
Stichting Maashorst Events en 
De Keien Atletiek zorgen op 
7 april voor een uitdagend én 
mooi parcours waarbij iedereen 
de kans krijgt de mooiste plek-
ken van De Maashorst te ont-
dekken. “Trailruns zijn erg po-
pulair”, zeggen Twan van Bakel 
van stichting Maashorst Events 
en Arie van Grunsven van De 

Keien Atletiek. “Dit evenement 
past volledig bij De Maashorst. 
Mensen kunnen op 7 april volop 
genieten van de natuur. Wij we-
ten zeker dat iedereen met een 
glimlach over de finish komt.”

De Maashorst Trailrun is ge-
schikt voor iedereen. Trailrun-
ning is een sport die bestaat uit 
hardlopen en wandelen over pa-
den. Doordat lopers een volledig 
parcours over onverharde, soms 
heuvelachtige paden krijgen 
voorgeschoteld, is er een verschil 
met ‘normaal hardlopen’. 

Tijdens de Maashorst Trailrun 
kunnen deelnemers kiezen uit 
afstanden over 5, 12 en 24 ki-
lometer, die op 7 april in de och-
tend van start gaan. Start- en 

finishlocatie van deze trailruns 
is camping De Heische Tip aan 
de Straatsven 4 in Zeeland. Voor 
kinderen tot en met 12 jaar staat 
op zondag 7 april de Kidstrail op 
het programma. Zij leggen van-
af 13.00 uur een parcours van 1 
kilometer af door De Maashorst.

Business Trailrun
De Maashorst Business Trailrun 
is ook voor bedrijven een uitge-
lezen mogelijkheid om sportief 
voor de dag te komen. Alle deel-
nemers aan de Maashorst Busi-
ness Trailrun kiezen hun eigen 
afstand (5, 12 of 24 kilometer) 
en starten samen met de indivi-
duele lopers.

Walking Event de Maashorst
Ook voor wandelaars heeft 
stichting Maashorst Events een 
mooi evenement in petto. In sa-
menwerking met wandelsport-
vereniging Ons Genoegen vindt 
op 31 maart Walking Event De 
Maashorst plaats. Met wandel-
routes van 5, 10, 15, 20 en 30 
kilometer is het evenement ge-
schikt voor zowel de jonge als de 
ervaren wandelaar. De startloca-
tie voor 2019 is De Kriekenput 
aan de Schaijkseweg in Herpen.

Inschrijven
Zin in een sportieve uitdaging in 
de natuur? Schrijf je in voor de 
Maashorst Trailrun of Walking 
Event De Maashorst via 
www.maashorst-events.nl. 
Vroege vogels die zich voor 24 
maart inschrijven voor de Maas-
horst Trailrun, krijgen € 2,50,- 
korting op het inschrijfgeld.

Voor eventuele vragen kun je 
contact opnemen via 
Trailrun@maashorst-events.nl
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www.akker-zonwering.nl

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Akker zonwering
rolluiken & buitenleven

ELDE COLLEGE SCHIJNDEL
Heeswijk-Dinther en Loosbroek
DE EIJNDERIC
Bernheze

FOLDERS DEZE WEEK

Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek - 06-613386411 - info@cvanderven.nl - www.cvanderven.nl 

SpecialiSt in:
- Slopen van gebouwen / stallen 

en openbaar groen
- Grondwerken woning- 
 en utiliteitsbouw

Onze kracht:
- Circulair denken en handelen

Nodig ons eens uit een offerte voor 
u te maken. U zult versteld staan!

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

Boomrooierij
Van Weert Rondhout B.V.
Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek

Sinds 1937  een begrip in Nederland!

• Bomen rooien • Klepelen takhout-begroeiing

• Bomen snoeien • Ophalen groenafval
• Stobben frezen • Biomassa - Rondhout

Extra zakcentje
bijverdienen?

Word bezorger
van deze krant!

Meer informatie: 0412-795170 
of bezorging@bernhezemedia.com

Maashorst Events en De Keien Atletiek
slaan handen ineen 

ONTDEK DE SCHATTEN VAN DE NATUUR. MAASHORST TRAILRUN INSCHRIJVING GESTART
MAASHORST - Rennen over onverharde paden, af en toe een heuveltje bedwingen en je ogen uitkijken in 
natuurgebied De Maashorst. Zondag 7 april staat de eerste editie van de Maashorst Trailrun op het programma, 
het sportieve evenement voor zowel de beginnende als de gevorderde hardloper. Ga je liever wandelen? Doe dan 
mee aan Walking Event De Maashorst op zondag 31 maart. 

Sportieve 
uitdaging
in de
natuur

Maashorst Trailrun
Zondag 7 april 2019 start & finish De Heische Tip Zeeland
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Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

Kloosterkapel kunst-, cultuur- en educatieagenda
Donderdag 17 ja-
nuari: Lezing over 
‘Geweldige Com-
municatie’ door 
Ciske van Zijl. Een 
onbevredigend ge-

sprek? Kinderen die niet luiste-
ren? Ervaar je tijdens een gesprek 
weerstand of persoonlijke afwij-
zing? Komt jouw boodschap niet 
over? Op deze avond maak je 
kennis met tools om het anders te 
doen. Je gaat ervaren, hoe verhel-
derend en plezierig een gesprek 
kan zijn, wanneer je zelf duidelijk 

bent èn tegelijk goed kunt luiste-
ren. De inhoud is gebaseerd op 
de visie van Marshall Rosenberg. 
Je gaat met nieuwe inzichten naar 
huis. Aanvang 20.00 uur, kosten 
€ 7,50, contant te betalen aan de 
zaal. Aanmelden bij: 
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

Donderdag 24 januari: Een les 
Yoga Nidra door Lea van den 
Bergh. Deze yogavorm gaat niet 
over strekken of rekken, maar 
over ‘liggen en luisteren’. Nidra 
betekent slaap. De meditatie is 

zeer ontspannend en wordt door 
de deelnemende cursisten altijd 
bijzonder gewaardeerd. Yoga Ni-
dra vermindert spanningsklach-
ten en verbetert de kwaliteit van 
je slaap. De voordelen van Yoga 
Nidra? Dat zijn er veel omdat in 
een drukke wereld zoveel men-
sen kunnen profiteren van tech-
nieken, die een diepe ontspan-
ning teweeg kunnen brengen. 
Van 19.30 tot 20.30 uur, kosten 
voor 1 uur € 5,-, contant te beta-
len aan de zaal. Info en aanmel-
den bij Lea via 0413-342656.
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Laar 28
5388 HG Nistelrode 
0412- 795170
info@demooibernhezekrant.nl
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Aan de inhoud van DeMooiBernheze-
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

Ons voorjaarsaanbod is weer uit! Tĳ d om je goede 
voornemens uit te laten komen. Meer bezig zĳ n met 
gezonde voeding, even tot rust komen met meditatie, meer 
tĳ d voor jezelf met een schildercursus, of een nieuwe taal 
leren? Wat je voornemen ook is, bĳ  De Eĳ nderic vind je het 
beslist! Wist je dat we ook een leuk aanbod hebben aan 
jeugdactiviteiten? 

Kĳ k snel in onze brochure die bĳ  deze 
editie van de krant is gevoegd!  
Heb je een NEE-JA of NEE-NEE sticker dan ontvang je 
deze brochure niet. Bĳ  interesse kun je deze afhalen bĳ  
De Eĳ nderic in Heesch.

WE ZIJN NU LANG 
GENOEG ZOET 
GEWEEST!

Om te beginnen wensen wij 
u allen een gelukkig 2019 in 
goede gezondheid!

Natuurlijk is het ook heerlijk als alles lekker loopt op werk 
of school, en dat je relaties allemaal fijn zijn. Maar als de 
gezondheid goed blijft maakt dat je toch wel het meest blij van 
alles. Ook al staan we er niet altijd bij stil. Totdat je iets krijgt... 
Hoeft niet eens zo ernstig te zijn. Maar het maakt wel dat je 
meer bewust wordt van hoe fijn het is dat je alles normaal kunt 
doen. Dat alles zijn gangetje gaat. 

Na al dat gefeest en gesnoep in december is het ook weer 
prettig om in je normale ritme te komen. Gewoon weer lekker 
gaan werken of naar school. Het sporten weer wat beter 
oppakken. Je eetritme weer in goede banen gaan leiden. In 
onze bakkerij zeggen we voorlopig even vaarwel tegen onze 
stollen en amandelstaven en ‘hallo’ volkorenbrood, roggebrood 
en mueslibollen.

Volkorenbrood hebben we in verschillende uitvoeringen. Beetje 
grof, fijngemalen, of met extra rogge bijvoorbeeld. Of met vier 
verschillende mouten. Zelfs ons tarwebrood bestaat voor een 
deel uit fijngemalen volkoren. Het is vezelrijk en het heeft lang 
de tijd gehad om te rijpen en te rijzen. Dat maakt dat de smaak 
goed ontwikkelt , dat de vitamines en mineralen bewaard 
blijven en ook dat ons brood zo lang mals blijft.

Vind u het makkelijk om brood in de vriezer te bewaren? 
Daar is ons brood uitermate geschikt voor. Probeert u het eens. 
U doet het er knapperig in, het komt er knapperig uit. 

Wij zien u graag in het nieuwe jaar! 

Lizzy Lamers Green
de bakkers Lamers

BAKKERIJ
COLUMN

www.bonfromage.nl

‘t Dorp 69 in Heesch 
T. 0412 - 453759

& bij de Bakkers Lamers 
Schaepmanlaan 103 in Oss

Het eten van melkproducten blijkt 
wonderen te doen voor je slaappatroon. 
“Kaas bevat calcium en tryptofaan, 
twee elementen die ervoor zorgen dat 
je makkelijker in slaap valt. Daarnaast 
stabiliseren calcium en tryptofaan de 
zenuwvezels in de hersenen en voel je 
je er minder door gestressd.” Bron: Metro

EEn goEd voornEmEn voor 2019: 

eet een blokje 
kaas voor het 
slapengaan...

Ons voorjaarsaanbod



Woensdag 9 januari 2019 3
  

Mijn Schaduwkind
Soms sluip jij door kieren 
die ik niet kan zien 
en glip je door mijn vingers 
als zand.

Buiten de tijd om 
laat je mij achter 
in mijn droomkasteel waar 
ik dans achter de naakte vensters 
in mijn harnas van kant 
stervend in mijn tweede huid.

Vol verlangen naar jou 
blijf je soms zo ontastbaar, 
toch blijf ik rennen in 
het uitgesleten pad naast jou 
en probeer 
de bloemen die je ademt 
te vangen. 

Altijd zie ik bij het eerste ochtendlicht 
jouw schoonheid maar 

als de nacht komt 
wandelt mijn schaduwkind binnen 
en daarmee 
sterft jouw onschuld 
in een zeurende herinnering 

die scheurt aan de randen van mijn geest 
in gedachten en dromen 
kwelt ze mij het meest.

Column hieke Stek gemeentedichterPrins arno d’n urste heerser 
van ‘t Piererijk
PIERERIJK – Afgelopen zaterdag 
onthulde Gilde Sint Antonius 
Abt op spectaculaire wijze de 
52ste Prins van ‘De Piereslik-
kers’. In 2019 zal carnaval ge-
regeerd worden door Prins Arno 
d’n Urste!

Arno van den Burgt, een geboren 
en getogen Vorstenbosschenaar 
en 44 jaar jong, is de zoon van 
Wim en Giny en het broertje van 
Regi. Hij woont samen met zijn 
vrouw Marloes op een mooi ver-
bouwde boerderij aan de Hond-
straat. Hij is werkzaam als nutriti-
onist bij De Heus Voeders in Erp.

