens carnaval, onder het
motto: ‘Wij gaan knalle met zijn
alle!’.
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Geef je op als
RAADGEVER
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• In 3 minuten

Van Bernheze
voor Bernheze
Ga naar
www.tipmooibernheze.nl
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Advertorial

aan het werk
Ben jij 18 jaar of ouder en toe aan een afwisselende en prettige baan?
Word dan

Verkoopmedewerker/ster
Voor 30-38 uur per week
Voor Shell Hanenberg te Heesch (Rijksweg A59)
Jouw taken:
• kassabediening
• verzorgen van de shop
(voorraadbeheer)
• bijhouden buitenterrein

Jouw kwaliteiten:
• prettig in de omgang
• zelfstandig
• ondernemend
• representatief, ﬂexibel

Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving

Wij bieden:
- ﬁjne werkomgeving
- prettige werksfeer
- passende honorering (CAO tankstation en wasbedrijven).

Fotografie
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen

Bijzonderheden:
- uren in overleg
- wisselende diensten tussen 6.00 en 23.00 uur.

Aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
Info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com

Ben jij de beste verkoopmedewerker/ster?

Reageer dan snel en stuur je sollicitatiebrief met CV en pasfoto naar:
Shell Hanenberg t.a.v. G Steenbergen
Bosschebaan 116, 5384 VZ, Heesch
Via mail: Feedback@Schellekensbv.nl

Bezorgklachten
office@bernhezemedia.com
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg
besteed. Er kunnen echter geen
rechten aan worden ontleend.
De uitgever zal geen aansprakelijkheid aanvaarden. Niets uit deze
uitgave mag op enigerlei wijze
worden verveelvoudigd en/of
openbaar worden gemaakt zonder
toestemming van Bernheze Media.

PEFC/30-31-421

Gevraagd

BEDIENING
16 - 18 jaar
partttime

Gevraagd

KOK

Solliciteren: kom langs op
Parkstraat 4 in Nistelrode

20 - 25 jaar
fulltime / parttime
voor het maken van
wok- en teppanyakigerechten
Functieeisen:
koksdiploma en ervaring

Meer info: www.wokengonistelrode.nl

Advertorial

Stichting Kloosterkapel Vorstenbosch
Lezing en pop met een knipoog
culturele en educatieve ontmoetingsplaats

Donderdag 22 januari geeft Henk
Goossens een lezing over ‘Geestelijke achtergronden van ziekte
en gezondheid’. Aanvang is 20.00
uur, kosten € 7,50.
Wij verdiepen ons daarbij in de samenhang tussen de werking van
het lichaam en het geestelijk functioneren van de mens. Ziekte wordt
zo niet beschouwd als een noodlottig toeval, maar als een mogelijkheid tot bewustwording. Bewustwording van het eigen lichamelijk
en geestelijk functioneren als een
samenhangende eenheid. Gene-

zing vindt dan ook plaats door het
ondersteunen van de eigen geestelijke geneeskracht van de mens en
door bewustwording van wat een
specifieke ziekte aan deze mens te
zeggen heeft, kortom wat de zin is
van dit ziek-zijn.
Henk Goossens is medeauteur van
het boek Met Aandacht Genezen.
Pop met een knipoog
Zondag 25 januari, concert door
Beez uit Eindhoven, aanvang 15.00
uur, entree € 5,-.
Beez speelt luisterliedjes met in-

vloeden uit vele soorten muziek.
Pakkende popsongs, dromerige
ballads, een Franse chanson en
een Keltische folksong, latin, jazz
of klezmer en soms zelfs een fragmentje klassiek. Met eigenzinnige
melodieën, verrassende wendingen
én grappige fragmenten want humor mag niet ontbreken. De band
bestaat uit: Anek Man (vocals), Gerard de Graaf (toetsen, accordeon,
vocals), Luud Ector (basgitaar, vocals), Caroline Romers (saxofoon)
en Jacques Boer (drums).
Info: www.beezbeez.nl

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

Meer dan slager alleen
Slagerij – Poelier Riny van Esch in Heesch is meer dan slager
alleen. Naast het alom bekende scharrelvlees, kunt u bij ons
ook terecht voor uw biologische groente- en fruitpakketten. De
groenten en het fruit van De Twee Linden uit Reek bieden wij in
pakketvorm op bestelling wekelijks aan. Klanten kunnen dan naast hun groenten- ook meteen bijpassend vlees kopen en zelfs
een toetje van de Petrushoeve.
De Twee Linden is een
kleinschalig gevarieerd
biologisch tuinbouwbedrijf
in Reek van 1,5 hectare.
Door het jaar heen worden
er meer dan veertig
verschillende soorten
groenten, zonder kunstmest
of chemisch synthetische
bestrijdingsmiddelen,
met zorg en aandacht geteeld. Dit gebeurt
met respect voor en in samenwerking met de
natuur. Een groentepakket bestaat uit 6 à 7
soorten groenten, goed voor 4 tot 5 maaltijden
per week. Gevarieerd, vers, lekker en gezond!
Afhalen kan op de donderdag na 10.00 uur.
Iedere week een vers en afwisselend biologisch
pakket. Verkrijgbaar als:
1 persoons combi (groente én fruit)
2 persoons groentepakket
2 persoons LUXE groentepakket
4 persoons groentepakket
6 persoons groentepakket
Fruitpakket klein
Fruitpakket groot
Aardappels (2kg)
Vragen of meer informatie over de prijzen? Loop even binnen in
de winkel.
Als u onze slagerij-/poelierszaak bezoekt,
zijn mijn team en ik u graag van dienst.
Riny van Esch - ’t Dorp Heesch

Komeet te zien bij
Sterrenwacht Halley
HEESCH - Sterrenwacht Halley is op de vrijdagavond 16 januari voor
publiek geopend. Het programma begint om 20.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Het is voor alle leeftijden geschikt.
Als het niet bewolkt is, wordt
de grote telescoop van de sterrenwacht gericht op de komeet
Lovejoy, die hoog aan de sterrenhemel staat, in het sterrenbeeld
Stier. Mogelijk is de komeet dan
zo helder, dat hij ook met het
blote oog te zien is. De komeet is
in augustus 2014 ontdekt en genoemd naar zijn ontdekker Terry
Lovejoy. De komeet was toen nog
alleen vanaf het zuidelijk halfrond
zichtbaar, maar nu is hij vanuit ons
land waar te nemen. Op 7 januari
naderde Lovejoy de Aarde tot op
een afstand van 70 miljoen kilometer en op 30 januari is zijn afstand tot de Zon het kleinst: 193
miljoen kilometer. Voorts kan men

kennismaken met allerlei bekende
en minder bekende sterren en sterrenbeelden.
De telescoop wordt ook gericht
op onder meer de reuzenplaneet
Jupiter en zijn grootste manen en
het Zevengesternte of Plejaden. In
het auditorium en het planetarium
worden presentaties en voorstellingen verzorgd over sterren en
planeten en ook meer verteld over
de komeet Lovejoy.
Entree sterrenwacht: € 5,(kinderen t/m 12 jaar: € 3,-).
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, 5383 KT Heesch
0412- 45 49 99.
www.sterrenwachthalley.nl.

nieuwe menukaart
Mgr. van Oorschotstraat 9 - Heeswijk-Dinther - 0413-291446
www.restaurantnegen.nl - info@restaurantnegen.nl
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CV Oan de Kant: nieuw in Krullendonk Column
D’n Blieker
Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse
belevenissen.

Tekenles
Tekenles. Nooit heb ik begrepen waarom ik die les moest volgen.
Op de bassischool vond ik het altijd al onzinnig om met wasco aan
de slag te gaan. Binnen de lijntjes kleuren vond ik nou niet echt een
opdracht waar ik in mijn verdere leven iets aan zou hebben. Nu
was iets kunstzinnigs creëren waar anderen met een open mond
naar zouden kijken ook niet bepaald mijn sterkste punt. Daar zal
het ook aan gelegen hebben, want ik vermeed liever de dingen waar
ik niet in uitblonk. Terwijl anderen met hun tong uit hun mond
mooie tekeningen fabriceerden, kraste ik met grote halen een paar
fantasieloze strepen op papier om er maar zo snel mogelijk van af te
zijn.

CV Oan de Kant heeft veel plezier in ‘t bouwen

HEESCH - Heesch kent een nieuwe
carnavalsvereniging. CV Oan de
Kant maakt dit jaar haar debuut in
de optocht van Krullendonk. Bij de
twaalf heren en twee dames loopt
alles beter dan gepland.
“Het was wel erg magertjes in
Heesch met wagens”, vertelt Bram
Verhoeven, een van de initiatiefnemers van de vereniging. Vorig
jaar stonden er maar drie wagens
aan het vertrek van de optocht
van Krullendonk. Job van den Akker vult Bram aan met een ander
doel van het bouwen: “We doen
het ook zeker voor de gezelligheid

Tekst: Roy van den Busken Foto: Marcel van der Steen

tijdens het bouwen.”
CV Oan de Kant prijkt op de online
deelnemerslijst van de Stichting
Carnavalsviering Heesch. Bij de
start koos de club CV Niks Geléjè
als naam uit. “We kregen toen een
mailtje van een groep uit Geffen
met dezelfde naam.” Om die reden veranderde de vereniging haar
naam.
Kermiswagen
“Het is een kermiswagen”, zegt
Bram over de wagen van 2015.
“Het thema van de wagen gaat
over de geluidsoverlast in het dorp
tijdens de kermis, afgelopen zo-

nieuW
Sushi menukaart

met nieuwe setjes sushi

mer.” Op de kar, die aangeduwd
moet worden, staan in letters
kleuren, waarin de wagen nog geschilderd moet worden. “Het gaat
veel sneller dan gepland”, geeft
Job aan. De wagen, die voor het
grootste gedeelte overgenomen is
van CV Hobelehup, wordt rond de
acht meter lang. Hoe de wagen er
precies uit komt te zien, moet nog
een verrassing blijven tot de optocht. De vereniging heeft nog bijna vijf weken de tijd om de wagen
klaar te maken voor de optocht.
En dan moet iedereen in het dorp
van Heesch ‘oan de kant’ voor de
wagen.

www.mooiheesch.nl

Actie-menu

www.mooinisseroi.nl

Meer info: www.wokengonistelrode.nl

Van mij mag vanaf nu het aantal uur tekenles op de bassischool en
middelbare school dan ook verdubbeld worden. Laat kinderen tekenen
en praat daarna over wat ze hebben gemaakt en waarom ze het hebben
gemaakt. Laat ze hun gedachten op papier zetten, ook al is het in de
vorm van paar fantasieloze krassen buiten de lijntjes. Zelfs een slechte
tekening kan prachtig worden als je de achterliggende gedachte leert
begrijpen.
Hoe meer cartoonisten we daarmee kunnen opleiden, hoe beter.

De Oudere Garde speelt
‘Wat is vreemd’

Actuele informatie
op uw smartphone
via mobiele website

‘ ALL YOU
CAN EAT ’
Van 14 t/m 31 januari. Kies uit de All you can eat menukaart
uit de meer dan honderd gerechten. NU inclusief drank.
Ma. t/m vrij. € 19,50 p.p. Za. en zo. € 21,50 p.p.

Na deze week begrijp ik wel ineens waarom elk kind moet leren
tekenen. Vanaf deze week snap ik hoe belangrijk het is dat elk kind
de kracht van een tekening leert begrijpen. Van de duizend kinderen
is er misschien maar één die van het maken van deze tekeningen zijn
beroep gaat maken, maar dat is ook nog altijd beter dan helemaal
niemand.

www.mooihdl.nl

Bezoek onze
mooisites
INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

De Oudere Garde tijdens de repetitie

Foto: Michel Roefs

HEESWIJK-DINTHER – Toneelvereniging ‘De Oudere Garde’ speelt
zaterdag 24 en zondag 25 januari
het blijspel ‘Wat is vreemd’ van
Jos Schepers in CC Servaes in Dinther.

verwacht. De ook in het complot
zittende buurman Bennie voelt
zich al snel erg ongemakkelijk met

Als door Hermien oude Romeinse
munten worden ingezet om archeologen te lokken als gasten
voor haar slechtlopende hotel, lijkt
het plan in eerste instantie te werken. Eerst nemen de archeologen
Martha en Esther hun intrek in het
hotel, vlot gevolgd door de amateurarcheologen Anja en de steeds
erg aanwezige Miny. Dit tot groot
genoegen van de rokkenjagende
Italiaan Marcelino.
Al snel gaat het allemaal niet zoals

Buurman Bennie
voelt zich al snel
ongemakkelijk
de situatie. Zijn vrouw Truus maakt
hem, maar ook anderen, het leven
niet makkelijk. Fred, de man van
Hermien, zag het vanaf het begin
al niet zitten. Krijgt hij gelijk...?
Aanvang 20.00 uur.
Kaarten kosten € 7,50 en zijn te
reserveren bij Tiny van de Brand
0413-291793.

4

Health, Beauty, Care

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112

Woensdag 14 januari 2015

KVo Vorstenbosch schenkt geldbedrag aan De Korrel

Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 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 u.
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 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij
de RegioApotheek in het
Bernhovenziekenhuis.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.

Ben Cornelissen tekent voor ontvangst namens St. Zorgvoorzieningen

José van Kessel, voorzitster KVO tekent voor schenking

VORSTENBOSCH - Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch werd
donderdag bijzonder blij verrast met een aanzienlijk geldbedrag. Dit
werd geschonken door KVO Vorstenbosch, dat in 2014 opgehouden is
te bestaan.

het geld dat nog over was na afsluiting, te besteden aan een goed
doel. Voorwaarde was wel, dat het
een vereniging of stichting zou
worden die uit Vorstenbosch komt
en voornamelijk met vrijwilligers
werkt. Het vrijgekomen bedrag is
geschonken aan dagopvang ‘De

Namens de KVO overhandigde
José van Kessel een enveloppe
aan Jan Kanters, secretaris van de

Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch. De oud-bestuursleden
van de KVO hadden de wens om

Foto’s: Jo v.d. Berg

Korrel’. Dit is een onderdeel van de
Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch.
Met dit bedrag kan extra spelmateriaal worden aangeschaft, om de
cliënten van de dagopvang meer
afwisselende activiteiten te bieden.

Allround
haarstudio
Haarstudio Hebbess
Hoogstraat 18
5388 EC Nistelrode
06-26338828

Alle monturen zijn geprijsd inclusief
enkelvoudig ontspiegeld glas

Alleen op afspraak

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

nieuwe Lourdesreis in mei
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Helma Jansen, gediplomeerd hotelleider voor Lourdesreizen, zal van 2 tot en met 9 mei opnieuw een reis per
TGV naar Lourdes organiseren en begeleiden voor belangstellenden uit de parochies van Heeswijk, Dinther, Loosbroek en Berlicum-Middelrode.
Iedereen kan mee op bedevaart
naar Lourdes: jong of oud, ziek of
gezond, gelovig of niet gelovig.
Letterlijk afstand nemen van het
dagelijks leven door op bedevaart
te gaan, kan bijdragen aan het vinden van rust en het ontwikkelen
van bepaalde inzichten die nodig
zijn om tot beslissingen te komen
of nieuwe kracht op te doen. Een
ontmoeting in Lourdes laat hoe

dan ook zijn sporen na. Al degenen die er ooit waren, beamen
dit: “Het is een gevoel dat niet in
woorden is te duiden. Soms lijkt
het alsof de hemel de aarde raakt.
Je moet het zelf meemaken!”
Iedereen uit de abdijparochies die
graag een keer mee zou willen,
kan zich voor deze reis opgeven.
Voor deze bedevaart heeft VNB
een evenwichtig programma met

veel variatie samengesteld. Gediplomeerd hotelleider Helma Jansen
werkt samen met de Vereniging
Nederlandse Bedevaarten en de
R.K.-parochies van Berlicum-Middelrode, Loosbroek en HeeswijkDinther. Belangstellenden kunnen
bij haar terecht voor alle informatie
over de Lourdesreis in 2015.
Email: helmajansen@live.nl,
tel: 06-30 72 53 02.

Contactpersonen:
Voor Heeswijk:
Jeannette Dekker.
j.dekkerhome@home.nl,
tel: 0413-293223
Voor Dinther: Ria Verkuijlen.
Verku36@hetnet.nl,
tel: 0413-291211.
Voor Loosbroek: Ria van der Wijst.
anrvdwijst@ziggo.nl,
tel: 0413-229411.

workshops,
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info@bbyr.nl
tel 06

Professionele behandeling van de voet
Aanmeting en levering van maatwerk,
zolen, nagelbeugel en orthese (teenstukje)
Instrumentele behandeling, wondverzorging
Verbanden en tapings
Advies en voorlichting
Sportpodotherapie

www.bbyr.nl
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Politie en studente in Heesch op pad om het
aantal inbraken terug te brengen

Een inwoner krijgt uitleg over het risico van een niet afgesloten tuinpoort

HEESCH - De politie maakt zich met het landelijk project ‘Samen tegen inbraken’ sterk om inbraken te
voorkomen. Ook Heesch doet mee, waar de studente integrale veiligheid Suzan van Zoggel als vrijwilliger
wijkagent Wim Kluessjen helpt met het inlichten van bewoners.

heerst op de meeste plekken een
dorpskarakter waar veel mensen
elkaar kennen en op elkaar letten.
De vorige keer liep er bij een van
de huizen onder een garagedeur
een slang om te zorgen voor verlichting in de voortuin. Leuk, maar
de garagedeur is dan wel gewoon
open!”, zegt Suzan.

In december startte Kluessjen samen met enkele vrijwilligers met
het project in Heesch. Met vrijwilligers loopt hij één à twee keer per
maand ’s avonds door de wijken
en ze kijken vooral naar huizen
waar het licht uit is. Bij deze huizen
wordt dan gekeken of het makke-

“En we komen ook fietsen tegen
in de schuur die niet op slot staan
en waar de huissleutel aan dezelfde sleutelbos zit als de fietssleutel.
Het is handig om sleutelbossen te
scheiden.” Volgens Wim is het ook
verstandig om de containers binnen te zetten. Via deze anderhalve

Suzan schrijft een ‘voetstap’ - een papieren afdruk van een voetstap als waarschuwing over onveilige situatie - uit voor
kliko’s in de brandgang. Burgemeester Marieke Moorman zorgt voor licht.
Foto’s: Marcel van der Steen

lijk is om binnen te komen. “We
gaan natuurlijk niet de tuin uitspitten om te kijken of er ergens onder een bloempot een sleutel ligt,
maar wel bijvoorbeeld of de deur
op slot is en of dat er een laptop in
de auto ligt”, vertelt Wim. Suzan
vindt het interessant om met de

wijkagent mee te kijken. “Ik merk
dat veel mensen zich niet bewust
zijn van inbraken. In Heesch zijn
er voor een klein en gezellig dorp
stiekem best veel inbraken”, vertelt ze. Mensen zijn volgens haar
nalatig en denken dat een inbraak
hen niet overkomt. “In Heesch

meter grote bak is het vaak gemakkelijk om op de carport of op
het dak te komen.
Nalatig
“Binnen gezinnen wordt ook vaak
gedacht dat de ander de boel wel
afsluit. ‘Mijn man sluit altijd de
poort’ of ‘er moet nog iemand
thuiskomen dus is de deur nog
open’. Ook daarin zijn mensen erg
nalatig”, zegt Suzan, die een van de
twee vrijwilligers is die Wim helpt.
Kluessjen ziet graag meer vrijwilligers verschijnen die hem helpen
om het aantal inbraken in Heesch
nog verder terug te dringen.
Meer foto’s: www.mooiheesch.nl

nek-aan-nekrace bij nisseroise Kwis 2014
NISTELRODE - Een strijd der titanen, vol enthousiasme, creativiteit en sportiviteit beschrijft de Nisseroise
Kwis editie 2014 het best. Een nek-aan-nekrace beschrijft de uitslag. Wie als winnaar uit de bus komt, wordt
bekendgemaakt op zaterdag 17 januari tijdens de uitslagfeestavond van de Nisseroise Kwis 2014 vanaf
20.30 uur in Partycentrum ’t Maxend.
De vierde editie van de Nisseroise
Kwis, de dorpskwis van Nistelrode,
werd op 28 december gespeeld. Er
waren dit jaar minder deelnemende teams, het aantal deelnemers
aan de kwis bleef gelijk. Rond de
1200 mensen speelden mee in de
strijd om de trofee.

Sportief
Nistelrode is een sportief dorp, 68
van de 72 teams stuurden hun
sportiefste lid naar sporthal De
Overbeek voor deelname aan de
geheime opdracht, een shuttle-run
test. De vertegenwoordigers van
ieder team zetten hun beste been-

tje voor. Waarbij ook aandacht en
respect was voor ieders persoonlijke prestatie. Een bijzonder goede
sfeer, waar Nistelrode meer dan
trots op mag zijn.
Uitslag
De ontknoping van de kwis vindt
plaats op zaterdagavond 17 januari. Dan wordt ook antwoord
gegeven op vragen als: Wat is de
gemiddelde score? In welke categorie scoorden de teams het best?