Hij is graag onder de mensen en 
heeft vele hobby’s. Iedere eerste 
maandag van de maand staat 
hij met zijn BBQ-clubje ergens 
in het dorp te eten. Op de voet-
balclub is hij de aanjager van het 
35+ team. Alhoewel hij zelf niet 
veel balletjes meer trapt, gaat hij 
nog wel zwemmen en badmin-
tonnen. Ook rustige bezigheden, 
zoals kaarten en biljarten, doet 
hij graag. Gezelligheid is gega-
randeerd en een ‘pilske’ drinken 
slaat hij zelden af.
Prins Arno d’n Urste is een graag 
gezien persoon en hij gaat dit 
jaar voor een knetterende warme 
en gezellige carnaval in het Pie-
rerijk. Met als leus ‘Wij zetten het 
Pieregat in Vuur en Vlam’ moet 
dat helemaal goed komen!

Prins Arno d’n Urste

Homeride Daddies indringend 
op het witte doek
Première documentaire ‘Kamer 088’

Regio Filmproducties heeft de 
Homeride Daddies maanden-
lang met camera’s gevolgd en 
dat heeft een dertig minuten du-
rende documentaire opgeleverd 
met de titel ‘Kamer 088’. 

Niet zomaar een film over de er-
varingen tijdens de 24 uur van 
de HomeRide, maar een film 
over de diepere betekenis van 
wat de Ronald McDonaldhuizen 
voor ons, de Homeride Daddies, 

hebben betekend toen onze 
zoon/dochter in het ziekenhuis 

lag. Graag nodigen we je uit om 
deze documentaire te komen 
bekijken. 

De première zal plaatsvinden op 
zaterdag 19 januari om 20.00 
uur in CC Servaes in Hees-
wijk-Dinther. Tevens zal vooraf 
een korte, indringende docu-
mentaire getoond worden van 
de samensteller van ‘Kamer 
088’, Christ van Liempd, geti-
teld: ‘Elena, waar ben je...’ 

De entree is vrij al wordt een 
donatie voor het Kinderfonds 
enorm gewaardeerd!

HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen jaar is voor de Homeride Daddies een jaar geweest waar zij enorm 
trots op zijn. Een jaar waarin samen de HomeRide volbracht is, maar nog belangrijker: het jaar waarin 
er € 29.700,- op is gehaald voor het Ronald McDonald Kinderfonds. Het bedrag dat is samengebracht 
door alle deelnemende teams bedroeg meer dan 1,1 miljoen euro! Nu is het moment daar om terug te 
kijken op de tijd in de Ronald McDonaldhuizen en naar de HomeRide 2018. 

maandenlang met 
camera’s gevolgd

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

WWW.FINOVION.NL

Finovion Accountancy Bernheze
Jan Timmers  Korenstraat 5  5388 CR  Nistelrode  Tel. 0412 700509
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.00-17.30 uur.
Buiten openingstijden voor 
spoedeisende recepten kunt u naar 
de Regioapotheek in Bernhoven, 
naast de hoofdingang van het 
Ziekenhuis Bernhoven Uden. 
0413-408780.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

‘Alles wordt goed geregeld,
zodat je weer verder kunt’

scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan

Jolijn
Een goed voornemen
Ieder mens wil er toe doen. Naarmate je ouder wordt, word je 
afhankelijker van anderen bij de dagelijkse handelingen. Ook 
wanneer je in een verpleeghuis woont, blijft de behoefte aan eigen 
regie over het leven bestaan. In dagelijkse dingen, zoals bij het 
opstaan, iets pakken, eten, bewegen of bij het toiletbezoek. Hoe 
zou jij je voelen als jij in die afhankelijke situatie terecht komt? Of 
wanneer het leven door dementie moeilijker wordt? 

Wat is er op dat moment mooier dan mensen om je heen te hebben 
die je daarin zien en begrijpen? 

Wat veel mensen niet weten, is dat de ouderenzorg ontzettend 
inspirerend is en medewerkers veel voldoening kan brengen. 
Een praatje maken, een kop koffie aanbieden, samen muziek 
luisteren, een spelletje spelen of een film op de tablet kijken; 
minstens zo belangrijk als het wassen en aankleden dat een 
dagelijks terugkerend onderdeel is. Er is dringend behoefte aan 
medewerkers en vrijwilligers die met hart voor de bewoners en met 
creativiteit en een open houding deze bijdrage willen leveren. Voor 
die ondersteuning krijgt men vaak dankbaarheid en warmte terug.

Humor
Samen zorgen
Kwaliteit van leven
Bezit van vele levenservaringen
Waar het echt om gaat
Elke dag is een nieuwe dag
Vol met kleine gebaren en grote dankbaarheid.

Bij deze een oproep: 
Neem eens een kijkje in een verpleeghuis in de buurt en kies voor 
de zorg!

Een goed voornemen voor 2019!

Jolijn Verkuijlen uit Nistelrode, arts in opleiding tot Specialist 
Ouderengeneeskunde.

Het idee kwam van Harrie; Sjan 
is immers ieder jaar in december 
meer in hun garage te vinden 
dan bij hem binnen! Ze maakt 
daar kerststukjes voor zichzelf 
en om weg te geven; vaak in ge-
zelschap van anderen, zodat die 
thuis geen ‘rotzooi’ hebben.

Harrie en Sjan wilden al langer 
iets doen voor Stichting TIM, 
dus werd het idee van Harrie 
opgepakt. Sjan kreeg hulp van 
familie en bekenden. De ande-
re opa van Juul, Henk Dekkers, 
maakte mooie houten engeltjes, 
kerstboompjes en rendieren om 
te verkopen. “Het was warm en 
gezellig in onze garage”, zegt 
Sjan. “Zoveel hulp en saamho-

righeid. Mijn Kerstmis was toen 
al geslaagd!

De kerstmarkt overtrof alle ver-
wachtingen. Niet alleen de ver-
koop, maar ook de vele lieve 
reacties van mensen en de vrije 
giften die werden gedeponeerd 
in de bus op onze kraam.” Alles 
bij elkaar leverde het een bedrag 
van € 1.000,- op. “Echt onge-
looflijk. Ik krijg weer kippenvel 
als ik er aan denk. Iedereen heel 
hartelijk bedankt!”

€ 1.000,- voor Stichting 
TIM door kerstactie

VORSTENBOSCH - Harrie en Sjan Geenen hadden gehoopt op een 
paar honderd euro, het werden er duizend! De verkoop van kerst-
stukjes en kerstdecoraties op de kerstmarkt in gemeenschapshuis 
De Stuik was een geweldig succes. Vorige week kon Sjan een 
cheque van € 1.000,- overhandigen aan Silvia van Stichting TIM 
Schijndel, waar Juul, het kleinkind van Harrie en Sjan, drie dagen 
in de week naar toe gaat. Stichting T(huis) I(n) de M(aatschappij) 
biedt kleinschalige ontwikkelingsgerichte stimulering en begelei-
ding aan kinderen met een beperking.

Sjan overhandigde Silvia de cheque

Een persoonlijke oproep van een arts in opleiding tot 
Specialist Ouderengeneeskunde:

www.zorgboerderijhuismans.nl
Nulandsestraat 6 Nuland - 06-12800443 - info@zorgboerderijhuismans.nl

Op zoek naar een 
zinvolle dagbesteding?

DE KERSTMARKT 
OVERTROF ALLE 
VERWACHTINGEN
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Toin en Aty van Hoorn, zoon en 
dochter van Miet en Noud van 
Hoorn, en nog zo’n 25 anderen 
lopen de Samenloop voor Hoop 
in Oss, die plaatsvindt op 22 en 
23 juni, in ‘Team 50 = 16+34’, 
mee. Zo willen ze samen zoveel 
mogelijk geld ophalen voor het 
KWF, maar ook om met z’n allen 
het leven te vieren. Want mede 
dankzij de beenmergdonatie van 
haar broer is Aty een overlever. 
“We willen de Samenloop voor 

Hoop gebruiken om te vieren 
dat we er allemaal nog in goede 
gezondheid zijn”, vertelt Aty. “Ik 
was 16 jaar oud toen ik ziek werd 
en nu, bijna 34 jaar later, mag 
ik mijn 50ste verjaardag vieren. 
Daarom hebben we ook voor de 
teamnaam ‘Team 50 = 16+34’ 
gekozen.” In het team zitten 
vooral familieleden en vrienden 
die Toin en Aty nog uit de tijd 
van Aty’s ziekzijn kennen, maar 
ook vrienden van na die tijd lo-

pen mee. “Het gaat om het sa-
menzijn.” 
Om zoveel mogelijk geld op te 
halen organiseren Toin en Aty 
op zondag 27 januari een wan-
deltocht door het buitengebied 

van Uden, waar je voor € 4,- per 
persoon aan kunt deelnemen. 
“Het is een mooie route en het 
zal voor veel mensen een onbe-
kend stukje natuur zijn”, vertelt 
Toin daarover. “Er kunnen die 
dag twee routes gewandeld wor-
den: een route van 5,5 kilome-
ter of een route van 12 kilome-
ter. Beide routes zullen je langs 
prachtige stukken Uden en een 
gedeelte van Zeeland leiden.” Je 
wordt tussen 10.00 en 11.00 uur 
welkom geheten met een kopje 
koffie of thee en een lekker stuk-
je cake. 

Naast deze wandeling heeft 
‘Team 50 = 16+34’ nog andere 
acties en ideeën in de pijplijn. 
Het team verkoopt armbandjes 
met unieke glaskralen die hand-
gemaakt zijn door Ester Kerkhof, 
het nichtje van Toin en Aty. De 
armbandjes zijn voor € 4,95 per 
stuk verkrijgbaar. 

Wil je meelopen tijdens de wan-
deltocht? Geef je dan op via 
samenloopaty@gmail.com en 
vermeld in de mail met hoeveel 
personen je deel wilt nemen en 
of je de route van 5,5 of 12 kilo-
meter wilt lopen. Ben je geïnte-
resseerd in een kralenarmband? 
Mail dan ook naar bovenstaand 
emailadres. Voor een losse dona-
tie kun je terecht op 
acties.samenloopvoorhoop.nl/
donATys. 

Aty en Toin Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Marcel van der Steen

Samen lopen en samen zijn voor KWF

NISTELRODE – Het is alweer 34 jaar geleden dat Aty van Hoorn getroffen werd door 
Non-Hodgkin. Mede dankzij een beenmergtransplantatie, met beenmerg afkomstig 
van haar broer Toin, heeft Aty deze vorm van kanker overwonnen. Dit jaar wordt Aty 
50 en wil ze graag het leven vieren door samen met vrienden en familie de Samenloop 
voor Hoop in Oss mee te lopen. 

Geld 
inzamelen 
met wandel-
tocht en 
armbandjes 
met unieke 
glaskralen
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KBO Bridge
Nistelrode 

NISTELRODE - De uitslag van 
de vijftiende ladder is bekend. 
Ria van Valkenburg is met een 
gemiddelde score van 61.13% 
eerste geworden. 

Voor haar was er een mooie bos 
bloemen. Met 61.04% werd 
Maria Pittens tweede en een 
derde plaats was er voor An-
neke van Grunsven, haar score 
was 59.78%. Het dichtst bij de 
50.00% kwam Nelly de Lorijn 
met 50.02875%. (Joke van Ven-
rooy had 50.0385.) Voor Nelly 
was er een attentie en ook de-
gene met het laagste percentage 
ging met een kleinigheidje naar 
huis. 

Eens in de drie maanden wordt 
de ladder gespeeld en bij de uit-
slag hiervan wordt het met onder 
andere iets lekkers bij de koffie 
een feestelijke middag!

meerdaagse reis 
KBO’s HDl
HEESWIJK-DINTHER/LOOS-
BROEK - Leden van de KBO’s 
van HDL kunnen van 20 tot 24 

mei op reis naar België, Luxem-
burg en Duitsland.

Het programma is als volgt:
Dag 1: Malmedy, Vianden
Eerst stoppen we voor koffie en 
Limburgse vlaai en bezoeken we 
Malmedy voor een lunch en een 
Nederlandstalige rondleiding in 
brouwerij Bellevaux. Hierna rij-
den we naar Vianden waar we 
vier nachten verblijven in het 
Grand Hotel.

Dag 2: Bastogne, La Roche, 
Vianden
We gaan naar het War Museum 
in Bastogne, brengen een bezoek 
aan het pittoreske plaatsje La 
Roche en Ardenne en ronden af 
met een verkenning van Vianden 
(met facultatief bezoek kasteel).

Dag 3: Luxemburg-Stad
Vandaag staat Luxemburg-Stad 
centraal. Een lokale Nederlands-
talige gids neemt ons gedurende 
twee uur mee voor een rondrit 
met stops onderweg. Tijdens de 
vrije middag bezoeken we de 
markt en de stad.

Dag 4: Trier
Aan boord van een toeristentrein-
tje maken we kennis met Trier; 
daarna verkennen we de stad op 
eigen gelegenheid. Ook brengen 
we een bezoek aan Echternach 
en maken we een schitterende 
tocht door het Müllerthal.

Dag 5: Aken en naar huis
Met een Nederlandstalige gids 
wandelen we ongeveer anderhalf 

uur door Aken. Ook brengen we 
samen een bezoek aan de Dom 
Schatzkammer. Na ons vertrek uit 
Aken gebruiken we onderweg een 
afscheidsdiner met driegangen.
Heb je zin om mee te gaan? Ben 
je KBO-lid in HDL? Ben je goed 
ter been? Schrijf je dan bij voor-
keur vóór 20 januari in, want 
vol=vol! Uitgebreide informatie 
en een inschrijfformulier kun je 
vinden op www.kbo-dinther.nl.

Begeleid fietsen 
KBO ontvangt 
Hisse Plusser

HEESCH - Op de laatste dag van 
vorig jaar heeft Cabaretgroep 
For Mineur de onderscheiding 
For Midabel toegekend aan be-
geleid fietsen, onderdeel van 
KBO Heesch. 

Voor de geweldige inzet voor de 
inwoners van Heesch die zo weer 
in staat zijn erop uit te gaan en 
te genieten van de omgeving en 
de natuur. 
De onderscheiding, in de vorm 
van een speld, is uitgereikt tijdens 
de nieuwjaarsbijeenkomst op 1 
januari 2019 in CC De Pas. 
De speld werd vergezeld van een 
prachtige oorkonde, gemaakt 
door Harry Schrijvers, die dank-
baar in ontvangst werd genomen 
door Adriaan van Nistelrooij, me-
de-kartrekker van Begeleid Fiet-
sen.

Carnavalsmiddag 
voor senioren

NISTELRODE - Evenals voor-
gaande jaren organiseert KBO 
Nistelrode voor alle senioren 
van Nisseroi weer samen met 
Carnavalsstichting De Wevers 
een speciale carnavalsmiddag. 
De middag wordt gehouden op 
zondag 27 januari en begint om 
14.00 uur.

Het gevarieerde programma 
biedt klets, muziek en dans en 
ook Prins Rini d’n Twidde is met 
zijn gevolg aanwezig. Omdat 
de pronkzittingen nog moeten 
plaatsvinden zijn veel artiesten 
nog aan het oefenen voor hun 
act. Deze seniorenzitting is een 
mooie gelegenheid voor een try-
out. We zijn benieuwd naar de 
verrichtingen van de dansgarde, 
de huppels en anderen. Kom kij-
ken en je krijgt de primeur!

Hans Verbaarschot
Uit Deurne komt Hans Verbaar-
schot, een ervaren tonprater. Zijn 
grootste genoegen is om samen 
met ouderen en andere geïnte-
resseerden terug te gaan naar de 
tijden van weleer. De tijd dat zijn 
toehoorders nog jong waren. De 
gasten komen weer terug in de 
tijd dat de pastoor het nog voor 
het zeggen had.

Inloop is vanaf 13.30 uur met 
koffie/thee. Het programma 
duurt tot 16.30 uur. De entree 

is € 5,-, inclusief een gratis kopje 
koffie of thee, twee consumpties 
én een hapje tijdens de pauze.

Aanmelden kan tot uiterlijk 18 ja-
nuari door de strook of een brief-
je in te leveren op Hoogstraat 14 
of in de brievenbus van CC Nes-
terlé. Mailen kan ook: 
kbonistelrode@gmail.com!

Jaaruitslag dart-
competitie KBO

HEESCH - De winnaar van het 
dartjaar 2018 was voor de twee-
de keer Hans Romme. Hij liet 
zijn medespelers ver achter zich, 
hoewel iedereen zich voor 100 
procent gaf. Hans bleef koel en 
gaf af en toe een setje weg. De 
beker is hem van harte gegund.

Voor dit nieuwe jaar stond op 
3 januari de teller weer op nul. 
Hans ontving de beker van een 
teleurgestelde Emile die graag 
had willen winnen! Maar soms zit 
het mee en soms zit het tegen. 
Iedereen is weer gemotiveerd, 
maar... gezelligheid is het belang-
rijkst!

KBO Bernheze

KBO HeesCH
Hisse Plusser

Ria van Valkenburg

Hans Verbaarschot

Indrukkende nieuwjaarsreceptie Gilde st. Barbara

Ferdy had van hoofdman Jan van 
Eerd een brief gekregen want 
zowel hij als zijn vrouw Toos 
kampen met gezondheidspro-
blemen en waren daardoor niet 
aanwezig. In de brief haalde Jan 
diverse momenten naar voren 
die het afgelopen jaar de revue 
passeerden. Denk daarbij aan de 
gildebroeders die hun dierbaren 
hadden verloren en gildebroe-
ders die een lange herstelperiode 
nodig hadden voor hun ziektes. 

Daarom is het zo mooi en be-
langrijk dat je als gildebroeder 
elkaar steunt en een bijdrage le-
vert door een luisterend oor te 
bieden.
Maar zoals Jan het schreef waren 
er ook mooie momenten in 2018. 
Gildedagen in Udenhout, Oss en 
het EST in Neer. Geweldig om de 
saamhorigheid van alle gilden zo 
te zien. Een mooi optreden van 
het gildekoor tijdens de Hoofd-
liedendag in ‘s-Hertogenbosch. 

Voor sommigen onder ons heel 
ontroerend.

Gilde St. Barbara heeft een nieu-
we jeugdkoning (Stan van Zutp-
hen) en een nieuwe gildekoning 
(Bob Verhoeven) mogen instal-
leren. Ook positief was dat er 
momenteel enkele nieuwe ven-
deliers worden opgeleid en dat 
belooft weer iets moois te wor-
den. Er zijn dit jaar zes jubilaris-
sen, zij worden nog in het zonne-
tje gezet tijdens de contactavond. 
Tot slot wenst de hoofdman, na-
mens de overheid, iedereen een 
goede gezondheid en hoopt Jan, 
ondanks zijn onzekere toekomst, 

spoedig weer in ons midden te 
zijn. Daarop werd er een toost 
gebracht op het nieuwe jaar. 

Gilde St. Barbara wenst Jan, Toos 
en zijn gezin heel veel sterkte toe 
en hoopt op een spoedig herstel.

HEESWIJK-DINTHER - Op de eerste donderdag van het nieuwe jaar 
organiseerde Gilde St. Barbara de nieuwjaarsreceptie. Nadat ieder-
een de kans had gekregen om elkaar een mooi jaar te wensen, nam 
de waarnemend hoofdman Ferdy Verhoeven het woord.

Hans ontvangt de beker van Emile
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
10 t/m 16 januari

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Pesto
Karbonade

Runderrookvlees

Kippenbouten

€ 2,60

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

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

PUNTPAPRIKA 500 gram € 1.50
MANDARIJNEN 20+5 gratis
GESNEDEN SPITSKOOL
    500 gram €  0.98

PROBEER ONZE ZUIVEL
VAN DE AMBACHTSHOEVE

100 gr.

€ 0,55100 gr. € 0,88100 gr.

Van Mook
De Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
Molenweg 3 - 5388 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

Mueslibollen
4+2 gratis 
Weekendknaller!

Appelfl appen
Alleen geldig op vrijdag en zaterdag 

1,25

1,25

Volkoren
Desem

2e voor

Woensdag gehaktdag 

Twee loosbroekse uitblinkers

Hierna kwamen de pitches, een 
27-tal leden van verenigingen/
stichtingen of iets dergelijks 
mochten in 30 seconden hun 
plannen, vragen of opmerkingen 
plaatsen. Burgemeester Moor-
man nam ook nog even kort het 
woord en nodigde iedereen uit 
voor het 25-jarig bestaan van 
Bernheze dat gevierd gaat wor-
den op zondag 19 mei in De 
Kersouwe.

Hierna was het tijd voor de be-
kendmaking van de Loosbroekse 
Uitblinker 2018. Dit keer waren 
het er twee! Deze prijs werd 
uitgereikt door Mathieu Bosch 
en burgemeester Moorman aan 
Miriam van Dijk en Jan Gabriëls. 

Miriam en Jan hebben het afge-
lopen jaar een gezin uit Eritrea 
geholpen dat in Loosbroek is 
komen wonen. Ontelbare uren 
hebben zij zich belangeloos in-

gezet om te zorgen dat dit gezin 
het leven weer wat op orde kon-
den krijgen. Zij waren de con-
tactpersonen voor de gemeen-
te, vluchtelingenwerk maar ook 
voor de school van de kinderen. 
En als er meer hulp nodig was 
dan zetten Miriam en Jan ook 

andere inwoners van Loosbroek 
hierbij in.

Onder aanvoering van het Loos-
broeks Ondernemers Belang, 

de Kerncommissie, het Oranje-
comité en de parochie was het 
de vierde keer dat de prijs werd 
uitgereikt, er zijn nu vijf uitblin-
kers. 
De Uitblinkers zijn altijd mensen 
die veel gedaan hebben voor 
Loosbroek.

LOOSBROEK - Loosbroek organiseerde donderdag 3 januari voor de vierde keer in deze setting een 
nieuwjaarsontmoeting in CC De Wis. Een avond om het glas te heffen op het nieuwe jaar. Er werd deze 
avond kort stil gestaan bij de gebeurtenissen van afgelopen jaar door René Pruijssers. Hij vertelde onder 
andere dat Loosbroek gegroeid is qua inwoners, er zijn in 2018 veertien baby’s geboren. Helaas zijn er 
zeven inwoners overleden. Maar toch een positieve plus.

 Foto: @DMBK

vuurkoning Daan

NISTELRODE - Stichting Jeugd-
belangen organiseerde afgelo-
pen weekend het nieuwjaars-
vuur op de Hoogbroeksesteeg. 
Bijna 550 bomen lagen op de 
stapel.

Daan van der Linden was dit jaar 
de vuurkoning. Daan moest om 
17.00 uur bij de brandweerka-
zerne zijn en nadat hij een rond-
leiding had gekregen werd hij in 
zijn pak gehezen en toen... in 

de brandweerauto mee naar de 
Hoogbroeksesteeg. Hier mocht 
Daan als vuurkoning samen met 
André Verbruggen het vuur ont-
steken. Een jongensdroom werd 
werkelijkheid voor Daan.
Het was een drukke bijeenkomst 
met een hapje en een drankje en 
heel goed georganiseerd door 
Stiching Jeugdbelangen.

Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl/albums

Jan
Gabriëls

Miriamvan Dijk

Ontelbare uren belangeloze inzet 
voor Eritrees gezin
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BernhezefamilieBerichten

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van 

onze zeer gewaardeerde vrijwilliger

Jan van Zutphen
Jan was actief als vrijwilliger bij Laverhof

op locatie Cunera/De Bongerd.
Op een betrokken en positieve manier heeft Jan zijn 

diensten als chauffeur voor het Laverhofbusje aangeboden. 
We konden altijd op hem rekenen.

Wij zijn dankbaar voor zijn vrijwillige inzet
en wensen zijn familie heel veel sterkte toe.