ALLES
MOET
WEG

Tot 70% korting
‘t Dorp 22c - 5384 MA HEESCH - Tel: 0412 47 49 97

En welke bijzonderheden las de
organisatie terug tijdens het nakijken? Maar vooral ook: wie gaat er
dit jaar met de wisseltrofee en 250
euro naar huis? Het belooft een gigantisch feest te worden met band
Baby Blue en Feestduo Geenus.
Benieuwd of jullie team - eindelijk als winnaar van de Nisseroise Kwis
2014 de titel mag gebruiken? De
organisatie hoopt op een grote opkomst in Partycentrum ’t Maxend
op 17 januari om 20.30 uur.
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zussen ans en Martine zijn
samen honderd jaar getrouwd
Kerkstraat 2A - 5384 KB Heesch - 0412 454 938
info@notarisgroeneweg.nl - www.notarisgroeneweg.nl

benefietconcert afrikaengakoor en Koor Koraal

Afrika-Engakoor

Tweemaal vijftig met zusjes Van Esch en hun echtgenoten

HEESCH - De twee zusjes Ans en Martina van Esch leerden hun aanstaande mannen Koos van de Hurk en Frans van Leur los van elkaar
kennen. Koos en Frans kenden elkaar al van het bedrijfsvoetbal.
Koor Koraal

NISTELRODE – Een unieke samenwerking tussen het Afrika-Engakoor
en Koor Koraal zal op zondag 18 januari leiden tot een concert in CC
Nesterlé.
Bezoekers kunnen genieten van
samenzang en daarbij het werk
van Yolanda van den Broek uit
Nistelrode steunen. Yolanda is
werkzaam in Kameroen en om
haar werk te steunen zal er een
collecte gehouden worden tijdens
het concert.

De koren
Het Afrika-Engakoor met leden uit
Nistelrode en andere Brabantse gemeenten, bestaat sinds 1997. Het
toenmalige gelegenheidskoor ten
tijde van de thuiskomst van pater
Toon van Kessel en zuster Henrilena van der Laar heeft inmiddels 74

‘een harmonieuze samenzang met
collecte voor het Werk in kameroen
Koor Koraal en het Afrika-Engakoor hebben al vaker samen gezongen en dat bleek een harmonieuze samenklank te geven. Het
zingen met andere koren vinden
de leden van het Afrika-Engakoor
een heel positieve ervaring en ze
zien het als een extra stimulans.
Daarom hebben zij voor het concert in CC Nesterlé gevraagd of
Koor Koraal met hen samen wil
optreden. Voor Koor Koraal een
mooi uitstapje richting Nistelrode.

leden en een uitgebreid repertoire
met Afrikaanse liederen.
Koor Koraal uit Heesch zingt al
bijna 30 jaar. Het brede repertoire
bestaat voornamelijk uit popmuziek van toen en nu.
Beide koren worden begeleid door
een band. Het concert op 18 januari in CC Nesterlé begint om 10.30
uur en de entree bedraagt € 5,-.

Als het gaat om versheid
en kwaliteit!
Waardsestraat 15, 5388 PP Nistelrode • Telefoon: 0412 611383 • www.heerkensAGF.nl

Als zwagers en sinds 1970 ook
als buurmannen, weten ze precies
wat ze aan elkaar hebben. “We
zijn goede buren, maar we lopen
de deur niet plat bij elkaar. Het is
fijn om te weten dat als je hulp nodig hebt, er iemand naast je woont
waar je op kunt rekenen. We zijn
blij dat we met z’n vieren, in goede
gezondheid, ons 50-jarig huwelijk
nog mogen én kunnen vieren!”

digheden. “We kregen allebei tegelijk een woning aangeboden in
Oss en daar hebben we dankbaar
gebruik van gemaakt. Toen besloten we om op dezelfde dag te
trouwen en samen te feesten. Het

Op 14 januari 1965 stonden ze gevieren voor het altaar in de noodkerk van de Petrus Parochie. Ans
en Koos gaven elkaar het ja-woord
en ook Martina en Frans. De oude
kerk was in 1961 afgebrand, dus
trouwden ze in de noodkerk.
Dat ze samen in het huwelijksbootje stapten was eigenlijk een
toevallige samenloop van omstan-

was, zoals in onze tijd, een ‘normale’ trouwdag: na de mis een kopje
koffie met pastoor Van Uden op de
pastorie en daarna met familie en
vrienden feestvieren.”

Tekst en foto: Hieke Stek

gebouwd op de grond van onze
ouders. Dat was heel fijn, want op
deze manier konden we goed voor
onze ouders en onze broer zorgen,
die naast ons bleven wonen.” De
verstandhouding tussen de zussen en zwagers is prima. “Maar
we hebben gewoon ons eigen leven. Het enige wat we echt met
z’n viertjes doen is vrijwilligerswerk

‘het enige Wat We echt met z’n viertJes
Doen is VRijWilligeRsWeRk bij De hoRiZon’

Naar Heesch
In 1970 verhuisden de twee echtparen naar Heesch. “Onze huidige woningen hebben we zelf

bij de Horizon. We vinden dat een
goede lokale ziekenvereniging en
de paar uurtjes die we daar helpen
geeft ons allemaal voldoening.”
“Samen 100 jaar getrouwd. Dat is
toch wel iets waar we graag met
een feestje bij stil willen blijven
staan”, besluiten de twee echtparen.

Laverhof versterkt raad van toezicht
HEESWIJK-DINTHER - De raad van toezicht van Laverhof heeft met ingang van 1 januari dr. Yolande Kuin
benoemd tot lid van de raad van toezicht. Zij volgt mevrouw drs. Y. Bouwman-Bakker op, sinds januari 2008
lid van de raad van toezicht van Laverhof en diens rechtsvoorganger BerneZorg.
Yolande Kuin (64 jaar) is psychogerontoloog en gezondheidszorgpsycholoog. Zij was tot december
2014 werkzaam als universitair docent bij de sectie Ontwikkelingspsychologie en Psychogerontologie aan de Radboud Universiteit
Nijmegen. Zij promoveerde op het
onderwerp ‘Ondersteuningsgroepen voor ouderen: Hun betekenis
voor de beleving van belangrijke
gebeurtenissen’. Zij heeft gedurende haar loopbaan functies in de
praktijk van de zorg voor ouderen
gecombineerd met onderzoek en
onderwijs. Ook was zij jarenlang
actief in de beroepsvereniging van
psychologen, met name op het ge-

bied van de ouderenpsychologie.
Tegenwoordig is zij voorzitter van
de stichting PgD Expertise voor de
Ouderenzorg en voorzitter van de
Stichting Ombudsman voor Ouderen Vught.
Yolande Kuin: “De thema’s autonomie, welbevinden en zingeving
in de latere levensfasen hebben altijd centraal gestaan in mijn werk.
Ik verwacht vanuit deze expertise
een wezenlijke bijdrage te kunnen
leveren aan de strategische koers
van Laverhof, die uitgaat van de
eigen kracht van mensen om zelf
keuzes te maken, in verbinding
met de lokale gemeenschap. Het is

die kracht van het lokale die mij zo
aanspreekt in Laverhof.”
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bob en alina zijn
‘actieve Hadeejers 2014’
Drukbezochte nieuwjaarsreceptie HaDee
HEESWIJK-DINTHER - Voor de derde keer organiseerden Stichting Dorpsnieuws en Actief Burgerschap afgelopen donderdag een nieuwjaarsreceptie. Vele belangstellingen kwamen naar CC Servaes in Dinther.
een supervrijwilliger was bij 70 jaar
bevrijding HDL. Ook Alina ontving
een mooi beeld en een oorkonde.
Alina zei: “Lieve dorpsgenoten, zo
zie je maar weer dat een importvrouw ook actieve Hadeejer kan
worden, bedankt allemaal.”
Hierna werden de hoogtepunten
van 2014 nog even kort doorgesproken:
• De film en het boek Hadee
24/24 (er zijn nog 60 boeken
met dvd).
• Vrijwilligersmarkt HaDee.
• 70 jaar bevrijding HDL.
Bob Verhoeven, Jonge actieve Hadeejer

Foto’s: Lianne Gabriëls

Alina van Marsbergen, Actieve Hadeejer

Omdat Gert-Jan Arts wegens persoonlijke redenen afwezig was,
nam Peer Verkuijlen zijn plaats in
om de avond te presenteren. Hij
begon met één minuut stilte voor
de ramp in Frankrijk.
Voor het eerst werd deze avond
ook een ‘Jonge actieve Hadeejer’
gekozen. Dat werd Bob Verhoeven, nog maar 18 jaar oud. Al 14
jaar lid van het Gilde St. Barbara,
scheidsrechter bij Avesteijn, maar
ook in Weert en mede-organisator
van de Hadee Kwis. “Een groot
voorbeeld voor de jeugd”, aldus
Peer Verkuijlen.
Bob ontving uit handen van Peer

de oorkonde en het beeld. Bob
hield nog een woordje en vertelde:
“Het was raar gisteren en vandaag, ik werd gevraagd om mee te
gaan naar de nieuwjaarsreceptie.
Toen ik binnenkwam zag ik mijn
familie zitten, dus toen dacht ik al:
‘er is iets aan de hand’. Ik vind het
een hele eer en deze titel moedigt
mij aan om door te gaan waar ik
mee bezig ben”, aldus Bob.
Hierna was het tijd voor de onthulling van de Actieve Hadeejer. Dat
werd Alina van Marsbergen. Zij is
een vrijwilliger pur sang, iemand
die zich inzet voor de Dier & Tuinweide, de hockeyclub, maar ook

Wat gaat 2015 HaDee brengen?
• Tentoonstelling 13 hectare (van
23 mei tot 28 juni), niet alleen aan de Meerstraat maar
dit jaar ook op andere plekken
in het dorp, zoals de Abdij van
Berne, in de COOP en op het
Plein 1969. Het onderwerp is
‘CTRL+ALT+DELETE de toekomst nu’.
• Start woningbouw.
• De introductie van Abdijbier.
• 70 jaar Kersouwe.
Dorpsakkoord
Hans Lakwijk betrad daarna het
podium voor een cabaresk intermezzo, afgesloten met een mooi
gedicht. Wie neemt het stokje over
voor 2015?
Tot slot was er de ondertekening
van het dorpsakkoord tussen de
gemeente Bernheze, Stichting
Dorpsnieuws en Actief Burgerschap Heeswijk-Dinther.
Burgemeester Marieke Moorman
gaf aan dat het iets unieks is, ‘een
groot avontuur’ omdat in Bernheze
nog niet eerder een dorpsakkoord
getekend is. Zij gaf aan dat dit ook
alleen mogelijk is door vertrouwen
en respect te hebben voor ieders
rol en functie. Hierna werden de
handtekeningen gezet en was het
officiële gedeelte afgelopen van de
derde nieuwjaarreceptie van HaDee. Er werd nog lang en gezellig
nagebuurt.
Meer foto’s op www.mooihdl.nl.

Aanbiedingengeldig
geldig
van
juli 2014
Aanbiedingen
van
1618
t/mt/m
22 24
januari
2015
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Fano koude schotel 500 gram
Salade van de week 200 gram
Stoofschotel 500 gram

€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50

Biologisch groentepakket (op bestelling)
Twee personen € 8,-. Vier personen € 10,Inclusief recepten

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

Mini mueslikoeken
Pakje volkoren
Bij aankoop van 2 broden
naar keuze:

crackers

1,00

Naturel of sesam

4+2
GRATIS

Spelt uit de Maashorst

Pompadoer Sneeuwpop
Nu

2,95

Pompoenpitten, rozijnen
en een vleugje kaneel

1,50

Boterbroodjes gevuld
met room en kersen

Van Mook
De Echte Bakker

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

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

Schoonheids- en kapsalon, pedicure en manicure

Thea en Eline van Dijk
• kapsalon
• schoonheidsbehandeling
• pedicure
• manicure
• laserontharing

5384 NL Heesch

gepaneerde schnitzels € 4,95
Slavinken

4+1 gratis

100 gram kipfilet
met tuinkruiden € 1,79

• permanente make up
• bruidskapsels
• bruidsmake up
• visagie
• voedingsadvies

Kerkweg 7

500 gram

Uw kwaliteitsslager

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

0412-454402

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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kbo bernheze

KBO Bernheze
KBO-Heesch
houdt groot
rikconcours

HEESCH - In het kader van de
viering van het 60-jarig bestaan
houdt KBO-Heesch een groot
rikconcours. Dit evenement vindt
plaats op dinsdag 3 februari in De
Pas. Hiervoor worden alle Heeschenaren van 50 jaar en ouder
uitgenodigd, wel of geen lid van
KBO-Heesch. Dus alle senioren
zijn welkom.
Aanmelden deelname: dinsdag 20
januari van 19.00 tot 20.00 uur in
zaal Den Herd van De Pas en op
woensdag 21 januari van 12.30
tot 14.00 uur eveneens in De Pas.
Aanvang van het toernooi op dinsdag 3 februari is om 10.30 uur en
het rikconcours eindigt rond 15.30
uur, met een pauze om ongeveer
12.30 uur.
De zalen zijn om 9.45 uur open. Bij
binnenkomst staan (gratis) koffie
en thee klaar. Van de deelnemers
wordt een bijdrage gevraagd van
€ 6,50 per persoon, bij aanmelding
te voldoen. Hiervoor ontvangen zij
via De Pas in de lunchpauze drie
belegde broodjes. Koffie of thee
is gratis via KBO-Heesch. Overige
consumpties tegen KBO-tarief via

Den Herd.
Bij opgave vermelding van: voornaam, achternaam, telefoonnummer en of u KBO-lid bent.
Bereid na elk spel punten te noteren: ja/nee.
Voor dit tournooi is een maximum
aantal deelnemers van toepassing.
De hoofdprijs is eeuwige roem,
door vermelding in het jubileumjaarboek dat begin 2016 gratis aan
KBO-leden wordt uitgereikt. Daarnaast zijn er nog een aantal ‘kleine’
prijzen beschikbaar. Kunt u rikken:
doe dan mee!

Feestjaar KBO
Heesch
HEESCH - 2015 is voor KBOHeesch een feestjaar want ze
wordt 60 jaar! Een mooie leeftijd
om bij stil te staan, terug te kijken op wat is bereikt en vooruit te
kijken naar dat wat de vereniging
nog wil bereiken.
Voorzitter Loet Kuijlaars heeft bij
de opening van het feestjaar het
motto onthuld dat zegt: ‘samen
actief en inspirerend’, geschreven
op een groot spandoek. “Vooral
het woord ‘samen’ is heel belangrijk, want de activiteiten doen we
samen, maar we moeten ook samen zorgen voor een ontspannen
en waardige relatie met senioren.”
Elke maand staan er allerlei activiteiten op de kalender en de maand
januari is begonnen met het biljarttoernooi om de Jan Rijkers Bokaal.

De cliëntondersteuner begeleidt de aanvrager bij Wmo aanvragen
Dit was een goed bezocht toernooi, met als kampioen Antoon
Kling uit Nistelrode.
Het bestuur hoopt heel veel leden
en belangstellenden bij de activiteiten te mogen verwelkomen. In
de INFO en/of DeMooiBernhezeKrant is te lezen wat er elke maand
gepland staat.

Ouderen Overleg
Bernheze (OOB)
BERNHEZE - Vertegenwoordigers
in het Ouderen Overleg Bernheze
(OOB) hadden op 4 december met
wethouder Jan Glastra van Loon
het halfjaarlijkse overleg.
Het was een kennismaking, maar
ook belangrijke onderwerpen passeerden de revue. Het idee is om
in de verschillende kernen dorpsakkoorden te sluiten, waarin de
dorpsraden (kerncommissie/Actief
Burgerschap) een soort paraplu
vormen, waar Wmo-initiatieven
ondergebracht kunnen worden.
Het OOB vindt het jammer dat in
Heesch geen soort van dorpsraad
functioneert.
In de Wmo-wet 2015, waarbij veel
zaken door de gemeente geregeld
gaan worden, is het begrip cliëntondersteuner
geïntroduceerd.
Deze persoon begeleidt iemand
die een aanvraag bij de Wmo doet
van het begin tot het eind. Dit zal
in de meeste gevallen een familielid of mantelzorger zijn, maar ook

een gespecialiseerde ouderenadviseur van Rigom of KBO, of een
medewerker van bureau MEE kan
worden ingeschakeld.
Lang is gesproken over de (vermindering van) huishoudelijk hulp.
Het is duidelijk dat er minder geld
is, maar ook dat er efficiënter gewerkt kan worden. In maart wordt
er geëvalueerd. Het is belangrijk
dat signalen waar het niet goed
gaat, dan beschikbaar zijn. Geef
die signalen tijdig door aan uw vertegenwoordiger.

gezinstherapeut, stiefplan-coach
en conflictbemiddelaar. Zij helpt
al jaren mensen met problemen in
hun relatie of hun gezin, maar ook
bij individuele problemen. Zij vertelt over haar ervaringen en geeft
tips hoe mensen met hun problemen om kunnen gaan. Omdat zij
gespecialiseerd is in stiefgezinnen en vaak te maken heeft met
scheidingen en nieuwe relaties die
daarna ontstaan, heeft zij vaak te
maken met opvoedingsvragen en
families van gescheiden mensen.

Bernheze volgt de regiogemeenten
met haar ambtelijk voorstel om de
inkomensgrens naar 120% van het
sociaal minimum te brengen.
De rol van het OOB bij het woningenbehoefte-onderzoek wordt op
een ander moment met wethouder
Peter van Boekel besproken.
Eind december is een ‘zorgkrant’
uitgebracht, die helemaal aan de
nieuwe taken is gewijd. Alle veranderingen zijn hierin te lezen.

Nellie Timmermans komt ook in
een Onderonsje op 22 januari voor
specifieke uitleg hoe ouders ermee
om kunnen gaan als een kind gaat
scheiden (of gescheiden is).

Themamiddag
KBO Dinther
HEESWIJK-DINTHER - De thema’s
‘Ondersteuning bij relatie- of
gezinsproblemen’ en ‘Thuiszorg
Pantein’ staan centraal tijdens een
informatiebijeenkomst van KBO
Dinther op woensdag 21 januari
in CC Servaes in Dinther.
Nellie Timmermans is relatie- en

Thuiszorg Pantein
Na de eerdere uiteenzetting
van Stichting Laverhof over hun
dienstverlening aan ouderen,
wordt nu informatie geboden door
Thuiszorg Pantein. Dorian van Zutven legt de bezoekers uit wat de
thuiszorgorganisatie voor mensen
kan betekenen op het gebied van
huishoudelijke hulp, persoonlijke
verzorging, begeleiding en verpleging. Voor de bezoekers is er volop
gelegenheid om vragen te stellen
en duidelijkheid te krijgen over de
gevolgen van de bezuinigingen in
de zorg.
De informatiebijeenkomst is bedoeld voor alle senioren uit HDL
en duurt van 13.30 tot 16.00 uur.

Jeugd van Happy Fiep sluit aan bij fanfare St. Lambertus
Ad Smits: 50 jaar muzikant
bij fanfare St. Lambertus
Ad Smits werd gehuldigd voor
zijn uitzonderlijke prestatie van
50 jaar als muzikant. Al 50 jaar
is hij als trompettist lid van fanfare St. Lambertus. Er zijn weinig
leden die hem dat nadoen. Namens de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie mocht
voorzitter Jan Timmers hem de
gouden speld met bijbehorende
oorkonde uitreiken. De voorzitter bedankt hem voor zijn inzet
in de fanfare en het oudijzerteam van de vereniging. Als blijk
van waardering voor deze inzet
is Ad tevens benoemd tot erelid
van de fanfare. De jubilaris had in zijn dankwoord een bijzondere verrassing voor zijn vrouw Maria. Op zijn verzoek heeft de fanfare ‘The
best of Neil Diamond’ uitgevoerd. Het concert kreeg daarmee voor
Ad een extra persoonlijk tintje.

Dirigenten: Jos de Kleijn en Paul van Lokven

Fanfare St. Lambertus

Tekst en foto’s: DMBK Slagwerkgroep

NISTELRODE - De zaal van CC Nesterlé is vol, maar doodstil, tot de eerste tonen door de zaal heen klinken.
Het nieuwjaarsconcert van Fanfare St. Lambertus presenteert de muzikaliteit van het groeiende ledenaantal.
Waarvan het 50-jarig lidmaatschap van Ad Smits, de kroon spant. Ook trouwe ‘vriend’ de heer Trügg wordt
bedankt door voorzitter Jan Timmers voor zijn 40-jarige loyaliteit.
Van tieners tot zeventigers; alle
leeftijdsgroepen zijn vertegenwoordigd in de fanfare. Dirigent
Jos de Kleijn verwees daarnaar bij
‘Music without borders’, een van
de gespeelde nummers. Bij de laatste nummers ging de gemiddelde
leeftijd zelfs naar beneden, toen de
leden van jeugdorkest Happy Fiep
aanschoven tussen de fanfareleden om samen muziek te maken.
Het eerste deel van het programma werd succesvol verzorgd door
de jeugdslagwerkgroep The Rockers, gevolgd door een spetterend
optreden van de slagwerkgroep;
beide onder leiding van Paul van
Lokven uit Heeswijk-Dinther.
Het concert was niet alleen een
ontmoeten van muzikanten, tijdens de pauze konden bezoekers

even bijpraten. Na de pauze was
het de beurt aan de fanfare, onder
leiding van dirigent Jos de Kleijn.
De bezoekers werden getrakteerd
op onder andere muziekstukken
als Utopia, Mary Poppins en - een
cadeau van de jubilaris-trompetist
Ad Smits die een muziekarrangement cadeau deed - ‘Greatest
Hits of Neil Diamond’. Halverwege

Jeugdslagwerk

het concert werd stilgestaan bij de
twee jubilarissen. De heer Trügg
is al 40 jaar beschermheer van de
fanfare. Hiervoor werd hij hartelijk
bedankt. Ad Smits werd gehuldigd
voor zijn 50-jarig lidmaatschap.
Na afloop van het concert werd er
nog volop geborreld in de foyer
van CC Nesterlé.
Meer foto’s: www.mooinisseroi.nl.
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Advertorial

Plattelandse rock ’n roll op Klompenrock
Op de Vorstengrafdonk in Oss wordt op vrijdag 23
april een grote festivaltent omgetoverd tot Brabantse feestboerderij, waar liefhebbers van ‘plattelandse rock ‘n roll’ gretig aan hun trekken komen.
OSS -

“We hebben tal van bekende artiesten uit het boerenrockcircuit
bijeengeraapt, die de boel gegarandeerd aan ’t schijten krijgen”,
aldus de Nulandse gitarist Richard
Maas. Hij weet uit zijn tijd bij de
WC Experience als geen ander hoe
zo’n feest eruit moet zien en geeft
met zijn band MEUK, met een Heesche accordeonist in de gelederen,
midden in de winter een startschot
voor het evenement Klompenrock.

stuwen. Verwacht verder rariteiten
zoals een klompkunstenaar, ‘dj Jon
op z’nne Unimog’ en een wilde
stier, zodat het dit feest niet aan
een festivalgevoel zal ontbreken.