Mede namens cliënten, vrijwilligers en medewerkers
P.H. Beijers

Raad van Bestuur

Stichting Laverhof
Heeswijk/Uden/Schijndel

Thema-
avond: 
Geef je 
innerlijke
motor een 
boost!
bernheze – Wat bezielt ons 
(nog)? Sommigen in onze maat-
schappij hebben dan wel ge-
regeld het gevoel op hun ziel 
getrapt te worden, maar ligt die 
niet regelmatig als een onge-
bruikt instrument in ons? We le-
ven vaak meer aan de oppervlak-
te dan we zouden willen. Onze 
ziel lijkt zo te verkommeren. 
Nee, die gewenste geestkracht 
is niet zichtbaar, niet tastbaar, 
maar het gemis er aan soms o zo 
voelbaar!

Parochie De Goede herder, met 
kerken in Geffen, heesch, nis-
telrode, nuland, Vinkel en Vor-
stenbosch, wil graag met jou in 
gesprek gaan over die innerlijke 
motor. het zou jammer zijn als 
die niet geregeld wordt gevoed. 
Want die ziel van jou, dat is jouw 
totale bestaan. het is hoe je je 
manifesteert, hoe je denkt, han-
delt en voelt. Oftewel het vormt 
jouw karakter. Geef die innerlijke 
motor dus extra energie en ervaar 
(weer) hoe de geestkracht van 
God ons mensen kan bezielen. 

Je bent van harte welkom op 
dinsdag 15 januari om 20.00 
uur in het Oude Klooster aan 
de Kloosterstraat 7 in Geffen. 
Mocht je dan niet kunnen, kom 
dan voor dezelfde thema-avond 
op donderdag 17 januari naar de 
Petrus’ banden kerk aan de Kerk-
straat 2 in heesch. 
Ook dan beginnen we om 20.00 
uur. Vooraf aanmelden is niet no-
dig. Voor meer informatie kun je 
terecht bij pastoraal werkster An-
nemie bergsma via 
0412-451215 of 
a.bergsma@parochiedgh.nl.

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling
en medeleven na het overlijden van

Bart van den Broek
Lambertus Petrus

* Nistelrode, 20 augustus 1947
† Nistelrode, 29 december 2018

Het is voor ons een grote steun geweest
en helpen ons het verdriet te verwerken.

Een speciaal woord van dank aan de vrijwilligers
en het verzorgend personeel van zorgcentrum Laarstede

voor hun liefdevolle verzorging van Bart.

Neven en nichten
Lenie en Frans

Nistelrode, januari 2019

in gesprek over 
innerlijke motor
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meuK viert lustrum Klompenrock

De in Heesch geboren en geto-
gen Twan van Strien bleek als 
jong ventje al bijzonder muzikaal. 
Zonder les werd het orgel, dat 
diende als meubelstuk en later 
vervangen werd door een pia-
no, door hem bespeeld. Hij smolt 
echter voor de accordeon van 
zijn zus. “Ik was als 10-/11-jarige 
al helemaal gek van muziek van 
Rowwen Hèze. Die maken mu-
ziek geïnspireerd op die van Fla-
co Jimenez. Het wordt Tex Mex 
genoemd. Het is uptempo, vro-
lijk, feestelijk en meeslepend”, 
zegt Twan. Hij leerde zichzelf het 
instrument bespelen. “Daarom 
klopt er van mijn vingerzetting 
geen bal”, verklaart hij lachend, 
maar van zijn muziek wél. Tijdens 

de middelbare school en een stu-
die rechten blijft Twan als hob-
by spelen bij feestjes thuis en bij 
vrienden. 

Toch groeide de wens om iets 
meer met muziek te doen. Meer 
tijd en de oproep voor een toet-
senist brachten hem bij de des-
tijds nieuwe band MEUK. Een die 
van meet af aan begon met on-
vervalste boerenrock. Niet alleen 
covers, maar ook eigen muziek. 
Een die gelijk helemaal aansloot 
bij de muzikale voorkeur van 
Twan, want: “Wij spelen een mix 
van de beste boerenrockcovers in 
combinatie met eigen nummers. 
Vette rock en feestmuziek. Dát is 
Meuk”, overtuigt hij. 

Op initiatief van Twan en met 
medewerking van de hele band 
werd in 2015 voor het eerst 
Klompenrock georganiseerd. 
“Wij wilden gewoon één avond/
nacht met boerenrockmuziek in 
een daarbij passende setting. Een 

groot feest met allemaal gelijk-
gezinden. Dat is ons van meet af 
aan gelukt”, stelt Twan tevreden 
vast.

Vrijdag 25 januari is het tijd voor 
de vijfde editie. Een jubileum 
waarbij Twan en kornuiten nog 
wat meer gas gaan geven dan 
voorheen. Twan somt op: “Voor 
het avondprogramma, dat echt 
om 19.00 uur begint, hebben 
we BZB, The Wetnecks, zanger 
Kafke en uiteraard MEUK op het 
programma staan. 

Naast grote en kleine gieters bier 
zijn er dit jaar ook jerrycans met 
goudgeel vocht en nog een arse-
naal leutigheden. 

Nieuw is dat iedereen kan blijven 
slapen op ons 18+ trailerpark dat 
ook nog een eigen programma 
heeft. Het gaat open om 12.00 
uur en tot aan het avondpro-
gramma is er vermaak. Vooraf-
gaande is er een frikadellenbuf-
fet en na afloop livemuziek op de 
afterparty. De volgende ochtend 
verzorgen we nog een anti-kater 
ontbijt.” Dan: “Er is nog meer te 
beleven. Ik vertel niet alles. Ben 
er gewoon bij!” 

Voor kaartjes en informatie zie: 
www.klompenrock.nl

Festivalterrein Vorstengrafdonk
Vorstengrafdonk
Paalgravenlaan 1, Oss

OSS/HEESCH - Hij speelt al jaren in de boerenrockband MEUK en samen met hen organiseert Twan van Strien uit 
Heesch op vrijdag 25 januari vanaf 19.00 uur aan de Vorstengrafdonk in Oss de vijfde editie van Klompenrock. Een 
lustrum waarbij extra feestelijk uitgepakt wordt met klinkende namen, waarbij rariteiten wederom niet ontbreken én 
iedereen voor het eerst kan overnachten op een 18+ trailerpark met onbeperkt frikadellenbuffet, livemuziek op de 
afterparty én een stevig anti-katerontbijt. 

De boerenrockband Meuk Tekst: Wendy van Lijssel

Een groot 
feest met
allemaal
gelijk-
gezinden

www.tipmooibernheze.nl
Ga naar

• anoniem
• Gratis

•  In 3 minuten

Van Bernheze 
voor Bernheze
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vierde editie ‘Nisseroi 
aan de Kook’ 

NISTELRODE - Bij elkaar eten en 
gezellig kletsen met dorpsgeno-
ten die je meestal van gezicht 
wel kent, maar misschien nog 
nooit echt gesproken hebt. 

Dat is kortweg het idee achter 
‘Nisseroi aan de Kook’. Jij en 
je teamgenoot eten het voor-, 
hoofd- en nagerecht steeds op 
een ander adres en elke keer met 
nieuwe tafelgenoten. Een van 
de gangen is bij je thuis. Dit jaar 
vindt dit evenement plaats op 
zaterdag 18 mei. Inschrijven kan 
tot 18 april.

Kijk voor meer informatie en in-
schrijven op 
www.nisseroiaandekook.nl.

Jeugdorkest Filharmonisch Orkest geeft
concert bij Cunera/De Bongerd

1. G.F. Handel, (1685-1759) arr 
K&H Colledge; ‘a Handel Suite’

- Ballet from Alceste
- Menuet from Music for the 

Royal Fireworks
- Finale from The Water Music
2. Jorien Nr 9 van 21 études en 

duo van Jean Pierre Labaste
3. Wolfgang A. Mozart The Ma-

gic Flute / Die Zauberflöte
4. Rosa Obertas van Wienawski
5. George Bizet (1838-1875) arr 

by Tony Osborne: Suite van 
Carmen

6. Sharyn en GabijaToss the 

Feathers van de Cors
7. Jos v.d. Dungen Oregano Suite
- Spaghetti Blues
- Italian Bossa
- Tango Verona
- Sicilienne & Tarantella

Wil jij het concert bijwonen? 
Je bent van harte welkom.

HEESWIJK-DINTHER - Het Jeugdorkest van het Filharmonisch Orkest ’s-Hertogenbosch, onder leiding 
van Lex Bergink, brengt donderdag 10 januari van 19.00 tot 20.00 uur onderstaande muziek ten gehore 
in de Tuinzaal van Cunera/De Bongerd.

Op vrijdag 11 januari dus de 
eerste keezavond van dit jaar. 
De zaal is open om 19.00 uur en 
er wordt om 19.30 uur gestart in 
vijf ronden. De organisatie is in 
handen van SEM events. Heb-
ben jij en je teamgenoot zin in 
een gezellige avond met leu-
ke prijzen? Schrijf je dan snel in 
als koppel door te mailen naar 
info@sem-events.nl. 
Je ontvangt dan per mail een be-

vestiging met een betalingslink 
voor het inschrijfgeld dat € 10,- 
per koppel bedraagt. Je kunt je 
ook nog (als koppel) inschrijven 
op de avond zelf om 19.00 uur. 
Dit jaar staan er nog zeker een 
drietal keezavonden gepland en 
wel op 8 februari, 8 maart en 26 
april.

Keezavond in CC servaes
HEESWIJK-DINTHER – De eerste keezavond van 2019 wordt georganiseerd op vrijdag 11 januari in CC 
Servaes. Ook in de komende maanden zal er één keer per maand een keezavond worden georganiseerd 
in CC Servaes. Het keezspel is een populair bordspel/kaartspel dat in duo’s kan worden gespeeld aan 
een tafel van vier. 

Gezellig aan tafel in 2018

muziek in de 
tuinzaal van 

cunera/de bongerd

een gezellige avond

Meld je nu aan voor het burgerpanel
www.tipmooibernheze.nl
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lier leert je er alles over”, vertelt 
Kris enthousiast. 

MEDITATIE EN TAI CHI
Maar de vernieuwing gaat ver-
der. Zo somt Kris op: “We had-
den al een nieuwe docent Tai 
Chi, Floris van Berkel. Hij krijgt 
gezelschap van een docent me-
ditatie, Marc van der Ven. Ze ko-
men beiden op woensdagavond 
workshops geven. Daar hebben 
we speciaal voor gekozen, zodat 
je halverwege de week echt tot 

rust kunt komen en er weer te-
genaan kunt.” 

CREA-LAB VOOR 
VOLWASSENEN
Ook nieuw is het crea-lab voor 
volwassenen. “Dit zijn korte cur-
sussen die je nieuwe technieken 
leren. Zo kun je ontdekken wat 
je leuk vindt en waar je talent 
ligt. Bovendien ga je naar huis 
met iets moois dat je zelf hebt 
gemaakt”, vertelt Kris. 

CREA-ATELIER
Het crea-lab voor volwassenen 
heeft een variant speciaal voor 
kinderen: het crea-atelier. Kris 
legt uit: “Doordat we geld kre-
gen van de Rabobank hebben 
we een nieuwe opzet kunnen 
maken die betaalbaar is voor ie-
dereen. Je kunt namelijk lid wor-
den van het crea-atelier. Als je lid 
bent, mag je elke dinsdagmid-
dag mee komen doen. We ma-
ken elke week iets nieuws en je 
betaalt slechts € 5,- per keer. Je 
kiest zelf welke dag(en) je komt. 

MUSICAL EN DANS
Ook nieuw is ‘musical en kids-
dance’. Kris vertelt: “We vinden 
het belangrijk om ook in scholen 
lessen te geven. Daarom starten 
we met musicallessen en kids-
dance-lessen in de KanZ in Nis-
telrode. Met onze topdocenten 
op dit gebied blijkt dit favoriet bij 
kinderen!” 