...zoals ‘dj Jon op z’nne Unimog’ en
een wilde stier, zodat het niet aan
een festivalgevoel zal ontbreken
De line-up nodigt uit voor een
flinke slok bier, pakken stro en
zweet op het voorhoofd. Nard van
Dinteren uit Afferden brengt met
zijn band de wilde jaren van Normaal terug en markante kopstukken van bekende bands als Jovink
en de Voederbietels, Mooi Wark,
Mannenkoor Karrespoor, André
Nijman (Zwarte Cross) en Bart Balletjes (BZB) zullen het feestgehalte

Alles lijkt erop dat Klompenrock
een terugkerend succes gaat worden. Er wordt rekening gehouden
met een opkomst van 2000 ‘Klompenrockers’.
Gezien het succes van de voorverkoop is er voldoende animo voor
dit genre in deze regio.
Kaartjes kosten € 15,- in de voorverkoop via www.klompenrock.nl.

Uitnodiging Bibliotheken Bernheze
bernheze - In de bibliotheek in
Heesch wordt woensdag 21 januari weer het jaarlijkse voorleesontbijt gehouden.
Bibliotheek Heesch
Peuters mogen tijdens het voorleesontbijt met een broodje erbij,
luisteren naar het verhaal van het
prentenboek van het jaar ‘Boer Boris gaat naar zee’. Boer Boris heeft
vakantie. Boer Boris gaat naar zee.

Hij pakt zijn kleine koffertje. Wat
neemt Boer Boris mee? Met een
kopje koffie/thee voor de ouders
en een glaasje sap voor de peuters,
worden vragen beantwoord en informatie gegeven over de bibliotheek. Het voorleesontbijt begint
om 9.00 uur en duurt ongeveer
drie kwartier. Aanmelden: hmc@
nobb.nl of aan de balie van de bibliotheek Heesch. Er kunnen maximaal 20 peuters meedoen.

Bibliotheek HeeswijkDinther en Nistelrode
Woensdag 21 januari is er weer
een spannende Pyjamaparty in de
bibliotheek. In Heeswijk-Dinther
en Nistelrode zijn peuters van harte welkom ín hun pyjama mét hun
liefste knuffel.
Ook hier gaan ze kijken en luisteren naar het verhaal van het prentenboek van het jaar ‘Boer Boris

gaat naar zee.’ Boer Boris heeft
vakantie. Boer Boris gaat naar zee.
Hij pakt zijn kleine koffertje. Wat
neemt Boer Boris mee?
Tijdens een kopje koffie of thee
voor de ouders en een glaasje sap
voor de peuters, worden ook hier
vragen beantwoord en informatie
gegeven over de bibliotheek, prentenboeken en voorlezen. De pyjamaparty begint om 18.15 uur en
duurt ongeveer drie kwartier.

HET GAAT SNEL BERGAFWAARTS
richting de après -ski!

Appelstrudel is niet overal hetzelfde. En zéker niet overal lekker.
Het deeg, de vulling… ’t luistert allemaal zeer nauw om ’n echt lekker stukje
appelstrudel te maken. Daar is Wim Lamers jaren geleden al in geslaagd.
Verse appelblokjes, rozijnen in een smeuïge vulling
oden
in krokant korstdeeg. Daar zet je de oven wel even
bij aankoop van 2 br
voor aan. Nóg lekkerder als je het serveert
met vanillesaus, slagroom of ijs.

Appelstrudel
2 stuks

de bakkers Lamers

1,50

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

U kunt ook bestellen in onze webshop!

normaal 3,20

akkers:

tips van de b

ollen

b
Zonnepompoen
5 stuks
€2,50

geldig t/m 21-1-2015

handgemaakt…

netjes afgemaakt…

…de skis kun je wel thuis laten
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Prijsuitreiking ‘Kerstbal zoekactie’ in HaDee

Winnaar familie Otjens bij De Leygraaf

Winnares Karin Verboort bij Sterrin

HEESWIJK-DINTHER - Om de klanten te bedanken voor hun klandizie hebben de ondernemers in Heeswijk-Dinther de ‘Kerstbal zoekactie
2014’ georganiseerd. De winnaars kregen onlangs hun prijs uitgereikt.

reiking door Saskia van Boxmeer
vertelden Linda en Olaf dat ze erg
enthousiast over de actie waren
en dat hun zoon Jari alle letters en
cijfers bij elkaar gezocht heeft. Als
beloning mag hij van zijn ouders
mee uit eten.
Maria van de Berg heeft Karin Ver-

Bij ruim 25 bedrijven moesten letters op de kerstballen worden gezocht. De oplossing van de puzzel
was: ‘Fijn dat u shopt in Hadee, tot

ziens in 2015’.
Het diner voor twee bij restaurant
De Leygraaf werd gewonnen door
de familie Otjens. Bij de prijsuit-

Winnares Donna van Driel bij Etos

boort blij gemaakt met de cadeaubon t.w.v. € 50,- van Sterrin en Karin heeft zo een mooi kerstcadeau
voor zichzelf bij elkaar gepuzzeld.
De jongste winnaar is Donna van
Driel, zij vertelde aan Ingrid van
Lokven dat zij op haar fiets de bedrijven is langsgegaan om de let-

ters bij elkaar te zoeken en de puzzel best wel moeilijk vond. Donna
heeft gekozen voor de goed gevulde tas van Etos t.w.v. € 50.-.
De deelnemende bedrijven wensen alle prijswinnaars veel plezier
met de prijs van hun keuze en alle
klanten een goed en gezond 2015.

Lezing over criminaliteit in vroegere tijden
HEESCH - Heemkundekring ‘De
Elf Rotten’ uit Heesch houdt donderdag 22 januari een lezing over
criminaliteit op het Brabantse platteland in de periode 1500-1800.
Drs. Simon van Wetten gaat uitgebreid in op de gang van zaken rond
bedelaars, dieven en rondzwervende vagebonden, aan de hand

van voorbeelden uit het rechterlijk
archief van Gemert. Van Wetten is
publicist, filmmaker, archiefmedewerker en schoolleider. Hij is als historicus afgestudeerd op de rechtspraak in de Franse tijd. Hij neemt
de bezoeker mee naar de harde
tijden van weleer, bespreekt de
activiteiten van een notoire paardendief in diens persoonlijk Ramp-

jaar 1672, bekijkt de bedelbrieven
van rondzwervende invaliden, laat
kennismaken met ‘Thijs met-dencrommen-mond’, steunt de kerk
door de pastoor te beledigen en
ziet samen met de bezoeker de
criminele gevolgen van een pestepidemie onder ogen.
Spreker en publiek dobbelen tegen
elkaar om een varken en doorlopen

op die wijze nog tientallen andere
dossiers. Een weliswaar criminele,
maar tegelijkertijd ook sfeervolle
lezing, waarbij het publiek wordt
uitgenodigd mee te doen!
De lezing wordt gehouden in De
Heemschuur in Heesch en begint
om 20.00 uur. De entree voor nietleden bedraagt € 4,-, inclusief koffie of thee.

‘Krijgt de Meierijsche Museumboerderij ook uw stem?’

HEESWIJK-DINTHER - De Meierijsche Museumboerderij in Heeswijk-Dinther doet deze
maand mee aan de verkiezing voor de ‘mooiste historische website van Nederland’, uitgeschreven door het Historisch Nieuwsblad uit Den Haag.
De museumboerderij doet een oproep aan
Bernheze om te stemmen: “Onze mooie
eeuwenoude boerderij met bijgebouwen
ligt aan de Meerstraat in Heeswijk-Dinther.
Maar waarschijnlijk kent u ons wel? Misschien hebben uw kinderen in groep 5 al
meegedaan aan een van onze geschiedenis
doe-programma’s zoals ‘Jet en Jan’ of bent u
al eens op bezoek geweest bij ‘Sinterklaas in
de bedstee’.
Of u hebt de eeuwenoude boerderij al eens
bezocht en bent enthousiast geraakt door

de prachtige verhalen van de gidsen. Onze
nieuwe film over het leven in de Brabantse
Meierij tussen 1900 en 1950 al gezien? Onze
vele oud-Hollandse spelletjes al eens meegespeeld?”
De verkiezing voor de ‘mooiste historische
website van Nederland’ loopt deze maand.
Stemmen op de Meierijsche Museumboerderij kan via www.museumboerderij.nl, via een
druk op de stemknop is te lezen wat verder
te doen.
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Vijf jaar geleden schuifelden ze nieuwsgierig naar binnen
Hoe is het nu met... Thé Kerkhof

Lustrum Laarstede

Meneer van de Broek mag de taart aansnijden

Foto: DMBK

NISTELRODE – Een volle gasterij met cliënten, vrijwilligers en medewerkers. Mariska van Nistelrooij,
teammanager Laarstede feliciteerde - in het welkomswoord - iedereen met het eerste lustrum. Ze
constateren dat het voor iedereen in comfort enorm veel beter geworden is. Dinsdag 13 januari werd
er even stilgestaan bij het lustrum, met taart en een programma, mede mogelijk gemaakt door de
Charity Cup.
het beste met iedereen voor en hierover kan men
elkaar ook op aanspreken.”
Meneer van de Broek, de bewoner die inclusief
zijn tijd in De Stekkerhoek, het langste in het
zorgcentrum woont, werd uitgenodigd om de
taart te snijden. In de gasterij hangt een scherm
waarop foto’s van vijf jaar Laarstede te zien zijn,
mede mogelijk gemaakt door Harrie van Grinsven. ‘We zijn blij met alle hulp die deze jubileumdag tot een feestdag maakt en hiervoor willen
we iedereen hartelijk danken.” besluit Mariska,
waarna het tijd werd voor taart.
Meer foto’s op www.mooinisseroi.nl.

WAAR BLIJFT DE TIJD!
Vijf jaar geleden maakte de redactie
van MooiNisseroi.nl een portret van

enkele bewoners van het toenmalig
zorgcentrum: De Stekkerhoek.
VIJF JAAR LATER:
Voor de redactie een mooi moment
om even terug te gaan naar Thé, even
horen hoe het is én een foto te maken
van zijn vitrine. Thé Kerkhof woont
alweer vijf jaar in de Laarstede, hij
geeft aan dat het goed wonen is in
het zorgcentrum. De vitrinekast werd
weer opgebouwd, alle vrachtwagens
en wagens die Thé gespaard heeft
staan er intussen alweer vijf jaar op
en top bij. Inderdaad hij had gelijk vijf
jaar geleden: het is een mooi plaatje.

Applepie communicatie

Zes jaar geleden werd vanuit de Stekkerhoek
elke dag gekeken hoe de bouw van de Laarstede vorderde. Na memorabele afscheidsactiviteiten kwam de dag van de verhuizing - 13 januari
2010. Een ijskoude dag. Alle cliënten moesten
deze hele dag naar familie of kennissen, zodat er
ingehuisd kon worden.
“De afgelopen vijf jaar is er veel gebeurd en ik wil
even stil staan bij het ontvallen van cliënten, medewerkers en vrijwilligers.“ gaat Mariska verder.
Waarom Laarstede succesvol is weet Mariska wel,
dat is de onderlinge sfeer: “Of je nu bewoner,
medewerker of vrijwilliger bent, iedereen heeft

Januari 2010:
Meneer Kerkhof grapt dat ze het er
al over gehad hebben: ”Ze moeten
maar om ons heen bouwen, dan
blijven we gewoon zitten.“
Theo Kerkhof - in Nisseroi kennen
ze hem beter als Thé - heeft al
een deel van zijn koffers ingepakt.
13 Januari gaan ze verhuizen van
de Stekkerhoek naar zorgcentrum
Laarstede.
De vrachtwagenchauffeur vertelt
dat hij 45 jaar achter het stuur
heeft gezeten en alle weggetjes
wel kent. Wanneer ik bij hem
op z’n kamer kom kijken naar de
verhuisactiviteiten, zie ik al menig
doos ingepakt staan.
Als ik een foto ga maken, zegt hij
het jammer te vinden dat hij de
vrachtauto’s en auto’s die normaal
in de vitrinekast staan, al ingepakt
heeft. “Dat was een mooi plaatje
geweest”, besluit hij.

communie
...de nieuwe collecties zijn binnen, ook online!

24 JAN UAR I OM 14.3 0 UUR
COMMUNIE MODESHOW

GYMP

N I S T E L R O D E

10.000M 2 MODE | SCHOENEN | SPORT Laar 8, 5388 HE Nistelrode T 0412-611288 www.vantilburg.nl
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Open dag Fioretti College Open dag Zwijsen College
VEGHEL - Het onderwijs op het Fioretti College in Veghel is praktisch en persoonlijk. Op
de school voor mavo, vmbo en praktijkonderwijs aan de Muntelaar 4 krijgen brugklassers les in een aparte vleugel van een klein docententeam. De jaarlijkse open dag vindt
op zaterdag 24 januari tussen 11.00 en 15.00 uur plaats.
Het Fioretti College kent de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte
leerweg en de mavo. In het derde leerjaar
kiezen de leerlingen één van de drie sectoren: Techniek (Bouw, Metalektro, of Voertuigentechniek), Economie (Handel & Administratie, Handel & Verkoop of Horeca,
Bakkerij & Recreatie) of Zorg & Welzijn.
Mavo-leerlingen oriënteren zich via opdrachten en projecten op de drie sectoren.
Een optimale voorbereiding voor het mbo
en de havo.
Leerlingen die in aanmerking komen voor

de havo-mavo brugklas, krijgen op havoniveau les op het Zwijsen College. In de
loop van het jaar volgt er een advies. Leerlingen met mavo-advies maken de overstap
naar het Fioretti College.
Op het praktijkonderwijs is er extra tijd en
zorg voor leerlingen die moeite hebben met
leren. De groepen zijn klein en de leerlingen
worden gecoacht. In leerjaar 1, 2 en 3 zijn
er veel praktijkvakken.
In leerjaar 4 en 5 wordt er enkele dagen per
week stage gelopen.

VEGHEL - Het Zwijsen College aan het PWA-Sportpark in Veghel houdt zaterdag 24
januari van 10.00 tot 14.00 uur een open dag voor basisschoolverlaters.
Het moderne gebouw biedt veel mogelijkheden voor eigentijdse vormen van leren.
Leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s)
die dit willen ervaren, zijn van harte uitgenodigd.
Het Zwijsen College is een echte havo-vwo
school. Komend schooljaar gaan de havovwo dakpanklassen van start, naast de al
bestaande havo-mavo klassen. Dakpanklassen stellen de vroege selectie een jaar
uit en zorgen voor optimale ontwikkelkansen.
Vwo-ers die van een uitdaging houden,
kunnen kiezen voor klassieke talen (gymnasium), natuurwetenschappen of Chinees. Fast Lane vwo biedt alle vwo-leerlingen de mogelijkheid om in vwo 5 voor

geen, één of meerdere vakken examen te
doen. Dankzij goede begeleiding en opvang haalt het Zwijsen College het beste
uit leerlingen. Daardoor doubleren zij minder vaak dan dat landelijk het geval is.
Tijdens de Open Dag kunnen bezoekers
ervaren hoe er bij de leervakken en de vakoverstijgende Zwijsenuren gewerkt wordt.
De activiteiten geven inzicht in de inhoud
en de aanpak.
De Open Dag van het Zwijsen College
heeft vooral het karakter van ontmoeting.
Maak kennis met de ervaringsdeskundigen
(leerlingen, medewerkers en ouders) en
laat u rondleiden. Zo kunt u naar eigen behoefte informatie verzamelen en de sfeer
proeven.

Vuurwerk tijdens 100e pronkzitting Heesch

HEESCH - 1985 was het jaar van
de eerste ‘echte Hisse pronkzitting’. Dertig jaar later staat de teller op 100. Een heuglijk feit dat als
rode draad door alle acts van de
pronkzitting in Heesch heen liep.
De artiesten hadden een duidelijke opdracht meegekregen bij
het bedenken van hun acts. In elk
stukje moest het getal 100 terugkomen. Favoriet bleek toch wel

de honderdjarige dorpsgenoot.
Dat begon al bij een aantal verdwaalde bezoekers, die voor de
honderdste verjaardag van tante
Grada kwamen. Daarna maakten
een paar uitgekookte, oude besjes
dankbaar gebruik van het feit dat
met de jaren alles slechter wordt,
behalve het vergeten. En tenslotte
draaide een verplicht bezoekje aan
het bejaardenhuis uit op een alles
behalve saai middagje.

zondag 18 januari: Tracks
Zondagmiddag 18 januari presenteert Filmhuis De Pas de film Tracks.
Eind jaren zeventig ondernam de jonge Davidson (Mia Wasikowska) een
indrukwekkende voettocht dwars door Australië. Vergezeld door haar
hond en vier dromedarissen trok Davidson bijna 2700 kilometer door de
Australische woestijn, tot ze bij de kust aanbelandde.
Davidson was halverwege de twintig toen ze naar Alice Springs verhuisde
om daar met dromedarissen te werken. Ze trainde twee jaar met de dieren,
veelal tegen kost en inwoning van de boeren bij wie ze aan de slag ging. De
ambitieuze en onverschrokken Davidson besloot National Geographic aan
te schrijven om hen over te halen een reis door de Australische woestijn te
sponsoren. In ruil voor de financiering bood zij aan haar verhalen aan het
tijdschrift te verkopen. National Geographic stuurde gedurende Davidsons
tocht regelmatig fotograaf Rick Smolan (Adam Driver) op haar af.
Overgeleverd aan de elementen ontdekte ze haar eigen krachten en zwaktes. De thematiek die Curran hier naar voren brengt is complex maar kan
- juist doordat ze ontdaan is van alle franje - uitvoerig verkend worden.
Davidson wil bewijzen dat ze opgewassen is
tegen de immense eenzaamheid en het al even
desolate landschap waar maar geen einde aan
lijkt te komen. De werkelijkheid is zoals ze is,
maar de onderbrekingen die worden veroorzaakt door de komst van buitenstaanders,
halen dikwijls de flow uit Davidsons spirituele
zoektocht.Tracks is een intrigerend portret van
een bevlogen vrouw.
Winnaar twee gratis kaart- Wij hopen u graag te ontmoeten bij Filmhuis
jes: Hanny van Schaik
De Pas. Entree: € 5,- per kaartje.

Wil jij kans maken op 2 gratis filmkaartjes?
Stuur dan een mail naar info@demooibernhezekrant.nl voor maandag 12.00 uur.

Een kleinere rol was dit jaar weggelegd voor de zang. De liefhebbers
van buutreedners en tweespraken
kwamen echter ruimschoots aan
hun trekken. Zo maakten zij onder
meer kennis met de tweelingzus
van Miss Montreal, mocht worden
meegeluisterd met de spreekbeurt
van Dirk, waren de bezoekers getuige van de allereerste buut met
dubbele tong en werd voor het betere ‘kuiswerk’ een beroep gedaan

Liederentafel
HEESCH - In De Pas in Heesch
wordt woensdag 21 januari weer
een avondvullende Liederentafel
gehouden.
De muzikale leiding is in handen
van een orkest dat bestaat uit drie
enthousiaste en bedreven bandleden, eventueel aangevuld met een
zangeres. Samen zijn zij de gangmakers die zorgen voor sfeer en
gezelligheid. De bezoekers kunnen
naar hartenlust meezingen. Naast
de populaire liedjes van weleer, komen ook wat meer recente nummers langs. De tekst van de liedjes
staat in de liederenbundel die voor
iedereen beschikbaar is. De Liederentafel is niet leeftijd- of plaatsgebonden. Ook uit de regio zijn belangstellenden welkom.
De Liederentafels vinden in 2015
plaats op de derde woensdagavond van de maand, aanvang
20.00 uur. Iedereen mag aanschuiven. De entree bedraagt € 1,-.
De avond duurt van 20.00 tot ongeveer 23.00 uur en vindt plaats in
zaal De Misse.

op onze zuiderburen.
Een verrassend optreden kwam
van de hand van Jochem Goossens. Het multitalent bleek niet
alleen een aanslag op de lachspieren, maar liet het publiek en passant ook maar eens horen wat hij
met twee stokjes en een drumstel
kan.
De show bevatte alles wat je mag
verwachten, maar wist ook nu

Foto’s: Ad Ploegmakers

weer te verrassen. Petje af dus
voor de debutanten Benita van
Doren, Stijn van den Hurk en Loes
van Hoek, maar vooral ook een
groot compliment voor de hele organisatie.
Voor de voorstelling op donderdag
15 januari zijn nog enkele kaarten
verkrijgbaar. Meer informatie op
www.rooietesneuzik.nl.
Meer foto’s: www.mooiheesch.nl

www.vorstenbosch-info.nl
Informeert, boeit
en interesseert

voorziet Vorstenbosch, gemeente
Bernheze van actualiteit

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

Van Schayk maakt u wegwijs

in de wereld van administratie en belastingen
Meer weten over onze dienstverlening?

Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat
Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

dienstverlening op maat
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RUIL HEM IN!
* Vraag naar de voorwaarden

LEDEREN KLEDING
STOFFEN JASSEN
TASSEN EN KOFFERS
KLEIN LEDERWAREN
HANDSCHOENEN

HEESCH
’t Dorp 44
Tel. 0412 - 45 23 13

Maandag 13.00 - 17.30 uur
Dinsdag t/m donderdag 09.30 - 17.30 uur
Zaterdag 09.30 - 17.00 uur

UW

550 m2 winkelplezier
Vrijdag koopavond
Open van 09.30 - 21.00 uur
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VIVAAN: PROGRAMMA 2015 JONGERENCENTRUM
CHECKPOINT IN HEESCH
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HEESCH – Hallo, mijn naam is Rob Kardol, ik
ben 28 jaar en woonachtig in Uden. Sinds mei
2014 ben ik werkzaam bij jongerencentrum
Checkpoint in Heesch. Eerst heb ik hier mijn
stage afgerond en vanaf 1 januari 2015 ben ik
beroepskracht bij Checkpoint.

MI NI MA AL  50 ,

00

Mijn voornaamste bezigheden zijn het begeleiden van de Xplore uren van de scholieren
uit het eerste van het Hooghuis Lyceum. Dit
zijn keuzevakken waar de scholieren uit kunnen kiezen. Bij Checkpoint bieden wij survival aan. Hierbij worden de basis skills van
het survival geleerd en willen we een stukje
verbinding tussen jeugd en natuur herstellen.
Daarnaast ligt een nadruk op samenwerking,
door middel van sport en spel.
Elke woensdagmiddag organiseren we op het
jongerencentrum van 13.30 tot 17.00 uur jongens- en meidenmiddagen voor kinderen uit

RUIL HEM IN!
ROB KARDOL
Kantoor Vivaan/ J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
T 0412-456546
www.vivaan.nl
Jongerenwerk/ J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van de Berg
Sanne van Susteren
ingrid.engelbart@vivaan.nl
www.jongerenwerkbernheze.nl

‘Daarnaast ga ik ook wekelĳks
de straat op in de gemeente
Bernheze, waarbĳ ik kĳk naar
wat er speelt onder de jeugd’

Opbouwwerk
Ron Bomelijn
ron.bomelijn@vivaan.nl

de groepen 7 en 8 van alle bassischolen in
Bernheze.

Ouderenwerk
José van Genugten
Nezahat Akbal
Femke Prince
femke.prince@vivaan.nl
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
Mieke Pepers-Volk (MaS)
0412-745181
info@vpbernheze.nl

www.lederzaakverhagen.nl

Deze middagen staan er elke week diverse activiteiten op het programma. Op deze woensdagmiddagen begeleid ik, met een aantal stagiaires de activiteiten voor de jongens.
Daarnaast ga ik ook wekelijks de straat op in
de gemeente Bernheze, waarbij ik kijk naar
wat er speelt onder de jeugd in Bernheze en
wat wij als jongerencentrum voor deze jeugd
kunnen betekenen.

Jongerencentrum Checkpoint is voor alle jongeren uit
de gemeente Bernheze. Elke woensdagmiddag zijn
wij van 13.30 tot 17.00 uur open voor alle meiden en
jongens van de groepen 7 en 8 van de basisschool. Na
een geslaagd 2014, waarin met veel plezier elke woensdagmiddag een groot aantal jongeren uit de groepen 7
en 8 van de basisscholen in Bernheze aan activiteiten

zo kunnen De meiDen gezellig over
meiDenDingen kletsen en De Jongens
kunnen stoer hun eigen gang gaan
hebben deelgenomen, wordt er vanaf 7 januari weer
wekelijks een activiteit georganiseerd. In het jongerencentrum hebben de jongens en meisjes ieder een eigen
ruimte. Zo kunnen de meiden gezellig over meidendingen kletsen en de jongens kunnen stoer hun eigen gang gaan.
Voor het nieuwe jaar hebben we weer nieuwe en spannende activiteiten bedacht, met
elke week een ander thema. Wat er nu voor januari en februari is gepland, kun je op
onderstaande poster al zien. Voor de maanden daarna wordt er weer een ander programma opgesteld, waarvoor jullie zelf eventueel ook kunnen aangeven wat je leuk
lijkt om te gaan doen. In 2015 worden door studenten van het CIOS ook zelfverdedigingslessen gegeven.
Voor meisjes hebben we onder andere een beautymiddag, leef je in…, krokodil, levend
cluedo en ook sportactiviteiten.
Voor de jongens worden weer zaalvoetbaltoernooien en ook steptoernooien georganiseerd. Omdat er door de jeugd van Heesch veel gestept wordt - en daar in Heesch
nauwelijks goede faciliteiten voor zijn - hebben wij als jongerencentrum, naast de
bestaande skate-baan, ook een aantal nieuwe step-onderdelen aangeschaft. Daarmee
komen we tegemoet aan een duidelijke behoefte en binden we de Heesche jeugd aan
de gemeente. Ook staan allerlei buitenactiviteiten op het programma, zoals een bootcamp en survivalbaan, waarbij de jongens de bossen ingaan en hun fysieke grenzen
kunnen opzoeken.
Vind je het leuk nieuwe mensen te leren kennen, nieuwe vrienden te maken of een
gezellige middag te hebben met je vrienden of vriendinnen? Kom dan langs!

Voor meer informatie kunt u kijken op www.vivaan.nl
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PraKtisCHe inForMatie
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
14 0412
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden: 06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30 - 12.30 uur.
Woensdag: 8.30 - 19.00 uur.
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-16.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13.
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25,
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur
Politieloket
maandag t/m donderdag:
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur.
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samen sterk
Dorpsakkoord Stichting Actief Burgerschap
Heeswijk-Dinther en gemeente Bernheze
De gemeente Bernheze en de Stichting Actief Burgerschap HeeswijkDinther tekenden op 8 januari 2015 het dorpsakkoord Samen sterk. Het
dorpsakkoord beschrijft de gezamenlijke inzet voor de leefbaarheid van
Heeswijk-Dinther.
Samen sterk
Stichting
Actief
Burgerschap
werkt samen met vrijwilligers en
organisaties. Vanuit een sterke
maatschappelijke betrokkenheid
wil Stichting Actief Burgerschap
belangstellende inwoners bijeenbrengen om samen problemen en
initiatieven aan te pakken.
Belangrijk daarbij is dat de betrokkenheid en allerlei vormen van
bewonersparticipatie worden gestimuleerd en dat draagvlak voor
initiatieven wordt gecreëerd. De
kracht van het dorp zit in de inzet
van bewoners.
De gemeente onderschrijft deze
manier van werken. Krachtig zijn
als gemeenschap komt niet vanzelf, daarvoor zijn anderen nodig.
De gemeente wil de inwoners de
ruimte bieden voor innovatie en
samenwerkingsrelaties. De gemeente en Actief Burgerschap legden deze manier van werken vast
in het dorpsakkoord Samen sterk.

Maak een afspraak
U kunt alleen op afspraak
terecht aan onze balies.
U maakt een afspraak:
- via www.bernheze.org
- telefonisch 14 0412
- bij de receptie in het gemeentehuis
Paspoort, rijbewijs of id-kaart
ophalen?
Dat kan dagelijks zonder afspraak van
8.30 tot 17.00 uur, op vrijdag tot 12.30
uur en woensdag tot 19.00 uur bij de
receptie in het gemeentehuis.

aGenDa
22 Januari
Informatieavond
CPO Hildebrandstraat,
Cultureel Centrum de Pas,
Heesch, 19.30 uur.
28 Januari
Koffieavond ‘langdurige zorg’,
Cultureel Centrum de Pas,
Heesch, 20.00 uur.

Gemeentegidsen 2015
Momenteel wordt de nieuwe
gemeentegids van Bernheze
2015 verspreid. Heeft u de gids
op 20 januari niet ontvangen,
neem dan contact op met de
gemeente, telefoon 14 0412.

Thema’s en afspraken
Heeswijk-Dinther gaat in het ko-

mende jaar met de vier volgende
thema’s aan de slag:
- zorg, leefbaarheid en participatie;
- bouwen en wonen;
- centrum;
- verkeer.
Een van afspraken is dat Stichting Actief Burgerschap de partijen, ondernemers en personen uit
Heeswijk-Dinther bij elkaar brengt.
Zij organiseert de discussie en het
proces, eventueel samen met de
gemeente. Stichting Actief Burgerschap krijgt daarmee een belangrijke rol in het informeren van het
dorp over de thema’s en lopende
processen. De gemeente ondersteunt waar mogelijk, met deskundigheid en/of met financiële middelen.
Voortgang en evaluatie
Aan het einde van 2015 bespreken
gemeente en Actief Burgerschap
de voortgang van de afspraken in
dit akkoord. Deze evaluatie wordt
tijdens de openbare nieuwjaarsbijeenkomst in Heeswijk-Dinther, in
januari 2016, gepresenteerd.

wie worden Jeugdkampioenen
Cultuur en Kunst?

openingstijden
groendepots gewijzigd
Voortaan zijn de groendepots op woensdag geopend van 13.00
tot 18.00 uur en op zaterdag van 8.30 tot 14.00 uur.
U vindt de groendepots op de volgende locaties:
- Firma Van Schaijk, Berghemseweg 13, Nistelrode
- Firma Dijkhoff, Lariestraat 25, Heeswijk-Dinther.

raDar
Wanneer u het gevoel heeft dat u
wordt gediscrimineerd, wanneer u
getuige bent van discriminatie of
wanneer u het gevoel heeft dat
u onterecht wordt beschuldigd
van discriminatie, kunt u terecht
bij RADAR. RADAR is het bureau
voor gelijke behandeling en tegen
discriminatie, werkzaam in meer
dan 60 gemeenten in de regio's,
waaronder Brabant-Noord. Ook
wanneer u behoefte heeft aan informatie, advies, training of workshop over discriminatie en ongelijke behandeling, kunt u contact
opnemen met RADAR.

Meer informatie vindt u op
www.radar.nl. U kunt ook contact
opnemen met RADAR, telefoon
073-74 40 118 of e-mail
info@radar.nl.

informatieavond
CPo Hildebrandstraat
Bouwen en wonen naar wens
Op 22 januari 2015 vindt om 19.30 uur in Cultureel Centrum de Pas in
Heesch een informatieavond plaats over CPO locatie Hildebrandstraat
in Heesch. In een CPO-project (collectief particulier opdrachtgeverschap) realiseert u samen met uw toekomstige buren een bouwproject.
Meer informatie hierover vindt u op de pagina ‘Wonen in Bernheze’ in
DeMooiBernhezeKrant van 7 januari 2015 of op www.bernheze.org.

U kunt kandidaten voordragen tot 31 januari 2015
Kent u jongeren die individueel of in groepsverband in 2014 een bijzondere culturele prestatie hebben geleverd? Nomineer ze dan voor de
titel van ‘Jeugdkampioen Cultuur en Kunst’.
De jongeren die u wilt voordragen,
moeten in Bernheze wonen. Als u
een groep nomineert, moet dat
gelden voor de meerderheid van
de groep.
De activiteiten die de jongeren
ondernemen omvatten een groot
scala aan mogelijkheden: theater,
toneel, zang, dans, muziek, literatuur, media (film, video, foto),
cultureel erfgoed, beeldende kunst
en kunsteducatie.

Aanmelden
Een werkgroep cultuurprijzen
adviseert het college van burgemeester en wethouders over de
toekenning van de titel. U kunt
uw nominatie tot 31 januari 2015
indienen bij mevrouw K. van den
Akker van de gemeente Bernheze,
e-mail k.vanden.akker@bernheze.
org. Als u van tevoren wilt overleggen, kunt u met haar contact
opnemen, telefoon 14 0412.

Laatste bouwkavel Hoogstraat
te koop
In het centrum van Heesch aan de Hoogstraat wordt een woningbouwlocatie ontwikkeld. De gemeente heeft op dit moment nog één kavel te
koop. Het betreft een kavel van 352 m2 voor een bedrag van € 325,- per
m2 (exclusief btw). Op deze kavel mag u binnen de kaders van het bestemmingsplan uw eigen woning bouwen. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de gemeente, telefoon 14 0412, e-mail
gemeente@bernheze.org.

Vragen aan de gemeente? Via @bernhezetwit
CoLLeGebesLuit

23 december 2014

Nadere Regels Jeugdhulp Bernheze en Beleidsregels Jeugdhulp
De gemeente Bernheze heeft de uitvoering van haar taken en bevoegdheden op grond van de Jeugdwet, de Verordening Jeugdhulp Bernheze,
Nadere Regels Jeugdhulp Bernheze en Beleidsregels Jeugdhulp neergelegd bij het Basisteam Jeugd en Gezin Bernheze (BJG) en de Gecertificeerde
Instelling (Bureau Jeugdzorg). Voor de uitvoering van de voortvloeiende werkzaamheden is door het college mandaat verleend aan het BJG Bernheze (Stichting Aanzet), de Gecertificeerde Instelling (Bureau Jeugdzorg) en het domein KCC van de gemeente Bernheze. De regeling treedt de
dag na publicatie in werking.
Besluitenlijsten van de collegevergaderingen vindt u op www.bernheze.org.

Gemeenteberichten

Woensdag 14 januari 2015

GeMeenteraaD

raaDsCoMMissieVerGaDerinGen

De volgende raadscommissievergaderingen vinden binnenkort plaats. De raadscommissievergaderingen
zijn openbaar en worden gehouden in het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch, aanvang 19.30 uur. Bezoekers hebben de mogelijkheid om mee te praten over onderwerpen die op de agenda staan.
Raadscommissie Bestuur en
Strategie op 19 januari 2015
- Presentatie Politie
Oost-Brabant
- Stand van zaken regionale
samenwerking
- Stand van zaken proces
krachtig Bernheze
Raadscommissie Maatschappelijke Zaken op 20 janauri 2015
- Stand van zaken transities

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft voor de volgende evenementen/activiteiten een
vergunning/ontheffing verleend
aan:
- Carnavalsstichting De Wevers
voor het organiseren van een
carnavalsoptocht, 5388 HB
Nistelrode op 15 februari 2015
van 13.30 tot 16.00 uur. De
route is als volgt: Weijen, Laar,

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedures
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heesch, Cruijsberg ong.
Bouwen woonhuis
31-12-2014
Heesch, Meerweg 16, 5384 SJ
Bouwen woonhuis
30-12-2014
Heesch, Kerkweg ong.
Bouwen woonhuis met garage
30-12-2014
Heesch, Bosschebaan ong.
Bouwen woonhuis met bijgebouw
30-12-2014
Heesch, De Hoef 2, fase 3, kavel 01
Bouwen woonhuis
31-12-2014
Loosbroek, Schaapsdijk 17,

Jeugdzorg, Wmo/AWBZ en
Participatiewet
- Implementatie Basisteam
Jeugd en Gezin (BJG) Bernheze
- Regionaal Beleidskader
Participatiewet
Raadscommissie Ruimtelijke
Zaken op 21 januari 2015
- Vaststelling bestemmingsplan
Ruimte-voor-ruimte, Loo 59 in

Nistelrode
- Toelichting stand van zaken
Heesch-West
De agenda en stukken vindt u
op www.bernheze.org. Met vragen over de gemeenteraad en de
raadscommissies kunt u terecht
bij de griffie, telefoon 14 0412,
e-mail
griffie.bernheze@bernheze.org.

Past. J. Groenenstraat, Wilhelminastraat, De Hoef, Laar en
Raadhuisplein.
De beschikkingen zijn verzonden op 9 januari 2015.
- Gilde Sint Antonius Abt Vorstenbosch voor het organiseren van
een rommelmarkt op 1 februari
2015 van 10.00 tot 16.00 uur
op locatie Nistelrodesedijk 2,
5476 VJ Vorstenbosch. De beschikking is verzonden op 9 januari 2015.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening

5472 PD
Plaatsen dakkapel
30-12-2014
Nistelrode, Tramplein 1, 5388 GJ
Bouwen overkapping terras
06-01-2015
Vorstenbosch, Oude Veghelsedijk
31, 5476 KE
Wijziging voorgevel
07-01-2015
Heeswijk-Dinther, Clemens v.d.
Bergstraat 2, 5473 DH
Uitbouwen woning
08-01-2015
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
Nevenstaande omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending
van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther, Aa-Brugstraat
17, 5473 GG
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oFFiCiËLe beKenDMaKinGen
Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt? Meld
u dan op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U ontvangt dan per
e-mail de bekendmakingen uit uw buurt van de gemeente, provincie en
waterschappen. U maakt hiervoor een profiel aan, bestaande uit uw emailadres en postcode en het gebied rondom uw woning waarover u de
bekendmakingen wilt ontvangen.
- I.Z. Szantai, geboren 29-01-1979
Besluit tot uitschrijving
Besluitdatum: 27-11-2014
Het college van burgemeester en Procedures 4b en 7a zijn van toewethouders heeft besloten de per- passing.
soonsgegevens van onderstaande Dit besluit kan grote persoonlijke
personen niet meer bij te houden, en/of financiële gevolgen hebben
omdat uit onderzoek geen uitsluit- voor de betrokkenen. Bent u op de
sel is verkregen over de verblijf- hoogte van het huidige adres van
plaats.
genoemde personen, neem dan
- M.C. Marcellis, geboren 05-11-1976 contact op met de gemeente Bern- M. Rogacki, geboren 29-11-1990
heze, telefoon 14 0412.
De overeenkomst heeft betrekking
op het perceel Heesch, sectie F,
nummer 462, plaatselijk bekend
als Zoggelsestraat in Heesch.
Inzage: De zakelijke beschrijving
van deze overeenkomst ligt op
grond van het bepaalde in artikel
6.2.12 van het Besluit ruimtelijke
ordening vanaf 15 januari 2015
gedurende zes weken, op afspraak, ter inzage in het gemeentehuis in Heesch.

Wet milieubeheer

Herbouwen woning en
bijgebouw (wijziging eerder
verleende vergunning)
05-01-2015
Heesch, Deken van der
Cammenweg 34, 5384 LW
Aanbouwen bijgebouw
06-01-2015
Heesch, Nistelrodeseweg ong.
sectie G 698 en 718
Oprichten woning met bijgebouw
08-01-2015
Heeswijk-Dinther, Windberg ong.
Oprichten 15 woningen
08-01-2015
Loosbroek, Voorstraat 5, 5472 PR
Milieuneutraal veranderen
07-01-2015
Loosbroek, Schaapsdijk 17, 5472 PD
Plaatsen dakkapel
09-01-2015
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Onderstaande omgevingsvergunningen zijn verleend. Omdat deze
besluiten leiden tot een
onomkeerbare situatie, treden ze
zes weken na verzending van het
besluit in werking.
Heeswijk-Dinther, Lariestraat 19,
5473 VK
Kandelaberen plataan
(omvang boom)
06-01-2015
Heeswijk-Dinther, KanaaldijkNoord (nabij nr. 4), 5473 KW
Kappen 10 zomereiken (realisatie
provinciaal project Capaciteitsvergroting N279-Noord)
09-01-2015
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide
procedure, niet worden gepubliceerd. De bekendmaking van deze
aanvragen vindt plaats via publicatie van een ontwerpbesluit.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het
bezwaar heeft geen schorsende werking.

MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft
geen schorsende werking. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Kennisgeving overeenkomst over
grondexploitatie
Het college van burgemeester en
wethouders van Bernheze maakt
op grond van artikel 6.24 lid 3
van de Wet ruimtelijke ordening
bekend dat het op 6 januari 2015
een overeenkomst heeft gesloten
waarin een onderdeel over grondexploitatie is opgenomen.
Dit in het kader van het bestemmingsplan ‘Ruimte-voor-ruimtewoning Zoggelsestraat in Heesch’.

Algemene maatregel van bestuur
De volgende melding als bedoeld
in artikel 8:40 van de Wet milieubeheer is ingekomen:
Mts van Kessel heeft een melding
ingediend voor het oprichten, wijzigen of uitbreiden van een installatie voor het houden van 160
vleesrunderen op het adres Oude
Beemdseweg 3 en 3a, 5473 NJ
Heeswijk-Dinther.
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Besluiten
Onderstaande omgevingsvergunning is via de uitgebreide voorbereidingsprocedure verleend. Dit
besluit treedt in werking na afloop
van de beroepstermijn.
Vorstenbosch, Molenweg 4,
5476 VH
Veranderen varkenshouderij, fase 2
08-01-2015
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van
toepassing.

Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een

ProCeDures
Openingstijden zie colofon
Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken
tijdens openingstijden op afspraak inzien in
het gemeentehuis in Heesch.
Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken
tijdens openingstijden op afspraak inzien in
het gemeentehuis in Heesch en raadplegen
op www.bernheze.org of www.ruimtelijkeplannen.nl.
Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum met een schriftelijke inspraakreactie aan het college van burgemeester en
wethouders van Bernheze reageren op de

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

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het
bezwaar heeft geen schorsende werking.
Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de sector bestuursrecht
van de rechtbank, Postbus 90125, 2500

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit
beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het
beroep heeft geen schorsende werking. Er
zijn griffierechten verschuldigd.
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met

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

KERNEN

Column
Op dievenpad

Marieke moorman
Foto: Ad Ploegmakers

Vorige week heb ik een avondje
ingebroken. M’n buit had aanzienlijk
kunnen zijn: een gitaar, tomtom, duur
gereedschap, elektrische fietsen, kratjes
bier, kleingeld, autostoeltjes en nog veel
meer. Toch heb ik alles laten staan. Ik
deed immers mee aan een preventieve
inbraakactie, samen met de wijkagent,
actieve vrijwilligers en enkele ambtenaren.

Zo’n actie vindt met enige regelmaat plaats. Het groepje ‘inbrekers’
gaat dan op pad in een specifieke buurt, goed zichtbaar met
fluoriserende hesjes en zaklampen. Auto’s, schuurtjes en poorten
worden gecheckt. Als deuren open blijken te zijn, volgt een gesprekje
met de bewoners of gaat er een foldertje met preventieve inbraaktips
in de brievenbus.
Ik stond versteld van het aantal auto’s dat niet op slot was en het
gemak waarmee we ongemerkt een huis binnenkwamen, zelfs als de
bewoners gewoon rustig op de bank zaten. In veel gevallen schrokken
ze van de inbraakgevoeligheid van hun auto of huis. Veel gehoorde
verklaringen: ‘ik doe alles pas op slot als ik ga slapen’, ‘de kinderen
komen nog thuis’, ‘in een dorp hoeft dat niet’, ‘ik vind het niet erg als
ze wat meenemen’ of ‘ik ben goed van vertrouwen’ .
Ook ik ben goed van vertrouwen, maar probeer zo bewust mogelijk
te zijn. Een inbraak is immers zo gepleegd. Bovendien heeft een
inbraak altijd meer impact dan we denken. Het kan ons gevoel van
veiligheid aantasten en het is veel gedoe om gestolen goederen weer
te vervangen. Alles wat kan helpen om inbraak te voorkomen, is dus
welkom. Ook zo’n confronterende preventieactie.
Marieke Moorman, Burgemeester Bernheze

Behandeling
volgens afspraak
Claudia Verhoeven

Schutsboomstraat 5 in Heesch

SP: Extra

geld voor jeugdzorg
in Bernheze

Jan Prinsen, Raadslid SP
bernheze - Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de
uitvoering van de jeugdzorg. Voor 1 januari deels een taak van de provincie. Die
overheveling maakt een eind aan de bureaucratie en het langs elkaar heen werken van hulpverleners. Bureaucratie waarover zowel cliënten als werknemers de
afgelopen jaren veel klaagden.
Extra geld
De gemeenten moeten anno
2015 betere jeugdhulp verlenen,
maar wel met 15 procent minder
budget. Er zijn gerede twijfels bij
zorgverleners of de gemeenten die
verantwoordelijkheid voor kwetsbare jongeren wel aankunnen.
Deze kinderen kampen bijvoorbeeld met psychische problemen
en/of verslaving, of ze zijn (ernstig) mishandeld. Kortom een hele
verantwoording. Dat dient goed te

gebeuren in Bernheze. De SP heeft
juist altijd aangedrongen op extra
budget voor deze kwetsbare doelgroep. Hier mag niet op bezuinigd
worden. De gevolgen van onvoldoende zorg voor de jeugd zijn funest. De gemeenteraad krijgt op 5
februari een voorstel aangeboden
om voor 2015 extra middelen van
€ 119.936,- beschikbaar te stellen.
En deze ten laste te brengen van
de ‘Reserve Transities’. Deze zijn
mede op initiatief van de SP Bern-

Progressief Bernheze:

Bernheze

heze gevormd uit overschot op de
woningaanpassingen. De SP wilde
dit geld behouden voor het sociale
domein. Dat komt nu erg goed van
pas in de jeugdzorg.
Een vooruitziende blik van de SP
Bernheze. Niet het geld direct aan
andere zaken uitgeven maar even
wachten. Dat blijkt nu zeer verstandig te zijn. Vanaf 2015 zorgt
de SP goed voor de jeugd van
Bernheze.

Toekomst van

Fractievoorzitter Cent van den Berg
bernheze - Gemeenten schalen steeds verder op. Waren er in 1990 nog 672
gemeenten, 1 januari 2015 zijn het er nog maar 393. En dit aantal zal nog verder
dalen. De toekomst van de gemeente Bernheze staat op de agenda. Het is belangrijk bij dit onderwerp dat het geluid van de straat het geluid in de gemeenteraad is.
Regio
Voor grote en belangrijke onderwerpen werkt Bernheze steeds
meer samen met omliggende gemeenten. Onderwerpen zijn vaker
complex. Voor het behandelen van
deze onderwerpen is veel deskundigheid en ervaring nodig. Sterke
gemeenten kunnen meer deskundigheid organiseren binnen de eigen organisatie en zijn daardoor in
staat complexe vraagstukken beter op te pakken. Maar ook deze
gemeenten zijn afhankelijk van

samenwerking in een regio. Bernheze ontkomt er niet aan, door
het belangrijker worden van de
regio, om meer taken bij de buurgemeenten neer te leggen. Het
gemeentehuis in Heesch loopt geleidelijk aan leeg.
Dorpen
Ik heb de afgelopen vijf jaar gemerkt dat bestuurders in Bernheze
moeilijk objectief over de toekomst
van de gemeente kunnen praten.
In de straat merk je dat het on-

derwerp bij het merendeel van de
mensen niet leeft. Maar ik hoor in
de straat ook geluiden die afwijken
van de geluiden in de gemeenteraad. Graag horen wij uw mening.
U kunt ons benaderen en wij benaderen u. Een dorp verandert
niet als het is toegedeeld aan een
andere gemeente. De inwoners in
de dorpen blijven wie ze zijn. Het
gemeentebestuur verandert wel.
Reageren:
reactie@progressiefbernheze.nl.

Koffie-avond over langdurige zorg in De Pas
HEESCH - De gemeente is vanaf dit jaar verantwoordelijk voor de langdurige zorg voor de hulpbehoevende inwoners. Weet u al wat dat precies betekent? Nog niet? Kom dan naar de koffie-avond op woensdag 28
januari die om 20.00 uur begint in De Pas in Heesch. De Raad Ouderenwerk Heesch organiseert deze avond samen met de gemeente Bernheze.
Wethouder Jan Glastra van Loon
zal die avond de veranderingen ko-

men bespreken. Aan hem zijn de
volgende vragen voorgelegd:

- Welke delen van de AWBZ worden overgeheveld naar de gemeente?
- Welke veranderingen staan ons
te wachten in de persoonlijke
verzorging en de jeugdzorg?
- Wat kunnen we nog meer verwachten?

Gezien het belangrijke onderwerp verwacht het bestuur dat de
opkomst groot zal zijn. Verzocht
wordt deelname op te geven aan
De Pas tel. 0412-451634 of mail
naar: secretariaat.rgo@ziggo.nl.
Wie zelf al vragen heeft, kan deze
reeds nu doorgeven via de telefoon

aan De Pas of via bovenstaand
e-mail adres. Uiteraard kunnen
vragen ook gesteld worden op de
avond van 28 januari. De bijeenkomst is op de avond geplaatst om
ook de kinderen van mantelzorgers
en ouderen in de gelegenheid te
stellen de avond bij te wonen.

Kortmaar Krachtig Hoe gaat het nu met de zorg?
Mart Smits,
Raadslid CDA Bernheze
Herkenbaar, actief & betrokken

We zijn nu zo’n 2 weken onderweg in 2015, de overgang van zorgtaken naar de gemeente is een feit. Ongetwijfeld zullen er hobbels in de weg zitten of
hebben gezeten, voordat alles weer op rolletjes loopt. Hoe hard we ons best ook doen samen, daar ontkom je bij vernieuwing nooit aan.
De gemeente, het rijk maar in deze vooral het CDA Bernheze wil weten hoe het gaat. Uw ervaring en verhaal als mantelzorger, zorgverlener of
zorgbehoevende is ontzettend belangrijk om goed bij te kunnen sturen. We moeten weten wat er speelt.
De specialisten bij de gemeente zijn uw eerste vraagbaak, of het nou over Wmo, jeugdzorg of mantelzorg gaat. Maar maak ook zeker gebruik van het
meldpunt van Mona Keijzer op cda.nl. Als wij weten wat er speelt, kunnen we het aan de kaak stellen en bijsturen!
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‘Inspraak herinrichting
14 januari om 19.30 uur in
De Pas’
www.centrumheesch.nl

De facelift van Heesch wordt vervolgd
HEESCH – Als straks het centrum van Heesch helemaal strak in ’t pak zit, na de volgende fase van de herinrichting, moet er natuurlijk ook passende verlichting zijn. Verlichting die zorgt voor veiligheid op straat
is een belangrijk gegeven natuurlijk. Maar bij een centrum dat een hele nieuwe uitstraling heeft, hoort ook
verlichting die daarbij past qua uitstraling en sfeer. Een team, bestaande uit vertegenwoordiging van de
gemeente Bernheze, vastgoedeigenaren en het Centrum Management, buigt zich over passende verlichting
voor het centrum van Heesch, die bij alle gewenste zaken ook voldoet aan de wettelijk eisen van verlichting
voor openbare ruimten.
Objecten
Het centrum zal straks ook kenmerkende objecten in het centrum
hebben, zoals plein, straatelementen, gebouwen, de fontein, maar
ook kenmerkende bomen. Ook
daarbij hoort een passend verlichtingsplan.
Als dan het centrum straks verder
‘aangekleed’ is met verrassende
zaken om de bezoekers te verleiden langer in het centrum te blijven, zullen we als Heeschenaren

met veel plezier en trots winkelen,
dichtbij huis en toch ‘even weg’.
Inspraak
Tijdens de inspraakavond van november hebben vele ondernemers
en belanghebbenden ideeën geopperd voor de invulling en aanpak
van de herinrichting van het centrum. Op 14 januari - vandaag dus
- is er om 19.30 uur een bijeenkomst gepland, waarbij terugkoppeling gegeven zal worden over
welke zaken wel en welke zaken

Lokaal: Lokaal

‘zorgenland’

niet meegenomen zullen worden
bij de verdere invulling. Benieuwd
naar de resultaten en wat die voor

‘bij een nieuWe
uitstraling hoort
ook een bijPassenDe
verlichting’
reacties zullen opleveren? Zorg
dan voor je aanwezigheid op 14
januari om 19.30 uur in De Pas.

We praten met Hannie MartinsVieira, voormalig onderwijzeres op
Het Palet in Dinther, die zich nu al
jaren ter plaatse inzet voor Vrienden van Brazilië. Mevrouw Prof.
dr. Susan Branje is hoogleraar Gedragswetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Met haar willen we praten over de opvoeding,
met name van pubers en adolescenten. Met abt Hendrickx zal het
gesprek natuurlijk gaan over de
ontwikkelingen in de kerk, over
het kloosterleven en het verband
tussen politiek en religie.
Met Björn van der Doelen, oudPSV’er en zanger van Brabantse
blues-liederen hebben we een
heel bijzondere muzikant in BRUG.
Columnist Paul Wilbers, is bij het
politiek café in De Zwaan geen on-

• Uw persoonlijke situatie.
• Eigen kracht en uw netwerk.
• Beschikbare algemene voorzieningen.
• Cliëntondersteuner/mantelzorger.
• Alle leefgebieden huisvesting,
werk, inkomen en jeugdzorg.
Vervolgens doet de gemeente u
een voorstel voor:
• Ondersteuning thuis.
• Beschermd wonen.
De besluitvorming van de gemeente is erop gericht om u passende ondersteuning te bieden,
zodat u weer veilig woont en zo-

D66: Perspectief

veel mogelijk kan participeren in
de samenleving.
• Algemene voorzieningen.
• Maatwerkvoorziening.
• Met eventueel PGB (persoonsgebonden budget).
Dit is een korte samenvatting. Ik
kan mij zo voorstellen dat dit voor
velen van u vragen oproept. Dan
kunt u deze vanzelfsprekend aan
LOKAAL stellen en wij zullen u
helpen, daar waar nodig is, om u
wegwijs te maken in deze wirwar
van regelgeving.
Wij horen ook graag uw ervaringen: www.lokaal.nu.

bieden

Ton Linders, commissielid Ruimtelijke Zaken D66
BERNHEZE - Gemeenten schalen steeds verder op. Waren er in 1990 nog 672
gemeenten, 1 januari 2015 zijn het er nog maar 393. En dit aantal zal nog verder
dalen. De toekomst van de gemeente Bernheze staat op de agenda. Het is belangrijk bij dit onderwerp dat het geluid van de straat het geluid in de gemeenteraad is.
steun van ons eigen lokale bedrijfsleven, waarbij ondernemers hun
maatschappelijke verantwoording
tonen door taken van de overheid
over te nemen met sponsoring en
financiële steun. Dit moeten we
zeker koesteren, want de overheid heeft steeds minder financiële
armslag om goed onderhoud te
kunnen plegen en zaken te ondersteunen of te stimuleren. Daarnaast zullen we steeds meer zelf
moeten doen met eigen initiatieven en verantwoordelijkheid. Het
leunen op de overheid zal zeker

bekende en staat garant voor een
zeer humoristisch intermezzo.
Bij het lokale thema komt de inrichting van het Aa-dal in Heeswijk
aan de orde, met name de plannen
van de firma Gebr. Dijkhoff, waarvan een vertegenwoordiging aanwezig zal zijn.
Ad van Schijndel neemt op passende, poëtische wijze de afsluiting
voor zijn rekening.
De presentatie is in handen van
Annemieke van der Aa en Hans
Lakwijk.
Voor gratis kinderopvang wordt
gezorgd. Het politiek café is een
initiatief van de SP Bernheze. De
redactie wil een brug slaan tussen
de inwoners van Bernheze en de
politiek.

Blanco: weer

de slag!

aan

Marko Konings, Fractievoorzitter Politieke
Partij Blanco

BERNHEZE - Op de eerste plaats wil ik van de gelegenheid gebruik maken om
namens Lokaal alle inwoners van Bernheze een fijn, maar vooral een gezond
2015 toe te wensen, met veel respect voor elkaar. Zoals u heeft kunnen lezen in
de dagbladen en kunnen horen op radio en televisie gaat er veel, heel veel veranderen voor de gemeenten in het land. Dus ook in Bernheze.

Wij vinden het maar wat fijn om
in een mooi dorp te wonen. Dit,
dankzij de kleinschaligheid, mooie
natuurlijke omgeving, het cultureel erfgoed, de sociale contacten, de sterk aanwezige culturele
instellingen/verenigingen en een
flink arsenaal aan vrijwilligers, bestuurders en hulpverleners. Met
andere woorden: een uitstekend
leefklimaat. Dit moeten we zo zien
te houden. De vraag is hoe, als de
nood van een vereniging/instelling
of individu te hoog wordt?
We hebben in veel gevallen ook

HEESWIJK-DINTHER - In het politiek café BRUG van zondag 18 januari
zal D. Hendrickx, abt van de abdij van Berne, gast zijn. Ook veel andere
interessante gasten komen aan tafel om te praten over een ontwikkelingsproject in Brazilië, opvoedingsondersteuning bij jeugdigen en de toekomst van het Aa-dal in Heeswijk. De column van Paul Wilbers en muziek van Björn van der Doelen zorgen voor een gezellige omlijsting. Het
politiek café BRUG begint om 16.00 uur in zaal De Zwaan in Heeswijk.

als wegwijzer in

Henny van de Wal

Gemeenten moeten er voor zorgen
dat mensen zo lang mogelijk thuis
kunnen blijven wonen en geven
daarbij ondersteuning via de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning
(Wmo).
Gemeenten zijn verantwoordelijk
voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn.
Hoe werkt nu een aanvraag tot
ondersteuning? U meldt zich bij
de gemeente en als u vragen heeft
met betrekking tot deze ondersteuning gaan zij met u in gesprek
over:

Politiek café bruG

minder goed mogelijk zijn op alle
fronten, al moet diezelfde overheid
de uiteindelijke verantwoording
hebben. Oplossingen voor problemen of het invullen van wensen
zullen per geval verschillend zijn.
Het zal in ieder geval een combinatie van alle genoemde factoren
moeten zijn die het meeste perspectief kan bieden. D66 steunt
de gedachte van eigen initiatieven
en verantwoordelijkheid. Zodanig
blijven wij ons ook presenteren in
de gemeenteraad en binnen onze
eigen leefomgeving.

BERNHEZE - Een jaar geleden viel het besluit
om een nieuwe politieke partij op te richten.
In korte tijd moest er veel werk verzet worden om nog mee te kunnen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Een partij die opkomt voor de belangen van
heel Bernheze, maar met de nadruk op Heeswijk-Dinther-LoosbroekVorstenbosch. De verkiezingsuitslag liet zien dat er duidelijk behoefte
aan was. Politieke partij Blanco is een feit en zal er voor zorgen dat
Bernheze-zuid de aandacht krijgt die het verdient.
De komende jaren zal er in de kernen van Bernheze van alles gebeuren. In een aantal gevallen speelt
de politiek daarin een rol. Andere
zaken moeten door het bedrijfsleven worden opgepakt, of door de
inwoners. Samen moeten we er
voor zorgen dat de dorpen leefbaar
blijven. Dorpsraden, kerncommissie en Actief Burgerschap krijgen
een steeds belangrijkere taak.
Meer en meer moeten de inwoners zelf actief worden om zaken
voor elkaar te krijgen. Het is dan

ook goed om te zien dat dit op vele
plaatsen gebeurt en dat veel mensen daar ook al baat bij hebben.
Laten we proberen om in 2015
onze dorpen te versterken. Als
iedereen een steentje bijdraagt
dan zal dit zeker lukken. Wij zullen vanuit de politiek proberen om
goede ideeën zo veel mogelijk te
ondersteunen.
Veel succes, geluk en gezondheid
gewenst in het nieuwe jaar.

Voor dit en
nog veel
meer moois...

Hulstheuvel 40a, Uden
(0413) 25 00 16
info@paerdestal.nl
www.paerdestal.nl
facebook.com/paerdestal

kijk ook eens op: www.paerdestal.nl/communie
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OOGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?
5x 1/5 staatsloten

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Femke Verkuijlen
Monique Verkuylen
kan de staatsloten
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851
uit Vorstenbosch
ophalen bij Paperpoint

Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.

St. Servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther
Tel: 0413 29 29 79
www.trendzienenhoren.nl
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WELKE KLEUREN MAKEN U
HET ALLERMOOISTE?
Laat mij u helpen de juiste keuzes
te maken met een persoonlijke
analyse en make-upadvies.
Leuk om kado te geven en te
krijgen, of voor een
vriendinnenavond.
Bel 06-51110053 Colorenta
kleuranalyse Hannie Heesakkers
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
colorenta@ziggo.nl.
AFVALLEN en heb je al van
alles geprobeerd, zonder blijvend
resultaat?
Laat mij dan de mogelijkheid
bieden die wel resultaat geeft.
Zelfs met de garantie niet
tevreden geld terug.
Graag geef ik je vrijblijvend
advies. Bel 06-44016259 of
06-36348967.
Of mail naar jjn57@live.nl.

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

2

6

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

TE HUUR
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AANGEBODEN

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

Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
office@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van OOGCONTACT en maak kans op

5

MOOIBERNHEZERTJES
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Cv de Eikenhoek organiseert
op 6 april een PAASVLOOIENMARKT aan de
Raadhuisstraat te
Heeswijk-Dinther. Kramen te
huur: één voor € 15,- en twee
voor € 25,-.
Paasmarkt@cveikenhoek.nl
06-11850219.

TE KOOP
ALLE STOFZUIGERZAKKEN
en onderdelen uit voorraad
leverbaar. Tevens kunt u bij ons
terecht voor scheerkoppen,
batterijen en alle soorten
gloeilampen, LED-lampen en
spaarlampen. Parkeren voor de
deur. Dinsdags gesloten.
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.
HEESAKKERS KADOSHOP
RUIMT OP
Daarom geven wij op alle
woonaccessoires, kadoartikelen,
sieraden, handtassen en zelfs
Oozoo horloges 20% korting.
Voordeliger kunnen we het niet
maken, wel mooier!
Kom snel want wie het eerst
komt...
Heesakkers Kadoshop,
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.
GRANDIOZE VERLICHTINGS
OPRUIMING!
Wij gaan plaats maken voor de
nieuwe collectie. Kortingen van
10% tot maar liefst 70%.
Pak dat voordeel en kom nu naar
Heeswijk.
Heesakkers Kadoshop,
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

magnetron en afzuigkap.
De vaatwasser is 2 jaar geleden
vervangen een AEG. Lichte terra
kleur, landhuisstijl, notenkleurig
blad. Meer informatie:
06-11194014.
PRINTPAPIER
Océ Black Label Zero
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams. Per pak 500 vel € 4,99
Hele jaar door 5 pakken € 19,99
’t Mediahuys, Laar 28,
Nistelrode.