De Eijnderic met veel nieuwe workshops

BARBECUEËN MET DE
GREEN-EGG
Trots is Kris Roemers op de 
nieuwe koks die een fantastisch 
aanbod aan kookcursussen ver-
zorgen. “Ik verheug me op alle 
workshops, maar het meest 
kijk ik uit naar het begin van 
de zomer. Dan gaan we barbe-
cueworkshops houden met de 
Green-Eggs. 

Dat is een speciale vorm van 

barbecue, die het vlees sappiger 
houdt en beter gaart. Bovendien 
ontdekken we hoe we het effect 
van die Green-Eggs-manier ook 
thuis voor elkaar kunnen krijgen 
op een doorsnee barbecue.

Om het helemaal af te maken, 
kun je meedoen aan onze bier-
proeverijen: ontdekken wat de 
lekkerste lentebieren zijn of leren 
welke bieren passen bij specifie-
ke gerechten. Onze biersomme-

BERNHEZE – “De Eijnderic is Brabantse gezelligheid. Je ontmoet elkaar in een ontspannen sfeer en ontwikkelt ook 
nog je gevoel voor wat mooi is. Je leert waarom iets bijzonder is en je maakt zelf iets dat kunstzinnig genoemd kan 
worden. Dat vind ik zo mooi aan De Eijnderic: het maakt kunst en cultuur van ons allemaal.” Dat zegt Kris Roemers 
(43), sinds ruim een jaar de nieuwe directeur van De Eijnderic. Samen met vele docenten maakte hij een nieuw 
cursusaanbod, dat deze week van start gaat.

Kris Roemers met de krant van het nieuwe cursusaanbod van De Eijnderic voor het voorjaar van 2019 Foto: Marcel van der Steen

Je ontmoet 
elkaar in een 
ontspannen 
sfeer

Heesch, Nistelrode en Heeswijk
0412 454545
info@eijnderic.nl
www.eijnderic.nl

DE VERNIEUWINGEN 
GAAN VERDER
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Toon en marietje romme-raaijmakers

Na vijf jaar verkering én fietsen 
naar Berlicum, trouwden ze 60 
jaar geleden en kwamen in de 
Dennenboomstraat te wonen. 
Hier woonden ze 42 jaar en kre-
gen er vier kinderen, twee jon-
gens en twee meisjes.

Ze genoten van de kinderen, 
de diertjes om zich heen en het 
fietsen in de natuur. Ook werd 
er veel getuinierd. Toon werkte 
jaren als stukadoor en Mariet-
je zorgde voor het huishouden. 
Achttien jaar geleden verhuisden 
ze naar de Potbeker, waar ze nu 
nog steeds wonen. 

Ze genieten nog steeds van de 

vogels, een grote hobby van 
Toon. Maar ook Marietje geniet 
er volop van en doet nog steeds 
zelf het huishouden. Inmiddels 
hebben ze tien kleinkinderen en 
drie achterkleinkinderen waar ze 
erg trots op zijn.

Na een bescheiden feestje op 2 
januari is het in juni 60 jaar ge-
leden dat ze voor de kerk trouw-
den. Dan volgt er nog een feest 
met familie en vrienden. 

Van harte gefeliciteerd met dit 
diamanten huwelijk en nog veel 
geluk!
Veel liefs van de kinderen, klein-
kinderen en achterkleinkinderen.

HEESCH - Toon Romme (85) en Marietje Raaijmakers (83) trouwden op 2 januari 1959. Toon kwam uit 
Heesch uit een gezin met negen kinderen en Marietje uit Berlicum uit een gezin met vier kinderen. Ze 
leerden elkaar 65 jaar geleden kennen in Heesch op de kermis in de danstent.

Diamanten bruidsparen

Marietje en Toon op 2 januari

In juni 60 jaar geleden
dat ze voor de kerk
trouwden
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Driek en Nellie van zandvoort

“Ik nam met een vriend op 
maandagmiddag vrij om naar de 
kermis in Herpen te gaan en daar 
zagen we Nellie met een vrien-

din”, vertelt Driek. Voor allebei 
was het liefde op het eerste ge-
zicht. “Toen we later naar huis 
fietsten vroeg ik Nellie om een 

kusje, maar dat kreeg ik nog niet. 
‘Misschien woensdag’, zei ze”, 
vertelt hij met een ondeugen-
de blik. En dat kusje kreeg Driek 

van zijn Nellie op woensdag. Na 
zes jaar verkering trouwde het 
paar met elkaar in Heesch; Nellie 
in een trouwjurk die zij zelf ge-
maakt had. Ze kochten een huis 
aan de Pater van den Elzenstraat. 
“Daar is ons geluk begonnen”, 
zegt Driek trots. 

De twee hebben daar 39 jaar lang 
lief en leed met elkaar gedeeld. 
Zo’n 21 jaar hebben de ouders 
van Driek bij hen ingewoond en 
na acht jaar huwelijk werd hun 
zoon Corné geboren, waar het 
stel maar wat trots op is. 

Voordat ze gingen trouwen was 
Nellie werkzaam als coupeuse 
en was ze altijd overal te vinden 
om anderen te helpen in en om 
het huis. Driek heeft zijn wer-
kende leven doorgebracht in de 
fabriek van Unox. Daar heeft hij 
27 jaar lang dag- en nachtdien-
sten gedraaid. En als ze niet aan 
het werk waren, was Nellie graag 
bezig met haken en vond je Driek 
bij zijn duiven of op het voetbal-
veld van HVCH. 

Inmiddels wonen Driek en Nel-
lie met heel veel plezier al weer 
zo’n negen jaar in Heelwijk. Het 

echtpaar hecht veel waarde aan 
familie, die zij dan ook graag om 
zich heen hebben. “We wonen 
hier hartstikke fijn. De verzorging 
staat altijd voor je klaar als je ze 
nodig hebt. En onze familie is ook 
altijd heel behulpzaam.” 

En het geheim van zo’n lang hu-
welijk is volgens hen heel sim-
pel: “Vooral zeggen waar het op 
staat, maar nooit met ruzie naar 
bed!” 

HEESCH – De Heesche Driek van Zandvoort kwam Nellie van de Camp uit Oss tegen op de kermis in 
Herpen. Daar is de liefde tussen de twee geboren. Op donderdag 3 januari was het voor het echtpaar 
60 jaar geleden dat ze elkaar het jawoord gaven en ze zijn nog net zo gelukkig met elkaar als 60 jaar 
geleden. 

Het Dorp 58, 

5384 MC  Heesch

T: 0412 - 202849

info@hanegraafkeukens.nl

www.hanegraafkeukens.nl

Openingstijden:
Maandag: op afspraak
Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.30
Zaterdag: 10.00 - 17.00
Zondag: gesloten

9583,-

heel subtiel...
smal 20 mm kader

werkblad met stijlvol
marmerdecor

zwarte metalen steunen
voor panelen

inclusief inbouwapparatuur

NEW!

Trend: MARMER
Bijzonder front uit het programma

Karo. Een kunststof front met smal

20 mm kader. Leverbaar in zes mooie

kleuren. Een stoer element in deze

keuken is de wandplank met zwarte

metalen steunen. De praktische

hoge kasten zijn in de mooie mat

gelakte kleur Terragrey. Een echte

eyecatcher is de marmerlook wand

achter de kraan, die weer helemaal

past bij het werkblad. Het marmer en

het mooie front geven deze keuken

een luxe uitstraling.

Het zijn vaak de kleine details
die het grote verschil maken!

STOER: MAT ZWART
Extreem mat zwart front met een reflectie-

arm oppervlak. Voelt warm en aangenaam

aan. Is extreem robuust, sterk met hoge 

belastbaarheid en krasbestendig. Voorzien

van anti-fingerprint-technologie en is een-

voudig te reinigen. 

7815,-
inclusief inbouwapparatuur

Goede vrijdag (30 maart) zijn wij gesloten!

‘t Dorp 58, 5384 MC Heesch
0412-202849
info@hanegraafkeukens.nl
www.hanegraafkeukens.nl

Openingstijden:
Maandag: op afspraak. 
Dinsdag t/m vrijdag: 9.30-17.30 uur. 
Zaterdag: 10.00-17.00 uur.
Zondag: gesloten.

Uw droom is onze ambitie

Perfectie 
tot in detail

Diamanten bruidsparen

Burgemeester Moorman met Driek en Nellie  Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Marcel van der Steen

‘Zeggen waar het op staat, maar 
nooit met ruzie naar bed’
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OPeNBare BasIssCHOOl De BOlDerIK
Het Geleer 33, 5473 PG Heeswijk-Dinther
0413-293055
directie.obsdebolderik@saamscholen.nl 
www.obsdebolderik.nl
Inloopochtenden met rondleiding: vrijdag 22 
februari van 8.30-11.30 uur en donderdag 
21 maart van 8.30-11.30 uur. Samen met 
uw kind(eren) bent u deze ochtend van harte 
welkom om een kijkje te nemen in onze school.
Inschrijving: tijdens de inloopochtenden of 
tijdens een persoonlijke afspraak kan uw kind 
ingeschreven worden. Inschrijving van uw kind 
is het gehele jaar mogelijk, doch bij mogelijkheid 
graag vóór 1 april 2019. Wees welkom! 

BasIssCHOOl emmaus
Dr. Saal van Zwanenberglaan 115, 5384 BV Heesch
bsemmaus@filiosscholengroep.nl
www.bsemmaus.nl

BasIssCHOOl De KIem
De Ploeg 101, 5384 HL Heesch
bsdekiem@filiosscholengroep.nl
www.bsdekiem.nl

BasIssCHOOl De TOermalIJN
’t Vijfeiken 36, 5384 ES Heesch
bsdetoermalijn@filiosscholengroep.nl
www.bsdetoermalijn.nl

OPeNBare BasIssCHOOl DelTa
’t Vijfeiken 36, 5384 ES Heesch
directie.obsdelta@saamscholen.nl
www.obs-delta.nl

KerN vOrsTeNBOsCH
BasIssCHOOl OP WeG 
Eggerlaan 8, 5476 KL 
Vorstenbosch 
0413-367439
info@bs-opweg.nl 
www.bs-opweg.nl 
Van harte welkom tijdens de 
inloop- en inschrijfmiddag voor 
ouders en kinderen: dinsdag 12 
maart van 12.30-14.00 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.

KerN lOOsBrOeK
BasIssCHOOl sT. alBerTus
Dorpsstraat 44, 5471 NB 
Loosbroek
0413-229645 / 06-34820597
info@albertusschool.nl
www.albertusschool.nl
Samen groeien op Sint Albertus! 
Wat dat inhoudt? Kom kijken, 
sfeer proeven en ervaar het zelf 
op dinsdag 19 maart tijdens de 
inloopmiddag van 13.00-14.30 
uur. Wanneer 19 maart niet 
schikt, bel of mail dan gerust om 
een afspraak te maken op een 
ander moment.

KerN HeesWIJK-DINTHer
BasIssCHOOl HeT mOzaÏeK
Pastoor Maasstraat 15
5473 CG Heeswijk-Dinther
0413-291818
info@mozaiekheeswijk.nl
www.mozaiekheeswijk.nl
Inloopochtenden & rondleiding: woensdag 27 
februari van 8.30-11.30 uur en donderdag 21 maart 
van 8.30-11.30 uur. Samen met uw kind(eren) bent 
u deze ochtend van harte welkom om een kijkje te 
nemen in onze school.
Inschrijving: Tijdens de inloopochtenden of tijdens 
een persoonlijke afspraak kan uw kind ingeschreven 
worden. Inschrijving van uw kind is het gehele jaar 
mogelijk, doch bij mogelijkheid graag vóór 1 april 
2019. Wees welkom!

BasIssCHOOl ’T PaleT
Steen- en Stokstraat 2
5473 RN Heeswijk-Dinther
0413-296377
info@paletdinther.nl
www.paletdinther.nl
Inloopochtenden met rondleiding:
dinsdag 26 februari van 8.30-11.30 uur
en donderdagochtend 21 maart van 8.30-11.30 uur. 
Samen met uw kind(eren) bent u deze ochtend van 
harte welkom om een kijkje te nemen in onze school.
Inschrijving: tijdens de inloopochtenden of tijdens 
een persoonlijke afspraak kan uw kind ingeschreven 
worden. Inschrijving van uw kind is het gehele jaar 
mogelijk, doch bij mogelijkheid graag vóór 1 april 
2019. Wees welkom! 

INsCHrIJveN leerlINGeN 

BasIsONDerWIJs BerNHeze

vOOr HeT 

sCHOOlJaar 

2019-2020
WelKOm

Om op korte termijn inzicht te krijgen in het aantal leerlingen, dat wij de komende jaren op onze basisscholen kunnen verwachten, 
wordt de ouders verzocht hun kinderen nu reeds aan te melden.
• Aangemeld kunnen worden de kinderen die in 2020 vier jaar worden.
• Na aanmelding ontvangt u van de school binnen 6 weken een schriftelijke bevestiging van de inschrijving.
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 geboorteaangifte met daarop 

het BSN;
Binnen Bernheze kunnen de kinderen op de volgende scholen worden aangemeld:

vOOr HeT 

Bestemd voor
ouders van 

wie een kind 
 vóór 1 oktober
 2020 vier jaar 

oud wordt.

KerN HeesCH
Basisonderwijs in Heesch... Goed geregeld!
Voor uw kind wilt u natuurlijk de beste keuzes maken. Zo ook op het gebied van basisonderwijs. In Heesch is er altijd een school die bij uw wensen en bij de behoeften 
van uw kind past! Wilt u weten welke school dat is? Kom dan naar de gezamenlijke informatieavond op 15 januari. 
Breed oriënteren 
Tijdens deze avond hoort u alles over hoe het zit met ‘naar school gaan’, de leerplichtwet en aanmelden. Vervolgens presenteren de vier basisscholen - De Kiem, OBS 
Delta, De Toermalijn en Emmaus - zich kort, zodat u een goed beeld krijgt van ieders sfeer, onderwijsconcept en eigenheid. Aansluitend kunt u uw vragen stellen aan 
en meer informatie krijgen bij elk van de vier scholen. De avond start om 19.30 uur in CC De Pas. 
Sfeer proeven op school
Op 18 en 21 januari is er op alle vier de scholen een informatieochtend (inloop tussen 9.00-12.00 uur). U kunt dan de school (of scholen) die uw voorkeur heeft 
bezoeken en er sfeer proeven. 
Meer informatie of inschrijven
Neem ook eens een kijkje op www.basisscholenheesch.nl. Aanmelden bij de school van uw keuze kan zowel tijdens de informatieavond als de informatieochtend. 
Of neem contact op met: 

KerN NIsTelrODe
BasIssCHOOl ’T maXeND
Maxend 6
5388 GL Nistelrode
0412-611366
directie@maxend.nl
www.maxend.nl
Informatieavond: maandag 18 
februari van 19.45-20.45 uur. 
Open ochtend: woensdag 20 
februari van 8.30-10.00 uur.
Inschrijving: tijdens informatie-
avond, open ochtend of op 
afspraak.

BasIssCHOOl De BeeKGraaF
De Beekgraaf 60, 5388 CV Nistelrode
0412-617356
info@beekgraaf.nl 
www.beekgraaf.nl
Vanuit onze visie op ouderbetrokkenheid vinden we 
persoonlijk contact met ouders belangrijk. Om die 
reden ontmoeten we nieuwe ouders graag op één 
van onze inloopochtenden. Uiteraard kunt u ook 
gedurende het schooljaar een afspraak maken voor 
een kijkje op onze school. Uw kind is hierbij van harte 
welkom. Graag tot ziens op basisschool De Beekgraaf.
Inloopochtenden: dinsdag 19 februari, woensdag 20 
februari en vrijdag 22 februari van 8.30- 10.00 uur
Inschrijving: tijdens inloopochtenden of op afspraak.
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KINDEREN EN JONGEREN

Doedagen voor leerlingen 
groep 8 op Fioretti College

Het programma bestaat uit een rond-
leiding, een percussieworkshop en het 
volgen van een les. Deze praktische en 
persoonlijke kennismaking met de school 
voor mavo, vmbo en praktijkonderwijs in 
Veghel maakt elk jaar een positieve in-
druk op de groep 8 leerlingen, die aan de 
vooravond staan van hun overstap naar 
het voortgezet onderwijs. 

Individueel bezoek
Niet alle scholen zijn in de gelegenheid 
om de Doedagen te bezoeken. Daarom 
zijn individuele leerlingen en hun ouders/
verzorgers op woensdagmiddag 16 en 23 

januari van harte welkom. 
Via www.fioretticollege.nl kunnen zij zich 
aanmelden voor een bezoek. 

Naast activiteiten voor de toekomstige 
schoolverlaters is er ook een programma 
voor de ouders/verzorgers. Deze midda-
gen starten om 14.00 uur en duren tot 
ongeveer 16.00 uur.

VEGHEL - Ruim 600 groep 8 leerlingen uit de regio, afkomstig van twintig verschil-
lende basisscholen, zijn in de periode van 14 tot en met 23 januari te gast op het 
Fioretti College. Samen met hun begeleiders zijn ze uitgenodigd voor de Doedagen. 
Terwijl de school in vol bedrijf is, wordt iedereen ontvangen. 

NISTELRODE - De BOBZ wil het nieuwe 
jaar goed beginnen! De eerste BOBZ van 
dit jaar staan dan ook voor de deur. 

De groepen 7 en 8 zijn van harte wel-
kom op vrijdag 11 januari van 19.30 tot 
22.00 uur met een dartcompetitie! De 
beste speler krijgt een prijsje. De entree is 
€ 1,-, de consumpties zijn € 0,80 per stuk. 
Het verzoek is om je mobiele telefoon 
thuis te laten. Als je je telefoon toch mee-
neemt, omdat je bijvoorbeeld alleen naar 
huis moet fietsen, kun je je telefoon bij ons 
in bewaring geven. 

BOBZ open voor scholieren voortgezet 
onderwijs ‘Casino’
Zaterdag 12 januari opent de BOBZ de 
deuren voor jongens en meiden die in het 
eerste of tweede leerjaar van het voortge-
zet onderwijs zitten, ook voor vrienden/
vriendinnen niet uit Nistelrode. Jullie zijn 
van 20.30 tot 22.30 uur welkom om te 
komen chillen in het dorpshuis. Naast lek-
ker chillen kun je een potje roulette of po-
keren in het casino van BOBZ. De entree 
bedraagt € 3,-, hiervoor krijg je twee con-
sumptiebonnen. Legitimatie aan de hand 
van je schoolpas.

BOBZ

Maak je baby gratis lid en maak
kans op een verrassingspakket!

Heb je pas een baby gekregen? Dan krijg 
je een brief over Boekstart van de ge-
meente. Met die brief ga je naar jouw 
bibliotheek. Je pasgeboren kindje wordt 
dan gratis lid van de bibliotheek en jij ont-
vangt het oranje Boekstart-koffertje met 
voorleesboekjes en voorleestips.

In de maand januari is het extra spannend 
om dit koffertje te openen; er kan name-
lijk een Gouden Wikkel in verstopt zitten. 
De vinders ontvangen een pakket van 
Boekstart met nog meer verrassingen 
voor nog meer voorleesplezier.

BERNHEZE - Boekstart bestaat tien jaar! Om dit te vieren verstoppen de bibliotheken 
in Bernheze in diverse Boekstartkoffertjes een Gouden Wikkel. Wie zo’n wikkel vindt 
ontvangt een leuk verrassingspakket!

AFKOMSTIG VAN TWINTIG 
VERSCHILLENDE SCHOLEN
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Prachtige mix van muziek en hu-
mor van drie onbesuisde Braban-
ders. In ‘Achterom II’ laten John 
van der Sanden, Luc de Graaf en 
Maarten van der Zanden dat met 
veel humor en aanstekelijke zelf-
spot zien en horen. Ook al gaat 
het leven niet altijd over rozen. 
Hoe manoeuvreer je bijvoorbeeld 

tussen je eigen ouder wordende 
ouders en wegtrekkende kinde-
ren? Hoe kom je van voetballer in 
het eerste team opeens terecht in 
een Tai Chi-les in een sneu ach-
terafzaaltje? En gisteren nog de 
Ventoux beklommen, vandaag 
laat je de hond uit in het park, 
met een poepzakje...

John, Luc en Maarten stellen zich 
alledaagse vragen waar ze spe-
lend en zingend antwoorden op 
vinden... of niet. 

Met prachtige liedjes, absurde én 
herkenbare hilarische scènes in 
heerlijk smeuïg Brabants laten de 

drie mannen je een avondje lek-
ker lachen! 

Tickets voor deze voorstelling 
zijn te koop via de website van 
CC Nesterlé voor € 12,50. 

NISTELRODE – Zaterdag 12 januari op het podium van CC Nesterlé: De mannen van Achterom met hun 
voorstelling ‘Achterom II’. Deze drie Brabantse muzikale vijftigers voelen zich thuis tussen schuifdeuren 
en in theaters. In 2015/2016 speelden ze met veel succes hun eerste theatervoorstelling Achterom. De 
mannen vinden dat er nog genoeg te lachen valt als je de vijftig bent gepasseerd! 

EINDIGT JOUW HUISNUMMER OP 5? 
MAAK KANS OP EEN THEATERBON!
Stuur na jouw online-reservering via info@nesterle.nl een bericht 
dat jouw huisnummer eindigt op 5 en maak kans op één van de 20 
beschikbare theaterbonnen ter waarde van € 5,-. 

Mannen van Achterom
met ‘Achterom II’

CC Nesterlé voor € 12,50. 

Dit jaar verwacht Filmhuis De Pas 
onder andere de volgende films 
te vertonen. 

Adrift 21 en 22 januari
BlacKkKlansman 3 februari
The Children Act 11 en 12 februari
Smallfoot 7 en 8 maart
The Guilty 11 en 12 maart
Maria by Callas 21 maart
Bohemian Rhapsody 4 april
Todos Lo Saben 15 en 16 april
A Star is Born 19 april
Superjuffie 30 april en 1 mei
Bankier van het verzet 4 mei
De Dirigent 13 en 14 mei
Doris 8 juli  

Actie, Animatie, Avontuur, 
Biografie, Documentaire, Drama, 
Familie, Historisch, Komedie, 
Misdaad, Muziek, Thriller...
Voor ieder wat wils!

nog meer willen zien? Zie www.de-pas.nl/agenda/film

FILMHUIS DE PAS: VERWaCHT

‘The Way’ gaat over vier men-
sen die om geheel verschillende 
redenen hebben besloten om 
de pelgrimstocht naar Santiago 
de Compostella te maken en 
daarbij elkaar onderweg ont-
moeten. In de groepsdynamiek 
die ontstaat leren de vier hun 

eigen zwakheden te accepteren 
en zich open te stellen voor de 
anderen. Hoofrolspeler Tom ont-
dekt het verschil tussen het leven 
dat we leven en het leven dat we 
kiezen. 

Deze middag, die duurt tot 
17.00 uur, wordt begeleid door 
Tjeu van den Berk, bekend au-
teur, theoloog en filmdeskundi-
ge. 
Hij verzorgt deze middag een in-
leiding op de film, kijktips en een 
uitleiding met discussie.

De filmmiddag begint om 14.00 
uur. De entree bedraagt € 10,-, 
inclusief koffie/thee in de pauze. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via 
berne-anders@abdijvanberne.nl.

Filmmiddag met ‘The Way’ 
en gastheer Tjeu van den Berk

HEESWIJK-DINTHER - In de Abdij van Berne vindt op zondag 13 
januari een filmmiddag plaats. Vanaf 14.00 uur wordt in de Ber-
nekringzaal de film ‘The Way‘ vertoond, een film van Emilio Este-
vez, uitgebracht in 2010. De schrijver/regisseur/acteur Emilio Este-
vez wilde al langere tijd een film maken over de Camino, nadat zijn 
vader Martin Sheen en zoon Taylor Estevez de route al eens hadden 
afgelegd.