GEVRAAGD
Bespeelt u een instrument en
maakt u graag muziek
DWEILORKEST NIE TE
GELEUVE uit Heesch kan nog
MUZIKANTEN gebruiken.
Interesse of wilt u een keer
een bezoekje brengen aan een
repetitie: wimvanoss@hotmail.
com of 06-53630850.
Voor ons maandelijks verschijnend
blad INFO zoeken wij een:
REDACTEUR
KBO-Heesch is een vereniging
met ongeveer 1200 leden.
Informatie: redactie@kboheesch.nl
of voorzitter KBO-Heesch:
loetkuijlaars@gmail.com.
GEBRUIKTE/OUDE
WENSKAARTEN
Yvonne Sturm Nistelrode
06-20615906.
Ingrid Smits Vorstenbosch
0412-355008.
OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES
VOOR STG. OPKIKKER.
In te leveren bij Bunderstraat 1,
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 28
Nistelrode.

HOEKKEUKEN
Ongeveer 18 jaar oud, alle
apparatuur erin, zoals gasstel,
oven, koelkast, vaatwasser,

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

www.mooinisseroi.nl
INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT

zet al ruim acht jaar
Nistelrode op de kaart

Puzzle #253019

Advertorial

Januari is uilenmaand op
Natuurcentrum
De Maashorst Cursussen Tai Chi, Cloud computing en Facebook
www.sudoku-puzzles.net
More Puzzles:

MAASHORST - In januari besteedt Natuurcentrum De Maashorst aandacht aan uilen. In de wisseltentoonstelling is een mooie verzameling
uilen te zien en er staat - behalve een kindermiddag - ook een avondwandeling, met als thema uilen op het programma.
De kindermiddag is op woensdag
21 januari van 14.30 tot 16.30 uur.
Binnen in het centrum en buiten
op het erf is een leuke speurtocht,
waarbij je van alles leert over uilen
en ook uilenballen uit mag pluizen.
Aan het eind van de middag krijg
je een echt uilendiploma! Natuurlijk is er ook een glaasje limonade
bij. De kosten zijn € 5,- per kind.
Wandeling
Onder leiding van IVN-natuurgidsen wordt zaterdag 24 januari een
wandeling in het donker gehou-

den, op zoek naar uilensporen.
De wandeling start om 19.00 uur
bij het Natuurcentrum. De kosten
voor deze spannende avondwandeling bedragen € 4,- per persoon.
Na afloop is er een heerlijke beker
warme chocomel in het Natuurcentrum. Let op: de kinderen die
hebben meegedaan aan de kindermiddag, krijgen korting op de
avondwandeling.
Opgeven voor deelname is verplicht aan de infobalie of via
www.natuurcentrumdemaashorst.nl.

Tai Chi
10 Lessen, vanaf vrijdagochtend
6 februari van 10.30 tot 11.30 uur
€ 49,50 p.p.
Tai Chi; deze Oosterse bewegingsvorm heeft een helende werking op
lichaam en geest. U leert overbodige spanning loslaten, waardoor uw
spieren en gewrichten versoepelen
en de innerlijke rust toeneemt. Het
brengt u in balans!
Cloud Computing
2 Lessen op maandagavond 19 januari en 2 februari van 19.30 tot
21.30 uur € 34,- p.p.
Cloud computing; is een term die
aangeeft dat bestanden niet zijn

opgeslagen op uw computer, maar
‘ergens’ op het internet. In principe
is alle software via het internet beschikbaar in plaats van via de harde schijf of CD. Bovendien kunt u,
waar u maar wilt, inloggen om uw
bestanden in te zien en te delen als
u dat wilt. Reuzehandig toch?
Facebook
2 Lessen op maandagochtend 26
januari en 9 februari van 09.30 tot
11.30 uur € 34,- p.p.
U heeft vast wel eens van Facebook
gehoord. Via dit sociale netwerk
kunt u met vrienden en bekenden in
contact blijven en zo ideeën, weetjes en foto’s met elkaar uitwisselen.

U kunt zich aansluiten bij groepen
met andere mensen die dezelfde
interesses hebben en elkaar (privé)
berichten sturen. In deze twee lessen maakt u uw eigen account en
gaat u zelf op onderzoek uit.

Meer informatie en inschrijven via info@eijnderic.nl / www.eijnderic.nl / 0412-454545
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Bestemd voor ouders van wie een kind vóór 1 oktober 2016 vier jaar oud wordt. Om op korte termijn inzicht te krijgen in het aantal leerlingen, dat wij de komende jaren op onze basisscholen kunnen verwachten, worden de ouders verzocht hun kinderen nu reeds aan te melden.
• Aangemeld kunnen worden de kinderen die vóór 1 oktober 2016 vier jaar worden.
• Uw kind wordt definitief toegelaten op de dag dat het vier jaar oud wordt.
Bij aanmelding is het verplicht het Burgerservicenummer (BSN) van uw kind(eren) door te geven.
U kunt hiervoor één van de volgende zaken meenemen:
• de identiteitspas, als uw kind die heeft;
• de persoonslijst: dit is een brief van de gemeente die elke ouder/verzorger heeft ontvangen na de geboorte-aangifte met daarop het BSN;
• de zorgpolis of zorgpas van de zorgverzekeraar.
Binnen Bernheze kunnen de kinderen op de volgende scholen worden aangemeld:

Kern Heesch

Basisschool Emmaus
Dr. Saal van Zwanenberglaan 115
5384 BV Heesch
Tel. 0412 – 452239
e-mail: primair@bsemmaus.nl
www.bsemmaus.nl
Informatieavond: dinsdag 3 februari
van 19.30 - 21.00 uur.
Open ochtend: vrijdag 6 februari van
8.45 – 11.30 uur.
Inschrijving: tijdens de informatieavond, inloopochtend en op
afspraak.

Kern Nistelrode

Basisschool ’t Maxend
Maxend 6
5388 GL Nistelrode
Tel. 0412-611366
e-mail: directie@maxend.nl
www.maxend.nl
Informatieavond: maandag
9 maart van 19.30 – 21.00 uur.
Inloopochtend: woensdag
11 maart van 9.00 – 10.30 uur.
Inschrijving: tijdens
informatieavond, inloopochtend
of op afspraak.

Kern Heeswijk-Dinther

Basisschool de Kiem
De Ploeg 101, 5384 HL Heesch
Tel. 0412-453655
e-mail: primair@bsdekiem.nl
www.bsdekiem.nl
Informatieavond: woensdag 4
februari van 19.30 - 21.00 uur.
Open ochtend: vrijdag 6
februari van 09.00 – 12.00 uur.
Inschrijving: tijdens de
informatieavond, inloopochtend
en op afspraak.

Basisschool De Beekgraaf
De Beekgraaf 60
5388 CV Nistelrode
tel. 0412-617356
e-mail: info@beekgraaf.nl
www.beekgraaf.nl
Informatieavond: maandag 2 maart
van 19.30 - 21.00 uur.
Kijkochtend: dinsdag 3 maart om
10.30 - 12.00 uur.
Inschrijving: tijdens informatieavond, kijkochtend of op afspraak

Basisschool Het Mozaïek
Pastoor Maasstraat 15
5473 CG Heeswijk
e-mail: info@mozaiekheeswijk.nl
www.mozaiekheeswijk.nl
Inloopochtend & rondleiding: woensdag 25 februari
& donderdag 26 februari van 8.30 - 10.30 uur.
U ziet de school in actie! U & uw kind(eren) zijn dan van
harte welkom!
Informatieavond: dinsdag 24 februari om 20.00 uur.
Inloop vanaf 19.45 uur.
Inschrijving: tijdens de inloopochtenden,
informatieavond en op afspraak. Uiterlijk tot 1 april
2015. U bent ook op andere dagen van harte welkom!

Basisschool De Toermalijn
’t Vijfeiken 36, 5384 ZG Heesch
Postbus 48, 5384 ZG Heesch
Tel. 0412-451467
e-mail: primair@bsdetoermalijn.nl
www.bsdetoermalijn.nl
Informatieavond: donderdag 5
februari van 19.30 – 21.00 uur.
Open ochtend: vrijdag 6 februari
2015 van 9.00 – 12.00 uur.
Inschrijving: Tijdens de
informatieavond, inloopochtend en
op afspraak.

Kern Loosbroek

Basisschool Delta
Herderstraat 2, 5384 BS Heesch
Postbus 28, 5384 ZG Heesch
Tel. 0412-450678
e-mail: directie.obsdelta@stichtingoog.nl
www.basisschooldelta.nl
Informatieavond: dinsdag 27 januari van 19.00 - 20.30 uur.
Peutermiddagen: donderdag 12 februari en 18 juni van
13.45 - 14.45 uur. Tijdens deze peutermiddagen bent u samen met uw kind van harte welkom om mee te spelen en
werken in groep 1-2 en leiden wij u graag rond in de school.
Inschrijving: tijdens de informatieavond, peutermiddagen
en op afspraak.

Basisschool St. Albertus
Dorpsstraat 44
5471 NB Loosbroek
Tel. 0413-229645
e-mail: info@albertusschool.nl
www.albertusschool.nl
Open middag voor ouders en kinderen:
dinsdag 10 maart van 14.30 – 15.30
uur. Daarna gelegenheid tot inschrijven
tot 17.00 uur. Indien u op deze dag
niet in de gelegenheid bent, kunt u een
afspraak maken met de directeur.

Basisschool ’t Palet
Steen- en Stokstraat 2
5473 RN Dinther
Tel. 0413-296377
e-mail: info@paletdinther.nl
www.paletdinther.nl
Open-/kijkochtend: donderdag 29 januari en
dinsdag 3 februari van 9.00 – 11.30 uur (voor
ouders + kinderen).
Informatie-/kennismakingsavond: donderdag
29 januari van 19.30- 21.00 uur.
Inschrijving: tijdens informatieavond, inloopochtend of op afspraak. Uiterlijk tot 1 april 2015.
Rondleiding mogelijk op afspraak via Joke van der
Valk of Marjo van Kessel op tel. 0413-296377.

Kern Vorstenbosch

Basisschool Op Weg
Eggerlaan 8
5476 KL Vorstenbosch
Tel. 0413-367439
e-mail: info@bs-opweg.nl
www.bs-opweg.nl
Van harte welkom tijdens de inloop- en
inschrijfmiddag voor ouders en kinderen:
dinsdag 10 maart van 13.15-15.15 uur.
In de school staan alle deuren voor u open en de
koffie/thee staat klaar!
Inschrijving: tijdens deze middag of op afspraak.
Inschrijfformulieren zijn ook via de website te
vinden.
Openbare basisschool De Bolderik
Het Geleer 33
5473 PG Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-293055
e-mail: directie.obsdebolderik@stichtingoog.nl
www.obsdebolderik.nl
Inloopochtenden en rondleiding: woensdag 4
februari en donderdag 5 februari van 9.00 – 11.30
uur. Samen met uw kind bent u deze ochtenden van
harte welkom om een kijkje te nemen in de school.
Informatieavond en kennismaking: donderdag
5 februari van 19.30 – 21.00 uur.
Inschrijving: tijdens de inloopochtenden,
informatieavond en op afspraak.
Inschrijving is het hele jaar mogelijk.
I.v.m. de planning graag voor 1 april 2015.
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Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

AUTOMENSEN

Een nieuwe rubriek ‘Automensen’
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 nieuwe rubriek stellen we 2-wekelijks automensen voor en zo weet je op d’n duur waar je terecht
komt, wanneer je de advertenties op deze pagina’s volgt.

auto’s
Vinkelsestraat 113a
5384 SE Heesch
M 06 - 33 05 03 06
E info@5384seautos.nl

Heesche Banden Centrale
Een band met banden en hun eigenaars
Onderhoud, Diagnose & Reparatie, Banden & Uitlijnen,
APK, Airco, Inkoop & Verkoop en (Ruit)schade.

Het adres voor al uw autozaken!

www.5384sEautos.nl

Hèt adres voor al uw autozaken!

Heeft u al aan winterbanden gedacht?
Voor een
prijsopgave
kunt u bellen
Informeer
naar de mogelijkheden
en laat u overtuigen door onze aantrekkelijke tarieven
of mailen.
en uitstekende service

Ook voor uw bedrijfsauto(park) zijn wij de juiste partner.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode
tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

HAYCO DE VEER
‘Prĳs/kwaliteit moet goed zĳn, dan
blĳft de klant tevreden’
NAAM ONDERNEMER: Hayco de Veer.
WOONPLAATS: Heesch.
Ze kunnen me kennen van: Transportbedrijf de Veer.

Tip
VOORDELIG
TANKEN OP WEG
NAAR DE
WINTERSPORT
Bespaar tot wel € 50,- door
tankstops op weg naar de wintersport vooraf slim te plannen.

• Caravan check

Door grote accijnsverschillen liggen de brandstofprijzen in Europa ver uit elkaar. Luxemburg
is als vanouds het goedkoopste
land om te tanken. Ook zijn
er grote prijsverschillen tussen
Zwitserland, Oostenrijk, Italië en
Duitsland.

• Velgen en sportvelgen
• Opslag zomeren winterbanden
• Gespecialiseerd
in uitlijnen

Bron: ANWB

BEDRIJFSNAAM: Heesche Banden Centrale.
ADRES: Nieuwe Erven 18 in Heesch, maar ik werk ook daarbuiten
als dat van toepassing is.
MEDEWERKERS AANTAL: Twee medewerkers.
HOELANG HEB JE HET BEDRIJF? In 2010 is de Heesche Banden
Centrale in ’t leven geroepen.
ZELF OPGESTART OF OVERGENOMEN? Ik ben het bedrijf zelf
opgestart. Mijn vader had toen al Transportbedrijf de Veer.
WAT IS JE ‘TAAK IN JE ZAAK’? Alles wat komt kijken bij een
goede wegligging doe ik zelf, samen met mijn medewerkers.
WAT IS DE SPECIALITEIT VAN JE BEDRIJF? Het totale plaatje,
van vervangen van banden, leveren van velgen, uitlijnen tot aan
uitbalanceren. Ik wil zorgen dat ik een kwalitatief goed en goed
functionerend eindproduct aflever bij de deur.
WAT VIND JE DAT JE ZELF HET BESTE KAN? Ik lever een product
dat qua prijs/kwaliteit zo is als dat moet zijn, zodat de klant
tevreden blijft.
Klanten vinden hier iemand die een band met banden heeft en
zorgt dat die band de basis is voor een langdurige band met de
klanten.

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
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16v airco
Opel
aut.1.6
141.000
km. airco ..2007
1999
Opel
.................................
1998
OpelVectra
Corsa1.6
1.216V
automaat
5-drs
2010
Opel Zafira 1.9D ...................................... 2006

Opel
.................................2010
2003
OpelZafira
Corsa2.0
1.4DTH
16v 3-drs
Opel
Elegance
80.000
km. ......
2002
OpelZafira
Corsa2.2i
1.3cdti
5-drs, airco,
89.000
km 2011
Opel Zafira Y20 DTH ................................. 2005
Opel Insignia, sport tourner
2010
Peugeot 206 2.0 16V GTI ......................... 2001
Peugeot206
206 1.4i
1.4i 16V
16V 85.000
85.000 km
Peugeot
km. ............2006
2006
Peugeot
cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Renault206
Megane
1998
Peugeot
rally car1.6D
20i 16v
heelcar
apart en snel..2004
Renault206
Megane
station
2004
Peugeot 306 Break 1.6 ............................ 1999
Volkswagen Golf Plus 1.6 clima
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km. ..... 2006
49.000Clio
km1.6 16V airco ........................2009
Renault
2003
Seat
Ibiza 1.4Passat
16V Sensation
km...2012
2006
Volkswagen
station 2049.000
tdi
Suzuki
Jimny
4+4
2000
Volkwagen
Polo
1.4...................................
16v 3drs.
2010
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km. .................. 2010
Volkswagen Touran 1.9 TDI 77Kw
Toyota Aygo airco 20.000 km. .................. 2008
trendline Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
2010
Volkswagen
Volvo
automaat
..........................2005
2005
VolvoXC70
XC 70d55-drs
automaat
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart ......... 2003

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

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

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

de aanhangwagenspecialist
aanhangwagenspecialist
de
het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!

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

Verkoop

Een greep uit onze voorraad!

• APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
i Zwart
LMV
2001 auto’s
€ 4450,- en Peugeot
rood metalic
2003
•BMW
In-318en
Verkoop
van
lichte206bedrijfsauto’s
Chevrolet Matiz 5 drs.
2008 € 4950,Peugeot 106 90.000 km zwart
2003
• Wielen en banden

€ 2999,€ 2750,Fiat Panda 75.000 km
2006 € 3950,Renault Grand Scenic 7 pers. LPG 2006 € 5499,Ford Ka 1.3greep
Grijs
€ 3450.Renault Modus 1.5 DCi
2004 € 2950,Een
uit2004voorraad
Ford
Mondeo
TDCi
2005
€
2999,Suzuki
Ignis
blauw
met.
2003
€ 3450,Jaguar
XJ
6
lwb
4.2
plaatje
1987
€ 8.250,Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart 2003 € 4.950,Mercedes
Benz
230TE
1982
3950,Suzuki
1.6 VVT automaat
2008
€ 10.500,MazdaSX4
2 automaat,
28dkm
2005
€ 6.450,Audi
A4 blauw
Metalic
div. opties
2001 €€ 4.750,Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties 2002 € 3.800,Citroën
C5 br.1.8
grijs met.
2004 €€ 3.950,Mercedes
Benz C180
Combi
1997
2250,Mazda
MXinruilauto’s
5 cabrio, zeer nette
1991 € 2.950,Citroen Xsara picasso blauw met. 2003 € 3.900,Diverse
totstaat
€ 2000,Mercedes Benz C250TD 194.000 km1996
€ 2950,Mercedes 250 TD autom.youngtimer 1996 € 5.950,2 CV 6 blauw (belastingvrij)
1971 € 4.950,Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.
Citroen Xara Coupé
Daihatsu Yong yrv zwart
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met.
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw
Ford Focus stationcar, 16 16v
Ford Focus stationcar, zwart
Ford Ka
meeneemprijs
Ford Transit connect, ex btw
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars

2004
1999
2002
2001
1997
2002
2002
1998
2004
2005

€ 4.950,€ 1.500,€ 2.750,€ 1.999,€ 1.999,€ 3.499,€ 2.750,€ 650,€ 3.250,€ 7.750,-

Peugeot 307 hdi break
Peugeot 206 CC cabrio
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk
Renault Laguna break 1.6 16v
Renault Megane Scenic lgp, g3
Renault Twingo grijs metalic
Rover 25 5-drs bl., metalic
Volkswagen Kever belastingvrij
VW Golf Cabrio lmv

2007
2006
1994
2000
1999
2003
2002

€ 7.600,€ 6.950,€ 750,€ 1.450,€ 1.499,€ 2.750,€ 2.999,€ 2.750,1995 € 2.500,-

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

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

Autowassen

€1,-*

Altijd
goedkoop
tanken
* Programma 6,
bij 10L getankt

Réparateur agréé

Verhuur/Lease
Verkoop

Verhuur/Lease
Verkoop
Zelfbouw/Speciaalbouw
Verhuur/Lease
AANHANGWAGENS
Verhuur/Lease
Zelfbouw/Speciaalbouw
25
JAAR
Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS
AANHANGWAGENS
Zelfbouw/Speciaalbouw
AANHANGWAGENS
25 JAAR
Onderhoud,
reparatie en keuring
AANHANGWAGENS Zelfbouw/Speciaalbouw
25
JAAR
reparatie
en
keuring
Bosschebaan
80Onderhoud,
- heesch
telefoon:
(0412)
- en
www.petersaanhangwagens.nl
25 JAAR
Onderhoud,451066
reparatie
keuring

Hescheweg 223 - OSS

“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule
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S
Sticker réparateur.indd 1
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goedkope winterbanden?

Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

ook
VERHUUR

goedkope
BANDENENwinterbanden?
ACCU-EXPERT
ook
Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.