De meegebrachte objecten wor-
den direct op waarde geschat 
door drs. Jan Wolter van den 
Berg, registertaxateur Kunst en 
Antiek. Na ruim tien jaar werk-
zaam geweest te zijn bij Sothe-
by’s Amsterdam als algemeen 
taxateur en veilingmeester, 
werkt hij sinds 2009 als zelfstan-
dige op dit gebied. Hij verzorgt 
taxaties voor allerlei doeleinden, 
voor particulieren, bedrijven en 
ook musea. 
Hij weet (bijna) altijd het verhaal 
achter het voorwerp. Op diverse 
plaatsen wordt hij al vergeleken 
met een wandelende geschiede-
nis encyclopedie. Ook als je niks 
te taxeren hebt kun je gerust 
langskomen. De verhalen die Jan 

Wolter van den Berg vertelt over 
de objecten zijn heel bijzonder.
Om lange wachtrijen te voorko-
men, is het noodzakelijk dat je je 
taxatie van tevoren opgeeft. Je 
krijgt dan een tijdstip aangege-
ven waarop je in de bibliotheek 
verwacht wordt. De taxatie is 
gratis. 
Opgeven voor taxatie kan via 
contactheesch@nobb.nl of bij 
de balie van de bibliotheek in 
Heesch, Nistelrode of Hees-
wijk-Dinther.

Kunst en antiek spreek-
uur in de bibliotheek
BERNHEZE - Bibliotheek Heesch heeft op zaterdag 26 januari veel 
weg van het tv-programma ‘Tussen Kunst & Kitsch’, maar dan zon-
der camera’s. Iedereen kan tussen 10.00 en 13.00 uur aan een taxa-
teur maximaal twee objecten laten zien. 

Wervelende Frank Groothof 
speelt Peer Gynt

Peer vertelt zijn verhaal, onder-
steund door de verfrissende en 
melodisch charmante suite-mu-
ziek van Edvard Grieg. Peer wer-
velt over het podium, dansend 
met een sluier alsof het zijn gro-
te liefde Solvey is. Peer: “Maar ik 
ontvoerde Ingrid. Het beest van 
het feest noemden ze me toen 
in het dorp.” Onsympathiek kun 
je de hoofdpersoon eigenlijk niet 
vinden, ook omdat hij nadenkt 
over de fouten die hij heeft ge-
maakt.

Kinderen gieren van het lachen 
als hij achterna wordt gezeten 
door een denkbeeldige trol. Peer 
springt, lacht, danst; hij beeldt 
met zijn hele lijf alle mensen uit. 

Met slechts een paar voorwer-
pen ondersteunt hij zijn verhaal. 
En de muziek, de belichting, een 
kerkklok die luidt. Peer maakt 
contact met zijn publiek, werpt 

zich op schoot, trekt ze aan de 
haren erbij...Peer grijpt je aan.
Voor iedereen zit er wel een 
element van herkenning in de 
voorstelling. Volwassenen met 
en zonder kinderen, opa’s en 
oma’s met kleinkinderen. Een 
meisje van 13 jaar dat via Vluch-

telingenwerk erbij was vond het 
erg leuk. Haar zusjes ook. Alleen 
mama verstond het wat minder 
goed.

Frank Groothof heeft de gave 
om in enkele frasen treffend een 
bepaalde gebeurtenis, emotie 
of personage te schetsen. Wat 
een prachtmens. Een storyteller 
in hart en ziel. Peer Gynt is echt 
een aanrader voor het hele ge-
zin.

NISTELRODE - “Ik ben Peer.” Met een guitige blik verwelkomt Frank Groothof, bekend van onder an-
dere ‘Sesamstraat’ en ‘Het Klokhuis’, iedereen in de zaal. Hoe gaat hij de kinderen anderhalf uur lang 
boeien met een beroemd Noors toneelstuk uit 1867?

Ook kinderen hebben lol bij CC Nesterlé! Frank Groothof speelt de ondeugende Peer Gynt die waarheid en leugen 
ontdekt.  Tekst: Noortje Peek Foto: Ad Ploegmakers

Peer Gynt is echt een aanrader
voor het hele gezin

eTeN, DrINKeN eN uITGaaN
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Herinrichting laar Nistelrode

Deze week zijn we gestart met 
de herinrichting van Laar in Nis-
telrode. Het gaat om het gedeel-
te vanaf Van Tilburg Sport tot en 
met de Parkstraat. 

We richten de weg hier helemaal 
in met nieuwe materialen. Er ko-
men nieuwe bomen en planten 
en we vervangen de verlichting. 
We maken meteen ook van de 
gelegenheid gebruik om een 

nieuw regenwaterriool aan te 
leggen. En de nutsbedrijven pak-
ken de ondergrondse kabels en 
leidingen aan. 

Bereikbaarheid woningen 
en winkels
De werkzaamheden hebben veel 
impact op het verkeer. Het door-
gaande verkeer over Laar is ge-
stremd en we leiden het verkeer 
om. De woningen en winkels in 

het gebied blijven bereikbaar. 
We verwachten dat dit zeker tot 
mei zal duren. 

Omleiding openbaar vervoer
Tijdens de werkzaamheden volgt 
het openbaar vervoer (buslijn 
157) een alternatieve route, via 
Blauwesteenweg, Kerkveld en 
Hoogstraat. Op deze route zijn 
drie tijdelijke haltes op de vol-
gende locaties: 

- Kruising Blauwesteenweg-
 Weijen
- Hoogstraat nabij huisartsen-

praktijk
- Hoogstraat-Delst

Meer informatie
Op www.bernheze.org kunt u 
terecht voor meer informatie 
(zoekterm: Laar). 

PraKTIsCHe INFOrmaTIe

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

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

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

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

GemeeNTeBerICHTeN

27 januari 2019
Huldiging sportkampioenen
14.30 uur
Uitgaanscentrum Lunenburg 
Loosbroek

aGeNDa

Compositie 5 stedenbouw bv
Boschstraat 35
4811 GB Breda
telefoon 076-5225262
e-mail info@c5s.nl
website www.c5s.nl

Opdrachtgever :  Gemeente Bernheze
Projectnummer :  180700
Gemeente :  Bernheze
Id./nr. :  180700i11
Getekend :  22-06-2018 PJN
Status :  aangepast

Inrichtingsplan het Laar Nistelrode

Schaal :
Papierformaat: A0

Inrichtingsplan

0m 5m 10m 15m 20m 25m

1:500

bomen nieuw

bomen bestaand

Legenda

shared space / trottoir in keperverband
gebakken klinker in roodbruin waalformaat/dikformaat

rijbaan in keperverband
gebakken klinker in antraciete donkere tint dikformaat

oversteekloper / podium / Raadhuisplein
natuursteen Portugese keitjes

groen / beplanting

grote bloembak met zitrand

bushalte (rijbaan verdiept)

boomrooster

fietsenrek

Wanneer halen wij uw afval op? 
U ziet het in de Afvalwijzer app

U vindt alle informatie over op-
haal-/inzameldagen en schei-
den van afval snel en overzich-
telijk in de Afvalwijzer app. Via 
deze app kunt u ook een mel-
ding doen, bijvoorbeeld als uw 
afval niet is opgehaald of als uw 
container of chip kapot is. 

Hoe komt u aan de 
Afvalkalender?
1. Download de Afvalwijzer app 

op uw tablet of smartphone.
2. Heeft u geen geschikte tele-

foon of wilt u de afvalwijzer 

liever op papier? Dan kunt u 
de Afvalkalender voor 2019 
vinden op www.bernheze.org. 

3. Lukt het niet uw Afvalkalender 
2019 te downloaden of prin-
ten? Bel ons dan, telefoon 14 
0412.

Veranderde ophaaldag restafval
Voor een beperkt aantal adres-
sen in Nistelrode en Hees-
wijk-Dinther is de ophaaldag 
van restafval veranderd. De 
betreffende bewoners hebben 
een brief ontvangen van de ge-

meente. U kunt uw persoonlijke 
afvalkalender bekijken op de Af-
valwijzer app op uw smartphone 
of tablet.

De volgende raadscommissiever-
gaderingen vinden binnenkort 
plaats. De raadscommissieverga-
deringen zijn openbaar en wor-
den gehouden in het gemeen-
tehuis, 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 14 januari 2019
Deze vergadering gaat niet door.

Raadscommissie Maatschappe-
lijke Zaken op 15 januari 2019
- Stand van zaken Jeugdzorg, 

Wmo en Participatiewet;
- Artikel 33 vragen over uitvoering 

verordening Wmo Bernheze.

Raadscommissie Ruimtelijke 
Zaken op 16 januari 2019
- Vaststellen bestemmingsplan 

Bergakkers 3, Vorstenbosch;
- Gewijzigde vaststelling be-

stemmingsplan Mgr. Van den 
Hurklaan, Heesch;

- Verklaring van geen beden-
kingen voor de omgevingsver-
gunning voor een zonnepark 
aan de Achterste Groes in 
Heesch.

De agenda en stukken vindt u 
op www.bernheze.org. Met vra-
gen over de gemeenteraad en de 
raadscommissies kunt u terecht 
bij de griffi e, 
telefoon 14 0412, e-mail 
griffi e@bernheze.org.

raaDsCOmmIssIeverGaDerINGeN 

OFFICIËle BeKeNDmaKINGeN

Openbare bekendmaking

Het college van burgemeester 
en wethouders heeft in zijn ver-
gadering van 8 januari 2019 de 
volgende besluiten vastgesteld:
- Besluit ‘Openlijk drankgebruik 

Bernheze 2019’;
- Besluit ‘Aanlijnen honden 

Bernheze 2019’;
- Besluit ‘Hondenuitlaatplaatsen 

Bernheze 2019’;
- Besluit ‘Parkeren voertuigen 

voor recreatiedoeleinden e.d. 
Bernheze 2019’;

- Besluit ‘Parkeren grote voer-
tuigen Bernheze 2019’;

- Besluit ‘Standplaatsenbeleid 
2019’;

Door de burgemeester zijn op 
dezelfde datum de volgende 
besluiten vastgesteld:
- Besluit ‘Vrijstelling exploitatie-

vergunning openbare inrich-
tingen Bernheze 2019’;

- Besluit ‘Eerste wijziging Be-
leidsregel toepassing Wet 

 Bibob Bernheze 2015’;
- Besluit ‘Beleid Aanpak woon-

overlast Bernheze 2019’.

De door het college en de bur-
gemeester genomen besluiten 
betreffen uitvoeringsbesluiten op 
grond van de Algemene Plaatse-
lijke Verordening (APV) Bernheze 
2018. De besluiten treden in wer-
king op de dag na deze bekend-
making en kunnen worden ge-
raadpleegd via www.overheid.nl.

Wet milieubeheer 

Algemene maatregel 
van bestuur
De volgende meldingen als 

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt? 
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U hoeft 
alleen uw e-mailadres en postcode(gebied) in te vullen. 

Plastic verpakkingen, blik en drankkartons in dezelfde zak
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bedoeld in artikel 8.40 van de 
Wet milieubeheer (melding Ac-
tiviteitenbesluit) zijn ingekomen:
- W.A.M. van der Ven heeft een 

melding Activiteitenbesluit in-
gediend voor het veranderen 
van een varkenshouderij op 
het adres Loosbroekseweg 49, 
5388 VM Nistelrode.

- Maatschap Wijgergangs-van 
der Heijden heeft een melding 
Activiteitenbesluit ingediend 
voor het veranderen van een 
melkrundveebedrijf op het 
adres Brouwersstraat 2a, 5473 
HB Heeswijk-Dinther.

- JP Agro Nuland BV heeft een 
melding Activiteitenbesluit in-
gediend voor het veranderen 
van een rundveehouderij op 
het adres Stoppelveldseweg 4, 
5473 HR Heeswijk-Dinther.