VERHUUR
Wij adviseren
graagofbijgebruikte
de bestewinterbanden
keuze in banden,
velgen
Nieuwe
(evt. met
velg) en accu’s

Like onze facebookpagina
en bekijk de actuele aanbiedingen

Abdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk - Tel. 0413-291777 - Fax 0413-291941
www.pasbanden.nl - info@pasbanden.nl

Nieuwe Erven 1 - 5384 TA Heesch - 06-10184506
info@tomcars.nl - www.tomcars.nl

Kerstboomverbranding HDL en Vorstenbosch

Foto’s: Lianne Gabriëls en DMBK

HeeswiJK-DintHer

HeeswiJK-DintHer

VorstenbosCH

VorstenbosCH

HeeswiJK-DintHer

VorstenbosCH
Meer foto’s op www.mooihdl.nl en www.vorstenbosch-info.nl
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Krullendonkse merchandise
HEESCH – Hang de geel-blauwe Krullendonkse vlag uit met carnaval!
Kleur de straat geel en blauw met de vlaggenlijn en ballonnen. Houd
jezelf lekker warm tijdens de carnavalsdagen met de Krullendonkse
sjaal of boa. Of schuil tijdens een confettiregen onder een geel-blauwe
paraplu. Deze week is de verkoop gestart van de officiële geel-blauwe
Krullendonkse merchandise. Ook dit jaar weer exclusief te koop bij
bouwmarkt KARWEI in Heesch.
Dit jaar barst op vrijdagavond 13
februari het openbare carnaval in
Krullendonk weer los. Al meerdere
jaren promoot de Stichting Carnavalsviering Heesch de Krullendonkse carnavalskleuren geel en blauw
en dat is te zien. Het zijn die twee
kleuren die het straatbeeld van
Krullendonk domineren tijdens het
mooiste feest van het jaar.
Sinds deze week is de officiële geelblauwe Krullendonkse merchandise weer te koop. Ook dit jaar zit-

ten er weer diverse leuke artikelen
in het assortiment: vlaggen, sjaals,
boa’s, tuinbroeken, paraplu’s, ballonnen en vlaggenlijnen. Voor een
nieuwe voorraad Krullendonkse
vlaggen werd de stof gesponsord
door Van Berkel Kleding.
Alle artikelen zijn ook dit jaar weer
exclusief te koop bij bouwmarkt
KARWEI aan de Cereslaan 9 in
Heesch. KARWEI Heesch is 7 dagen per week geopend: van maandag t/m vrijdag 9.00 - 21.00 uur,

Jeugdtrio Vorstenbossche
Piererijk onthuld

op zaterdag 9.00 - 18.00 uur en op
zondag 12.00 - 17.00 uur.
Het carnavaleske trio heeft er zin in

Krek wa anders bal in schijndel
SCHIJNDEL/BERNHEZE - De Club van 100 houdt op zondag 8 februari weer het jaarlijkse Krek Wa Anders
Bal, het grootse carnavalsfestijn voor iedereen met een lichamelijke en of geestelijke beperking, in cafézaal De Kikvorsch in Schijndel.
Natuurlijk zijn er weer diverse artiesten aanwezig die deze middag tot een geweldig feest zullen maken.
Ook prins carnaval 2015, Prins Peer dun vijfde en de hofkapel zijn erbij. Verder heel veel gezellige muziek
en activiteiten waar iedereen aan kan deelnemen.
Het Krek Wa Anders Bal in De Kikvorsch aan de Boschweg in Schijndel begint om 13.00 uur en duurt tot
17.00 uur. Iedereen die minder-validen een warm hart toedraagt, is uiteraard ook van harte welkom. Aanmelden kan via ellyolijslagers@hotmail.com of via tel. 06-11436959.

CV De Hossende wevers vijfde
ere-lid bekend: wim van erp
NISTELRODE - Wim van Erp is zaterdag, voordat de nieuwe prins bij
De Hossende Wevers bekend werd
gemaakt, uitgeroepen tot erelid
van CV de Hossende Wevers.

staat altijd klaar.”Een man van de
ouwe stempel, een gouden kracht

voor een stichting”, aldus voorzitter Ron Kerkhof.

Wim, die samen met zijn vrouw
Bep het podium op kwam, kreeg
de eretitel wegens zijn vele verdiensten voor de Wevers. Hij is pas
het vijfde lid dat deze speciale titel
mag dragen.
Wim is sinds 1975 lid van carnavalsvereniging de Hossende Wevers. In 1998 was hij Prins en hij
heeft 29 jaar bij de Raad van Elf
gezeten. Overal waar nodig was,
kwam hij - en natuurlijk niet te vergeten zijn vrouw Bep - helpen. Of
het nu te maken had met het bouwen voor de optocht, kleding of
iets anders regelen, Wim stond en

VORSTENBOSCH - Pieter van Berge zwaait dit jaar als jeugdprins de
scepter over alle kinderen in het Piererijk. Maud van den Tillaart staat
als prinses aan zijn zijde en jeugdadjudant Jan-Julius Zegers zal het
geheel begeleiden.
Afgelopen weekend was het weer
zover. In het Vorstenbossche Piererijk stond het kiezen en onthullen
van de jeugdprins, -prinses en -adjudant centraal. Op vrijdagmiddag
hebben alle kinderen uit groep 7
van basisschool Op Weg gestemd
op degenen die zij graag als jeugdprins, -prinses en -adjudant voor
2015 zouden zien.

Dani Bulte, Stef van Heertum,
Janne van Kessel, Teun van Lith,
Wob Raijmakers, Bram Rijkers, Sil
Steenbakkers en Lisa van den Til-

Zaterdagavond 10 januari was het
vervolgens zover, de onthulling
van de jeugdprins, -prinses en -adjudant. De streetdancegroep, onder leiding van Anne Raaijmakers,
had dit jaar de eer om in De Stuik
de nieuwe jeugdheersers aan alle
Piereslikkers bekend te maken. Het
jeugdtrio - wordt zoals altijd - ondersteund door een enthousiaste
Raad van Elf. Deze wordt gevormd
door Ralf van Asseldonk, Ryan
van Bakel, Janne van den Berg,

laart. De sfeermakende Raad van
Toezicht bestaat uit Daan van den
Berg, Sille Donkers, Gwen van Kessel, Sophie Nooijen, Stan Rijkers,
Amber Smits, Fleur Verhoeven, Jur
Vogels en Binyu Wu.

het JeugDtrio WorDt
onDersteunD Door
De raaD van elF

Dit jaar zal carnaval voor jong en
oud gevierd worden in het Pierehol
van Vorstenbosch. Het is zeker dat
deze zeer enthousiaste kinderen
dit jaar hun bijdrage zullen leveren
aan carnaval 2015!

Grandioos senioren
Carnavalsfeest in nesterlé
NISTELRODE - Voor alle senioren van Nistelrode organiseren KBO
Nistelrode en Carnaval Stichting De Wevers een speciale carnavalszitting op zondag 8 februari. Deze vindt plaats in de grote zaal van CC
Nesterlé en begint om 15.30 uur. De zaal is open om 15.00 uur.

V.l.n.r.: Mark, Bep, Willy en erelid Wim van Erp

Carnavalsbridgedrive in CC servaes
HEESWIJK-DINTHER - CC Servaes houdt op maandag 15 februari de
jaarlijkse carnavalsbridgedrive in het cultureel centrum Servaes in
Dinther.
Inschrijven kan door vóór zaterdag 7 februari € 17,50 per paar over te
maken naar Rabobank rekeningnummer NL 83 RABO 011.16.29.071
t.n.v. CC Servaes onder vermelding van de namen van het bridgepaar
en telefoonnummer. Er kunnen 80 paren deelnemen, vol = vol. Om
teleurstellingen te voorkomen adviseert de organisatie tijdig in te schrijven. De carnavalsbridgedrive begint om 13.00 uur.
Inlichtingen: www.ccservaes.nl of 06-20160376.

Het programma duurt ongeveer 3
uur. U kunt genieten van optredens
van Muziekkapel De Durzakkers,

Dansgarde, Huppeltjes en diverse
Nisseroise artiesten. Zij brengen
hoogtepunten uit de Weverszittingen. Prins Willie den Urste met zijn
gevolg is natuurlijk ook aanwezig.
De entree is € 6,- per persoon, inclusief gratis kopje koffie, een echt
‘kumke nisseroise snert’ mé un
broodje èn 2 consumpties. Graag
uiterlijk 1 februari aanmelden door
de aanmeldstrook in te leveren of
door mailen naar
kbo.nistelrode@home.nl.
Vervoershulp nodig? Bel Wim Timmers 0412-403639 en het wordt
geregeld.
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0%
ting
3 jan.

zonnige

zaterdag

een goed begin van het nieuwe jaar: Zaterdag 3
januari de hele dag 50% korting op alle kleding,
boeken, kasten, banken, stoelen, lampen, cd’s,
electra, curiosa, fietsen, speelgoed en nog veel
meer!

Samenwerking Poëzie
Podium Oss en Kringloopbedrijven

badminton

Heesch - De beste en snelste manier om de goede voornemens voor 2015 uit te laten komen is door het
badminton te komen uitproberen bij de Heesche badminton Vereniging. Snelheid, sportiviteit & gezelligheid,
het badminton en onze vereniging hebben het allemaal in zich. Daarom organiseert de Heesche Badminton
Vereniging op donderdag 22 januari van 20.15 tot 22.00 uur het Badminton Introductietoernooi in sporthal
’t Vijfeiken te Heesch.
Een ieder (18+) die kennis wil maken met het badminton met de
vereniging is van harte welkom om
op deze avond - in toernooivorm kennis te maken met de sport en de
Heesche Badminton Vereniging.
De hele avond wordt er met en tegen badmintonners - met wat meer
badmintonervaring - gespeeld, die
u tijdens het spelen wegwijs maken

HEESCH/OSS - Het Poëzie Podium Oss en de Kringloopbedrijven
www.kringloopbedrijfoss.nl
Heesch
en Oss gaan komendwww.kringloopbernheze.nl
jaar nauwer samenwerken.
Het
Kringloopbedrijf
al landichters
van het Poëzie
Goederen
zelf afleverenwerkt
maaskade
32 oss hierin
voorstedat
groes
1a heesch
Goederen
GRATISmet
latenK26,
ophalen
bel 0412 Podium
626111 Oss periodiek gedichten
gere
tijd samen
Stichting
Kunst en Cultuur Oss. Kunstenaars zullen maken die een relatie hebdie zijn aangesloten bij K26 kunnen ben met kringloop en duurzaamexposeren in de Kringloopwinkel. heid. De gedichten zullen te lezen
Daarnaast koopt het kringloopbe- zijn op de boekenafdelingen van
drijf kunst aan die gemaakt is van de Kringloopwinkels in Oss en
gebruikte goederen om de winkels Heesch.
in Oss en Heesch te verfraaien.
De bedoeling is dat deze gedichten
In beide winkels zijn momenteel in een later stadium worden geook gedichten te lezen van de bundeld en uitgegeven. Het eerste
Osse Stadsdichter en Mas Papo. gedicht van de serie, ‘De Laatste
In vervolg hierop gaan het Poëzie Droom’ van Noud van Tilburg, is
Podium Oss en het Kringloopbe- te lezen op de boekenafdelingen
drijf komend jaar nauwer samen- van de kringloopwinkels in Oss en
werken. De samenwerking bestaat Heesch.

27 E-teams doen mee aan zaalhockeytoernooi in Bernrode
Heeswijk-Dinther - Op zondag 11 januari speelden maar liefst 27
teams van de jongste jeugd (de E6- en E8-tallen) uit Heeswijk-Dinther,
Heesch, Schijndel en Berlicum zaalhockey in Sportzaal Bernrode Heeswijk-Dinther. Ze vinden het top dat er in de winterstop toch wedstrijden zijn, zo mooi in de buurt. Ook op zondag 1 en 8 februari zijn er
wedstrijden in Bernrode.

Introductietoernooi badminton

in de beginselen van het badminton.
Voor de introducé die aan het einde
van de avond het meeste punten
heeft weten binnen te slepen ligt er
een gratis halfjaar lidmaatschap van
H.B.V. (en een gezellige derde helft)
klaar. Het proberen waard dus!
Inschrijven voor deze avond is niet
nodig, meer informatie is te vinden

volleybal

Winst voor Dames 1 en Meisjes C Tornado
HELMOND/MIERLO-HOUT/
NISTELRODE - De volleybalsters
van Tornado dames 1 moesten
zaterdag op bezoek bij VC Polaris
DS 3.
Het team uit Helmond wist Tornado
dames 1 wat uit balans te brengen.
Dit uitte zich vooral in de eerste
en derde set, waar de setstanden
behoorlijk opliepen. Tornado was
er echter op de juiste momenten
en poetste ieder setpunt van de
thuisploeg zonder genade weg. De
tweede en vierde set liet Tornado
zien waarvoor het gekomen was:
die vijf punten. Het was niet geheel
overtuigend, maar Tornado pakte
de winst en staat nu vierde. Volgende week speelt het team thuis

tegen VC Unitas DS 2.
Tornado Meisjes C
In de jeugdcompetitie is er ieder
half jaar een nieuwe indeling. Meisjes C is in het vorig halfjaar netjes
als vierde geëindigd. Ze hebben
afgesproken dit halfjaar voor het
kampioenschap te gaan.
De tegenstander was Phoenix uit
Zaltbommel. Het was een mooie
wedstrijd die in het begin gelijk op
ging. Toch was de winst in de eerste set snel binnen. De tweede en
derde set verliepen erg vlot. Emma
maakte veel punten met blokken.
Inge was alert aan het net. De laatste set verliep wat moeizamer. De
tegenstander maakte het moeilijker
door onverwachte ballen terug te

spelen, maar de winst was uiteindelijk voor Tornado.
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Kirsten van de Ven op haar plek in Malmö
HEESCH - Voetbalster Kirsten van de Ven (29) heeft er een chaotisch voetbaljaar op zitten. Ze knokte zich
terug van een blessure, kwalificeerde zich met de Oranjeleeuwinnen voor het WK voetbal en werd kampioen
van Zweden met haar team FC Rosengård. Vorige week woensdag begon ze met de voorbereidingen op het
nieuwe seizoen.
en ik ga overal even naartoe”, vertelt Kirsten.
De 29-jarige Heesche was het afgelopen seizoen langdurig geblesseerd, maar kan toch terugkijken
op een mooi seizoen. Met het
Nederlands elftal plaatste ze zich
voor het eerst voor het WK voetbal

ik ook niet zo veel, maar ik doe er
vaak wel een taalcursus naast. Het
voetbal is professioneel en is mijn
werk, dat vreet veel energie.”
HVCH
In Zweden geniet Kirsten van veel
steun van haar familie en HVCH
draagt ze nog altijd een warm hart

‘heesch blijft mijn thuis’

Vrolijk loopt ze de kantine binnen
van HVCH en drukt ze voorzitter
Chris Ploegmakers drie zoenen op
de wang om hem een fijn nieuwjaar te wensen. “Nee, ik heb niet
meegedaan”, antwoordt Kirsten
even later op Chris’ vraag of ze
meegedaan heeft aan de Hisse
kwis.
Maar ze had het wel graag gedaan, voegt ze er snel aan toe.
Het is meteen duidelijk: In Heesch
voelt Kirsten zich nog steeds thuis.
“Heesch blijft mijn thuis. Als ik
even hier ben is dat altijd een fijne
periode. Ik zie mijn vrienden weer

voor vrouwen in Canada en met
haar club FC Rosengård werd ze
‘svenska mästare’ (kampioen van
Zweden). Kirsten heeft het naar
haar zin in Malmö, een stadje in
het zuiden van Zweden.
“Onlangs ben ik verhuisd naar een
wat minder druk gedeelte van de
stad. Ik heb ook vier jaar in Stockholm gewoond, maar Malmö is
wat kleiner en dingen zijn wat
beter bereikbaar. Ik heb het hier
zeker naar mijn zin. Ik voel me
nooit zo eenzaam, ik ga graag een
kopje koffie drinken in de stad. Ik
kijk ook nooit televisie en surf ook
weinig op het internet. Soms kijk
ik wel eens op Nu.nl over wat er in
Nederland gebeurt, maar ik heb er
niet het karakter voor om alles bij
te houden. Naast het voetbal doe

toe. “Mijn ouders komen regelmatig naar Zweden, in Italië tijdens de
play-offwedstrijd waren ze er ook
bij. Via via hoor ik altijd wel hoe
het met HVCH gaat. De kantine
van HVCH mis ik weleens. In Zweden ga ik douchen en dan meteen
naar huis, of soms met een paar
medespeelsters een hapje eten.
Een bladje bier bestellen doen we
daar niet.
Toen ik bij Willem II (Tilburg) speelde, gingen we daarna vaak naar
de kantine. Wat ik nog meer mis
zijn stroopwafels, die neem ik vaak
mee als ik in Nederland ben en
terugga naar Zweden. Andersom
neem ik wel eens Zweedse koekjes
mee naar Nederland”, grinnikt Kirsten. Inmiddels speelt ze al vijf jaar
in Zweden, waar de communicatie

Chris Ploegmakers en Kirsten op het veld bij HVCH

Tekst: Matthijs van Lierop Foto’s: Ad Ploegmakers

in het kleedlokaal volledig in het
Zweeds verloopt. “In Nederland
was ik gewend om talen te leren,
dus dat Zweeds leren viel mee”,
vertelt de Heesche, die hoopt op
een mooi 2015. “Ik hoop op een

mooie prestatie in de Champions
League voor de vrouwen en om
weer Zweeds kampioen te worden.
ik een prestatie
moet
voetbal Maar alshockey
tennis
basketbal
kiezen, kies ik voor het winnen van
het WK”, besluit ze.

Al uw sport- en verenigingsnieuws wordt gratis geplaatst.

biljarten

info@demooibernhezekrant.nl
beugelen

Antoon Kling wint Jan Rijkers bokaal

boksen

handbal

Prijzen
scholenhandbaltoernooi
gelijk verdeeld

korfbal

hardlopen

biljarten

duivensport

jeu de boule

paardrijden

Korfbalsters
Prinses Irene
blijven op
kampioenskoers
judo

schaken

Met zijn zessen poseren voor de foto

HEESCH - De Jan Rijkers bokaal 2015 is gewonnen door Antoon Kling.
Het biljarttoernooi werd donderdag 8 en vrijdag 9 januari in De Pas
gespeeld.
Jan Rijkers was een man die, toen
de kinderen het huis uit waren, zich
toe ging leggen op het biljarten.
Deze twee dagen van het toernooi
waren ook de twee kinderen van
Jan, dochter Jeanne met man Toon
en zoon Rien met echtgenote Diny,
aanwezig en ze vonden het geweldig dat dit toernooi de naam van
hun vader heeft gekregen. Een vader die heel graag biljartte en alles
draaide om zijn sport: “Eerst kwam
de sport en daarna de rest”, vertelden ze lachend. Tot op hoge leeftijd - 99 jaar - heeft Jan gespeeld,
alles bij elkaar wel zo’n dertig jaar.
Toen het 60-jarig bestaan van
KBO-Heesch er aan zat te komen,
heeft Toon van Schijndel met het
bestuur gepraat en gekeken of hier

zwemmen

korfbal

dammen

Antoon Kling met zijn bokaal

badminton

een combinatie mogelijk was: de
viering van 60 jaar KBO en Jan die
30 jaar actief lid is geweest. En zo
is Jan zijn naam aan de bokaal verbonden.
Na twee dagen van spannende
wedstrijden kwam er een verrassende kampioen uit de strijd: Antoon Kling uit Nistelrode met 48
punten.
Uit handen van Rien Rijkers, de
zoon van Jan Rijkers, mocht Antoon de felbegeerde wisseltrofee in
ontvangst nemen. Rien feliciteerde
Antoon met het behaalde succes
en dankte allen dat zei hier aanwezig mochten zijn om de naar hun
vader vernoemde trofee te mogen
overhandigen.

1cm b

De volledige uitslag:
Nr. 1: Antoon Kling uit Nistelrode
Nr. 2: Piet van Hinthum uit Heesch
Nr. 3: Ad v.d. Horst uit Uden
Nr. 4: Gerard v. Hasselt uit Dinther
en Tiny Daandels uit Vorstenbosch
Nr. 6: Joop v. Dijk uit Geffen.
Na afloop dankte de voorzitter alle
spelers voor hun mooie wedstrijden op het groene laken en alle
aanwezigen voor de belangstelling.
Verder vele woorden van dank aan
KBO Heesch voor de keurige verzorging.

Coach en spelers van een Emmaus
teams in de finale van groep 7 en 8.

HEESCH - Ongeveer 250 kinderen
waren 2 januari te gast bij handbalvereniging Dos’80.
In de Heesche sporthal ’t Vijfeiken
werd fanatiek en sportief gestreden voor de eerste plaatsen op
het XRC handbaltoernooi voor de
Heesche basisscholen.
Er waren in drie categorieën prijzen
te verdelen. Basisscholen Emmaus,
de Toermalijn en De Kiem pakten
ieder een eerste plaats.

NISTELRODE1,2 cm
- bVoor de korfbalsters van Prinses Irene loopt de
competitie tot nu toe zoals je alleen maar kunt wensen. Zo won de
1,4cm b
equipe van coach
Marijke de Veer
zondag in een fysieke wedstrijd redelijk moeizaam van DSV.
autosport

karten

Daarnaast zag de ploeg twee van
de drie concurrenten puntenverlies lijden, waardoor er nu nog een
achtervolger is (Klimroos) die zes
punten achterstand heeft. Na een
zwak begin, waarbij een achterstand van 4-1 uiteindelijk resulteerde in een 4-4 ruststand, werd in de
tweede helft het verschil gemaakt
dat uitmondde in een 7-9 overwinning. Esther van Venrooij was goed
op dreef en scoorde vier keer.

vissen
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Nieuwe tenues voor HVCH E1

Vriendinnenles Heeswijkse
Balletschool

HEESWIJK-DINTHER - De Heeswijkse Balletschool houdt op
donderdag 22 januari een vriendinnenles voor alle kinderen die
graag een keer mee willen dansen.
HEESCH - Wilbèr van Gogh Auto’s en Maas Coating hebben het
hoogste E-team van HVCH in het
nieuw gestoken.
Wilbèr van Gogh Auto’s heeft het
hele team voorzien van trainingspakken. Maas Coating Groep zorgde voor nieuwe tenues en voetbaltassen.
HVCH E1 speelt in de Hoofdklasse,
de 9 tegen 9 competitie van de
KNVB. Na een goed begin van de
competitie kwamen er helaas teveel blessures. Hierdoor werden er
teveel wedstrijden verloren. Wel
werd na de poule-fase de tweede

ronde van de beker gehaald. Op
zich al een hele prestatie, zeker gezien de tegenstanders. In de tweede helft van de competitie gaat dit
team, dat voor het eerst in deze
samenstelling speelt, weer voor de
bovenste plaatsen.
Wilbèr van Gogh heeft ruim 20
jaar ervaring in gebruikte auto’s,
onderhoud en reparaties. Autobedrijf Wilbèr van Gogh in Heesch is
het juiste adres voor onderhoud en
reparatie van de auto, betrouwbare
occasions van alle merken, begeleide zoektocht naar gebruikte auto’s,
APK, airco-service, schadebemid-

deling en autobanden/winterbanden.
Maas Coating Groep B.V. legt zich
toe op de oppervlaktebehandeling
van meest metalen producten. Met
een totale capaciteit van 600.000
m2 per jaar, is de Maas Coating
Groep B.V. één van de grootste in
haar soort.
HVCH en zeker de jongens zijn erg
blij met de nieuwe tenues en trainingspakken en willen de familie
Van Gogh en familie Maas bedanken voor deze sponsoring. Zij zullen deze outfits met trots dragen en
hopen er veel sportief succes mee
te hebben in de komende jaren.

Hockey Fissa in De Toren
Met medewerking van The Fabulous Manuel en Geza Show
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Zeg je hockeymeiden, dan zeg je
feestje! En dat gaat er ook komen op vrijdag 23 januari in De Toren in
Heeswijk-Dinther, waar dan het ‘Hockey Fissa’ wordt gehouden.

Afgelopen seizoen is het sportieve team van Mixed Hockeyclub
HDL Dames 1 een overeenkomst
aangegaan met Mieke en Jeroen
van den Broek van De Toren. Dames 1 is een enthousiast, sportief

en bovenal gezellig hockeyteam,
waarvan een aantal meiden nog
thuis woont en studeert en een
aantal maar al te graag de studie
even opzij zet en in het weekend
de trein pakt naar HaDee voor

een potje hockey. Afgelopen seizoen zijn de meiden in het nieuw
gestoken en in de nieuwe tenues
speelde Dames 1 als nooit tevoren
op de nieuwe kunstgrasmat. Zo
werd gewonnen van de koploper,
waardoor Dames 1 winnaar van de
poule werd, een groot succes voor
de speelsters en teambegeleiders.
Tegenprestatie
Als tegenprestatie voor de mooie
shirts komt er een grandioos hockeyfeest bij De Toren. Samen met
Mieke en Jeroen is er een plan
uitgezet, dat geleid heeft tot een
mooie samenwerking met medewerking van The Fabulous Manuel
en Geza Show. Deze heren, bekend van o.a. Expeditie Robinson
en Verliefd op Ibiza, laten menig
vrouwenhart sneller kloppen. Hockey Fissa is ook bedoeld voor diegenen die nog nooit een stick hebben aangeraakt.
Kaarten à € 7,50 zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij De Toren en
Paperpoint. Wees er snel, bij want
vol=vol.

Als je toevallig geen vriendinnetje hebt in de balletles, dan krijg
je toch de kans om gratis mee te
dansen door dit krantenartikel mee
te nemen naar de les. Er wordt zowel klassiek als modern gedanst en

natuurlijk is er ook tijd voor improvisatie. De muziek waarop gedanst
wordt, is altijd zeer gevarieerd; van
klassieke muziek tot Afrikaans en
bijvoorbeeld ook op muziek van
Cirque du Soleil.
De vriendinnenles op 22 januari
vindt plaats in de speelzaal van basisschool het Mozaïek in HeeswijkDinther. Aanvang 15.45 uur.
Info: van.oorschot@ziggo.nl of
0413-291335.

Verenigingsman HVCH 2014:
Wim Bongers
HEESCH - Wim Bongers is gekozen tot Verenigingsman 2014 van
de Heesche voetbalclub HVCH.
Wim Bongers kreeg de onderscheiding vanwege alle verdiensten voor HVCH gedurende lange
tijd. Als wedstrijdcoördinator op de
zondag en lid van de klussenploeg
doet Wim allerlei taken die niet in
het oog springen, maar wel moeten gebeuren. Als er nog iets extra’s
gevraagd wordt, staat Wim altijd
klaar. Bovendien is Wim lange tijd
elftalleider geweest. Een prestatie
die nu bekroond wordt met de titel
Verenigingsman HVCH van 2014.
Traditie
Elk jaar kiest het bestuur van de
club de verenigingsman of -vrouw.
Deze titel gaat altijd naar personen
die zich zeer verdienstelijk maken
voor HVCH en veel tijd steken in
de club. Een prijs die dus alleen is
weggelegd voor de ‘echte HVCHkanjers’. Dit jaar was dit geen al te

moeilijke kwestie. Al snel kwam de
naam boven van Wil Bongers, die
de goedkeuring van alle bestuursleden kreeg. Cor van Aalst, de verenigingsman van vorig jaar, heeft
het aandenken aan deze benoeming aan Wim overgedragen.

Fit het nieuwe jaar in

DANS-FIT 10

Balletstudio Hanneke van der Stappen

annen?

Na ’n uurtje sporten nog even ontsp

We voorzien u graag van een hapje en drankje.
Wij verzorgen voor u ook een sport- of feestmiddag/avond

Sportcafé de Zaert

Heilige Stokstraat 1 - Heeswijk-Dinther - 06-42968565

10 wekelijkse danslessen
voor dames
Gezien worden en een boodschap
overbrengen die begrepen wordt,
is niet altijd gemakkelijk.
Wij, Bernheze Media,
kunnen u daarbij helpen.
www.bernhezemedia.nl

Start 26 januari

CONDITIE, KRACHT, SOUPLESSE EN DANS OP MUZIEK
Lokatie: STUDIO NISTELRODE
Zwarte Molenweg 11 - 5388 EE Nistelrode - 06-15650770
info@balletstudiovanderstappen.nl - facebook.com/balletstudiovanderstappen
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handbal

Dames Dos’80 nemen revanche

HEESCH - De dames van handbalvereniging Dos’80 uit Heesch wisten
zaterdag hun gasten uit Gemert te verslaan in eigen huis. Het venijn zat
hem in de staart van de wedstrijd. Twee jeugdspelers zorgden voor het
beslissende verschil. De heren van Dos hadden een vrij weekend.
Voorsprong
Na de thee kwam Dos sterk uit de
startblokken en wist, zelfs met een
man minder, een kleine voorsprong
te pakken. Deze voorsprong werd
niet meer uit handen gegeven. Dat
had vooral te maken met goed
verdedigend werk, dit onder aanvoering van Sanne Turlings en 8
Dat ging echter lange tijd niet van minuten voor tijd werd er pas echt
een leien dakje. Na een aftastend afstand genomen.
begin,
wistenhockey
de gasten
Twee jeugdspelers,
Anne van Munvoetbal
tennistoch op
basketbal
turnen
volleybal
handbal
een voorsprong te komen van 2 ster en Evi Hoeks, voerden een
doelpunten, 5-7. Zo leek zich het- vooropgezet plan uit, waaruit Evi
Foto: Ruud Schobbers
zelfde scenario te gaan afspelen als Hoeks kon scoren. Het gaatje was Evi Hoeks
in de heenwedstrijd. Dos wist zich definitief geslagen: 17-13. Daarna
terug te vechten, waardoor de rust- kon Dos de wedstrijd eenvoudig één tegendoelpunt incasseren.
stand
uitspelen,
al moest
de ploegtafeltennis
nog Eindstand 17-14.
beugelen 8-9 was.
boksen
badminton
zwemmen
waterpolo
handboogschieten

korfbal

hardlopen

biljarten

duivensport

jeu de boule

Altior 1 wint eerste wedstrijd

paardrijden

judo

golf

Het begin liep niet erg soepel en de
skien
kano
gasten namen
zelfssnowboarden
een voorsprong
van 2-4. Geleidelijk aan nam Altior
het heft in handen en werd sterker en feller in de balhandelingen.
Ajola/De Wilma’s kon het tempo
niet meer volgen en werd verslagen met 14-9. Altior blijft met dit
resultaatkaarten/bridgen
op een gedeelde eerste
plaats in de hoofdklasse.

vissen

Altior 2-pes 2: 9-8
Altior 3-Ajola/De Wilma’s 2: 11-11

Tessa van Zoggel
1cm b

1,2 cm b

darten

HEESWIJK-DINTHER - Voor Altior ging afgelopen zondag de competitie
weer van start met de wedstrijd Altior 1 tegen Ajola/De Wilma’s. Pupil
van de week Tessa van Zoggel zag dat Altior het nieuwe jaar begon met
een overwinning.

schaken

dammen

wielrennen

dansen

Avanti 3-Altior 5: 10-9
Altior MW 1-JES MW 1: 6-11
Altior A2-Emos A3: 18-5
Altior B1-Prinses Irene B1: 6-1
TOG C1-Altior C1: 0-7
Altior C2-SCMH C1: 5-2
Altior C3-Prinses Irene C2: 5-1
JES D1-Altior D1 : 5-6
Altior D2-Prinses Irene D3: 5-2
Avanti E2-Altior E3: 10-4
EDN ’56 E1- Altior E4: 1-18
Prinses Irene E2 – Altior E5: 15-2
Avanti F1-Altior F1: 21-3.

Goede resulaten DV Dancing Kids

1,4cm b

autosport

karten

MOOIbernheze

www.mooiheesch.nl•www.mooihdl.nl•www.mooinisseroi.nl

De tweede competitiehelft is gestart en dat betekende dat de return
tegen Tremeg op het spel stond. De
dames uit Heesch hadden wat recht
te zetten tegen hun opponent. De
uitwedstrijd werd onnodig verloren
en daarom aasden de dames van
Joop Baltussen op een revanche.

korfbal

de kernen van
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motorsport

deze websites kun je instellen als je startpagina op de computer,
klik rechtsboven in de hoek en je bent snel naar het weer, de radio
online, routemap, tvgids.nl en al het nieuws van uw kern geklikt. De
steun van onderstaande bedrijven geven een gratis podium online
voor alle verenigingen en stichtingen:
Advies- en Administratiekantoor
Fluit v.o.f.
AquaRest
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool van Sleuwen
Badkamermarkt.nl BV
Balletstudio Hanneke van der
Stappen
Bart Strijbosch BV.
BBQenzo.nl
Bernheze Makelaars en Adviseurs
Bevers Installatietechniek BV
Bevers Steencentrum BV
Boetiek 24.nl
Boslo Investment
Brasserie `t oude Raadhuis
Built 4 Beauty Gym 2.0
C. van Lieshout en Zn B.v
C1000 Wiegmans
Cafe - Zaal Elsie
Café ‘t Tramstation
Cafetaria ‘t Tramplein
Centrum Maia
Chris van Velzen aanhangwagens
Crommenacker Automobielen
Danaque Haarstudio
De Bakkers Lamers
De Pas
DIO The Readshop Sparkling
Dressup-Instyle
Drukkerij Wihabo
DTG Kaarsen
Eetcafe ‘t Pumpke
Fa. v.d. Wetering
Feston Tapijten Heesch
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Fransen Accountancy & Advies
FysiekFit
Gaaf Grafisch
Gastronomia Italiana
Geurts Mengvoerders BV
Goudsmid Carool Nouwens
Groente- en fruitspeciaalzaak Ceelen
Hairzz & Bijoux
Hanegraaf Verhuur
Hanenberg Materieel
Health Center Nistelrode
Heerkens Groente en fruit BV
Hoogstede Optiek en Horen
Horecaservice vd Akker
Houthandel W. Jacobs BV
Hubo Nistelrode
Hullie Speelboerderij
Installatiebedrijf Kerkhof Pittens
Installatiebedrijf T. Loeffen
Installatiebedrijf van Dinther
Intense Skin & Body improvement
Jack Martens Tweewielers
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
John’s raambekleding
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kantoorboekhandel Ceelen
Kapsalon Denise
Kapsalon van Dinther

Karwei
Kinderopvang De Benjamin
Kinderopvang Humanitas/ KDV
Piekobello
Klasse RT
Kringloop Heesch
La Colline
Langens Hoveniers
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg en
Onderhoud
Life & Garden tuincentrum
LipsGroen Hovenier BV
Logopediepraktijk Heesch Nistelrode
Los door het bos
Maas & van Oss
Machinale Timmerwerken Jan Loeffen
MandalArt mandalatekenen
Marvy’s Speelwereld
Marya Schoenen & Tassen
Meer Sports Sport en Healthclub
MG Service
Oefentherapie Cesar
OOvB
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s
Plaza `t Supertje
Podotherapie van den Heuvel
Praktijk voor natuurgeneeskunde
Marianne van Lith
Raamdecoratie Totaalmarkt
Rabobank Bernheze Maasland
Rainbow Centre
Restaurant - Zaal de Hoefslag
Rijschool Chris van Vught
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio & Lighting
Service Apotheek Nistelrode
Servicestation van Duijnhoven BV
Slagerij-Poelier Riny van Esch
Stal het Kantje
Stichting Fazanterie ‘de Rooie Hoeve’
StyLinda Interieurontwerp & Styling
Technitrexx
Tekenburo Verkuijlen
Travel Club Annemarie van Erp
Trendtuin
UCE Computers
Uitgaanscentrum Lunenburg
V.A.K. Assist
Van Boxtel Groep
Van den Elzen Transport
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schaijk Transport B.V.
Van Schayk VOF
Van Schijndel Tegelhandel
Van Soest & Partners
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Van Tuyl Metaalrecycling
Van Uden Bouwservice
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
Win in Werk
Wolletjes
WomenWorks
Zinineenfeestje.nl

Lieke en Romy - Diamonds, eerste prijs

NISTELRODE/BERGHEM - Het danstoernooi gaat verder en de danseressen van DV Dancing Kids uit Nistelrode kwamen in de Berchplaets in
Berghem in actie. Het podium werd deze zondag door ruim 400 dansers
gebruikt, om de volle zaal te vermaken en daarnaast de wedstrijd tot
een goed einde te brengen.
Marshmallows heeft als eerste op
dit toernooi gedanst in de categorie garde mars junioren. Ze werden
eerste- met 263 punten. In de solo
junioren vrije klasse, werd Lindsey
6e met 233 punten. Sportklasse
solo Sascha werd 6e met 263 punten, Vera - 2e met 280 punten en
Gwen danste weer met 288 punten naar de 1e plaats.
De Garde junioren vrije klasse volg-

de en Melody, 1e met 243 punten,
Minigarde 1e met 236 punten;
sportklasse Miracle werd ook 1e
met 273 punten. Modern: junioren
modern vrije klasse; Release 1e met
248 punten. In sportklasse werd
Spirit 1e met 267 punten. Karakter
minioren ‘Have a Nice Flight’ werd
1e met 236 punten.
Bij de solo’s in de hoofdklasse werd
Demi Gabriel 4e met 282 punten.

Kimberley Xhofleer haalde in deze
klasse de 1e plaats met 288 punten. Garde Mars Untouched werd
wederom 1e met 288 punten.
Diamonds, uitkomend in de garde
jeugd, behaalde een 1e plaats met
273 punten. In de Hoofdklasse behaalde Touch een 1e plaats met
284 punten. Hoofd Solo: Marlon
werd 1e met 270 punten. Jeugd
modern sportklasse: Euphoria werd
1e met 281 punten en als laatste
hoofd modern sportklasse Inspiration werd 1e met 285 punten.
Over twee weken komen de danseressen van Dancing Kids in actie
op de Weversziting in Nistelrode.
Meer info: www.dvdancingkids.nl.

Graag vertellen wij u hoe u op de website van uw kern komt te staan
met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vinden op de digitale snelweg.
Meer informatie: www.bernhezemedia.nl

• Trimmen op massage-achtige wijze
• Feather extensions zetten

06-20 60 36 56

Schutsboomstraat 4 5384 GT Heesch

www.trimsalonbeautydog.nl
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EVENEMENTEN
Al meer dan 75 raadgevers voor TipMooiBernheze.nl
BERNHEZE – Al meer dan 75 personen schreven zich afgelopen week in voor TipMooiBernheze.nl: het respondenten hebben, kunnen we
nieuwe burgerpanel van Bernheze. Heb je je nog niet ingeschreven en wil je meedenken en meepraten starten met het versturen van een
over Bernheze? Schrijf je anoniem, gratis en in drie minuten in op www.tipmooibernheze.nl.
enquete. Ongeveer één keer per
maand ontvangt een respondent
TipMooiBernheze is een burgerpa- een enquete. Hierin staan vragen
nel voor de inwoners van Bernhe- over zaken in Bernheze, bijvoorze. Dit was uitgebreid te lezen in beeld het woningbouwbeleid en
DMBK van vorige week en de ker- de zorg. Onderzoeksburo Top-onMeedenken • Meepraten
steditie. Zodra we minimaal 250 derzoek van Martijn Hulsen werkt

de enquetes uit. De resultaten zijn
na verwerking in DeMooiBernhezeKrant te lezen.

DONDERDAG 15 JANUARI

ZATERDAG 17 JANUARI

Voorlichtingsbijeenkomst:
Langer thuis wonen en de
zorg in Nederland
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

Uitslag-/feestavond
Nisseroise Kwis
Locatie: Partycentrum ’t Maxend
Nistelrode
Pagina 5

Nisseroise Kletsavond
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend
Nistelrode
Herinner je wie jij bent...
bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
Pronkzitting Rooie Tesneuzik
Locatie: Café-Zaal ‘t Tunneke
Heesch
Handwerkcafé
Locatie: CC De Wis Loosbroek
Oud papier buitengebied
Locatie: Nistelrode
VRIJDAG 16 JANUARI
Herinner je wie jij bent...
bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Flessenactie Zaterdagscouts
Mira Ceti
Locatie: Nistelrode
Tornado Volleybal speeltuin
Locatie: Sporthal de Overbeek
Nistelrode

Hockey Fissa
Locatie: De Toren
Heeswijk-Dinther
Pagina 23

MAANDAG 19 JANUARI

DONDERDAG 22 JANUARI

ZATERDAG 24 JANUARI

Cursus Metamorfosemassage bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Workshop Mandalatekenen
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Communie modeshow
Locatie: Van Tilburg Nistelrode

Lezing: ‘Met aandacht
genezen’
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2

Toneeluitvoering
‘Wat is vreemd’
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Pagina 3

Badminton introductietoernooi
Locatie: Sporthal ‘t Vijfeiken
Heesch
Pagina 22

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

Haal meer uit uw bibliotheek
Locatie: Bibliotheek Heesch
DINSDAG 20 JANUARI

Presentatieviering vormsel
Locatie: St. Lambertus kerk
Nistelrode

Kaartavond
Locatie: Gildehuis De Schuttershof Heeswijk-Dinther

ZONDAG 18 JANUARI

Alzheimer Café
Locatie: Rooijsestraat Uden

Benefietconcert Afrika-Enga
koor en Koor Koraal
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 6

Soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

Presentatie: Geschiedenis
van de Servatiusstraat in
Dinther
Locatie: Heemkamer van
De Wojstap Heeswijk-Dinther

Filmmiddag met ‘Beasts of
the Southern Wild’
Locatie: Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther

Pubquiz
Locatie: De Pas Heesch

Themamiddag KBO Dinther
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
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VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

Pronkzitting Rooie Tesneuzik
Locatie: Café-Zaal ‘t Tunneke
Heesch

Publieksavond Sterrenwacht
Halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch
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Politiek Café BRUG
Locatie: De Zwaan
Heeswijk-Dinther
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Pronkzitting Rooie Tesneuzik
Locatie: Café-Zaal ‘t Tunneke
Heesch

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther

Ruilbeurs
VV De Oranjewever
Locatie: Lendersgat 1
Vorstenbosch

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

Workshop houten huisjes
Locatie: CC De Wis Loosbroek
WOENSDAG 21 JANUARI
Reiki-oefenavond bij
Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
Open Huis en Labyrint lopen
bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
PyjamaParty voor peuters
Locatie: Bibliotheek Nistelrode &
Heeswijk-Dinther
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Voorleesontbijt voor peuters
Locatie: Bibliotheek Heesch
Pagina 9

Film: Tracks
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 12

Uilenmiddag
Locatie: De Maashorst Nistelrode
Pagina 18

Matineeconcert
Locatie: Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther

Liederentafel
Locatie: De Pas Heesch
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Onderonsje Dinther:
‘Als je kind gaat scheiden’
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Vriendinnenles Heeswijkse
Balletschool
Locatie: Basisschool het Mozaiek
Heeswijk-Dinther
Pagina 26

Pronkzitting Piereslikkers
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
Avondwandeling uilen
Locatie: De Maashorst Nistelrode
Pagina 18
ZONDAG 25 JANUARI
CS De Wevers: Jeugdzitting
Locatie: De Overbeek Nistelrode

Lezing ‘Criminaliteit periode
1500-1800’
Locatie: Heemschuur Heesch
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Dagje workshoppen
‘Van Moodboard tot
droominterieur
Locatie: De Pas Heesch

Informatieavond
CPO Hildebrandstraat
Locatie: De Pas Heesch

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther

VRIJDAG 23 JANUARI

Concert BEEZ
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
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Soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther
Pronkzitting Piereslikkers
KBO
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
The Yong Ones
Locatie: De Pas Heesch

Snel leren = leuk leren
tijdens Dagje Workshoppen
Locatie: De Pas Heesch
Toneeluitvoering
‘Wat is vreemd’
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites
www.mooiheesch.nl

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.vorstenbosch-info.nl