- M.P.M. Lucius Holding bv heeft 

een melding Activiteitenbesluit 
ingediend voor het veranderen 
van een varkenshouderij op 
het adres Binnenweg 2, 5473 
XX Heeswijk-Dinther.

Inzage: U kunt de stukken ge-
durende zes weken tijdens ope-
ningstijden op afspraak inzien in 
het gemeentehuis in Heesch.
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid: 
Er zijn geen bezwaar-/beroeps-
mogelijkheden.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Vorstenbosch
- Rietbeemden ong. sectie G 

nr.1210 en 1213 bouwnr.15

 Oprichten (dubbel) woonhuis
 Datum ontvangst: 31-12-2018
- Rietbeemden ong. sectie G 

nr.1212 en 1211 bouwnr.13
 Oprichten (dubbel) woonhuis
 Datum ontvangst: 31-12-2018
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid: 
Er zijn geen bezwaar-/beroeps-
mogelijkheden.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Nistelrode
- Weverstraat 16
 Oprichten bedrijfswoning en 

handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

 Verzenddatum: 02-01-2019
- Schaijksedreef ong.
 Oprichten woning met bijge-

bouw
 Verzenddatum: 03-01-2019
Inzage: U kunt de stukken ge-
durende zes weken tijdens ope-
ningstijden op afspraak inzien in 
het gemeentehuis in Heesch.
Bezwaar: Belanghebbenden kun-
nen binnen zes weken na ver-
zenddatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college 
van burgemeester en wethou-
ders van Bernheze. Het bezwaar 
heeft geen schorsende werking.
Voorlopige voorziening: Belang-
hebbenden kunnen, gelijktijdig 
met een ingediend bezwaar- of 
beroepschrift, de voorzieningen-
rechter van de rechtbank verzoe-
ken om een voorlopige voorzie-
ning te treffen. Er zijn grif� erech-
ten verschuldigd.

Uitgebreide procedure 

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

Handhavingsbesluit 
Het volgende handhavingsbe-
sluit is genomen. 
Heesch 
- Binnenweg 12
 Oplegging last onder dwang-

som plaatsing perceelafschei-
ding zonder omgevingsver-
gunning

 Verzenddatum: 13-12-2018.

WWW.BERNHEZE.ORG

Ben jij student journalistiek of 
communicatie en bij voorkeur 
woonachtig in Bernheze en vind je 
het leuk om interviews te houden? 
En heb je enkele uren in de week over 
voor Human Interest, advertorials of 
het schrijven van verslagen? 

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

VacaturE

enthousIaste
schrIjvers

Dan zijn we

op zoek naar jou! 

Bij DeMooiBernhezeKrant krijg je een 
handleiding mee waar je bij het schrijven 
van artikelen voor dit huis-aan-huisblad 
aan moet denken en je kunt klein be-
ginnen, met verslagen of human interest 

verhalen. We beoordelen niet, maar eva-
lueren wel je artikel. Je mag gerust fouten 
maken en je creativiteit nog opbouwen, 
want de artikelen worden altijd geredi-
geerd. We geven ook aan waar je nog aan 

dient te werken, maar laten jou vooral we-
ten wat al helemaal goed gaat!

Bij een aanvraag voor een artikel bij de 
redactie kijken we bij wie het verhaal het 
beste past. Er wordt een mail gestuurd 
met de vraag of je tijd hebt om dit artikel 
te schrijven. Al naar gelang je interesse en 
inzet kun je er uiteindelijk ook een bijbaan 
van maken én schrijf je je wijs de toekomst 
in. Naast de kans om je creativiteit te la-
ten groeien in je schrijversbestaan, kun je 
ook uitvogelen welke verhalen jij het liefst 
schrijft. Waar jouw echte passie ligt.

Heb je interesse? Mail dan naar 
info@demooibernhezekrant.nl.

Je komt nog eens ergens!
Ze komen binnen als student en gaan weg als ervaren schrijvers

NISTELRODE – Er zijn al een aantal studenten die veel schrijfuren maakten in Bernheze 
bij DeMooiBernhezeKrant. Zij konden na het behalen van een diploma ‘ja’ aanvinken 
bij hun sollicitatie als er gevraagd werd: ‘ervaring gewenst’. 
DeMooiBernhezekrant steekt tijd in jou als student én je komt nog eens ergens.

JE CREATIVITEIT 
LATEN GROEIEN IN JE 
SCHRIJVERSBESTAAN

www.mooibernheze.nl
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Verder zal er samen met de bur-
gemeester en wethouders terug-
gekeken worden naar afgelopen 
jaar en zullen de plannen voor 
2019 nog eens voor het voet-
licht worden gebracht.

Waren vorig jaar vooral de plan-
nen op Rodenburg nog onder-
werp van gesprek, nu zijn de 
eerste woningen al gereed voor 
bewoning. 

Tijdens deze bijeenkomst zal de 
sleutel worden overhandigd aan 
de toekomstige bewoner van de 

eerste huurwoning die door de 
aannemers wordt opgeleverd. 
Op het programma staan uiter-
aard ook weer de bekendmaking 
van de actieve Hadeejer en van 
de actieve jonge Hadeejer. Voor 
het entertainment zal de lokale 
biergoochelaar Sven Vorsten-
bosch zorgdragen.

Dorris Heijmeriks zal deze avond 
de presentatie weer voor haar 
rekening nemen. Het initiatief 
en de organisatie zijn ook dit 
jaar in handen van Stichting 
Dorpsnieuws en Stichting Actief 
Burgerschap.

De bijeenkomst vindt plaats in 
CC Servaes, de zaal is open van-
af 19.30 uur en het programma 
begint om 20.00 uur.

Nieuwjaarsbijeenkomst 
Heeswijk-Dinther

HEESWIJK-DINTHER - De jaarlijks terugkerende nieuwjaarsbijeen-
komst wordt donderdagavond 10 januari gehouden. Op deze avond 
zijn alle inwoners van Heeswijk-Dinther van harte uitgenodigd om 
onder het genot van een hapje en een drankje elkaar te ontmoeten 
en met elkaar van gedachten te wisselen over het wel en wee in het 
dorp.

Nieuwjaarsbijeenkomst 2018 Foto: Wim van de Lubbe

Woningbouw 2018-2022
Dat er huizen nodig zijn is alge-
meen bekend. Maar wie gaat 
betaalbare koop- en huurhuizen 
bouwen? Met de huidige gekte 
op de woningmarkt een lastige 
vraag. De prijzen zijn de afgelo-
pen twee jaar explosief gestegen. 
En uiteraard wil iedereen daar 
zijn graantje van meepikken. Het 
wordt er allemaal niet makkelij-

ker op. Zeker als daarbij nog gas-
loos gebouwd wordt, ongeveer 
€ 20.000,- extra aan kosten. En 
bouwen op bestaande percelen 
is soms een doorn in het oog. De 
SP begrijpt dat. Maar in een land 
als Nederland is de ruimte zeer 
beperkt. Dat betekent regelmatig 
de gulden middenweg zoeken. 
Als betrokkenen met elkaar in 
overleg blijven, kan er veel opge-

lost worden. Want alsmaar nee 
blijven verkopen aan woning-
zoekenden gaat ook niet. Steeds 
vaker blijkt dat hoogbouw de 
ergste nood kan leningen. Niet 
waar iedereen op zit te wachten. 

We spreken namelijk ook graag 
over een ‘dorps karakter’. En 
daar past die hoogbouw dan 
weer niet bij. Lastig. 

Over zuinig ruimtegebruik
en wonen

In Bernheze zijn veel woningen nodig de komende jaren. Vooral woningen 
voor starters op de woningmarkt en woningen voor senioren, de levens-
loopwoningen. Maar bouwen betekent ook ruimte invullen. Alle plekken 
open laten betekent dat er niet veel gebouwd wordt. Steeds afwegen hoe 
de ruimte in te vullen. De landelijke overheid schrijft een zuinig ruimte-
gebruik voor; ladder duurzame verstedelijking. Dat betekent niet steeds 
nieuwe stukken grond in gebruik nemen maar kijken hoe bestaande per-
celen binnen de bebouwde kom benut kunnen worden. 

Cor van Erp, SP Ruimtelijke Zaken

Op een voorspoedig 2019
De eerste week van het nieuwe jaar is alweer voorbij. De lucht van vuur-
werk en oliebollen is weer opgetrokken en de gewone dagelijkse dingen 
keren weer terug. We zullen vast niet de eersten zijn die u dit toewensen 
maar namens iedereen van Lokaal: de beste wensen voor 2019 en maak er 
een mooi jaar van.

Wat het allemaal gaat zijn? Een beetje kunnen we uitstippelen omdat we 
daar al mee bezig zijn of het is al een keer ter sprake gekomen. De rest zien 
we in de loop van het jaar wel, als het zich aandient. Voor zover het lokale 
problematiek en politiek betreft: wij van Lokaal zullen er op de van ons be-
kende wijze mee omgaan. Voortvarend en met oog voor het lokale belang.

De eerste verandering voor mij dient zich binnenkort 
aan. In de Algemene Ledenvergadering van eind 
deze maand zal ik de voorzittershamer neerleggen 
en zal er een nieuwe voorzitter gekozen worden. 
Ik wil iedereen waarmee ik de afgelopen vijf jaar in 
deze hoedanigheid heb mogen samenwerken van 
harte bedanken en wens mijn opvolg(st)er alvast 
veel succes toe.

John van den Akker, voorzitter Lokaal

Het kan u niet ontgaan zijn. In 
2019 bestaat de gemeente Bern-
heze 25 jaar. En met het ontstaan 
van de gemeente Bernheze is ook 
onze partij ontstaan. Een samen-
werking van de progressieve par-
tijen uit de gemeenten Heesch, 
Heeswijk-Dinther en Nistelrode. 
In eerste instantie onder de naam 
PP93, later is dat Progressief 
Bernheze geworden.

En ook in 2019 gaan we ons weer 

inzetten om het progressieve ge-
luid te laten horen. De zorg voor 
mens en milieu heeft onze aan-
dacht nodig. Misschien nog wel 
meer dan ooit. De samenleving 
is steeds meer op individuen ge-
richt en er wordt nogal wat van 
de eigen kracht van mensen ge-
vraagd. En het milieu, onze aar-
de, komt steeds meer onder druk 
te staan. Het vraagt om meer 
zorg en aandacht voor elkaar en 
voor de aarde.

En daarom is er verandering no-
dig. En die verandering wens ik 
ons allemaal toe. De wil om te 
veranderen en de kracht om te 
veranderen. Want we weten al-
lemaal dat veranderen niet ge-
makkelijk is. En een nieuw jaar 
is traditioneel een moment om 
hiermee te beginnen. Doe met 
ons mee en help onze gemeente 
mee vooruit, ook in 2019!

reactie@progressiefbernheze.nl

Progressiviteit...

Progressiviteit. Is dat een woord dan? Jazeker en het betekent veranderings-
gezindheid. Het wordt ook wel in verband gebracht met vooruitstrevendheid. 
Waarom deze uitleg? Omdat ik u voor 2019 veel progressiviteit toewens!

Ellen Neelen, gemeenteraadslid Progressief Bernheze

bekendmaking 
actieve hadeejer

Persoonlijk maakt resultaat
 

• Sport
• Voeding

• Gedragsverandering
• Massage

Linkensweg 1, 5341 CA Oss 
06-13302928 of 06-44564294

info@decompleteverandering.nl
www.decompleteverandering.nl
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informatie voor de kernen

Bono is een knappe kater van zes jaar oud en valt onder de ca-
tegorie angsthaasjes. Hij is bang van mensen. Dat is ook de 

reden dat hij al bijna twee jaar bij ons verblijft. Tijd om hem 
eens in het zonnetje te zetten zodat hij hopelijk snel een 
gouden mandje vindt!
Bono zit altijd goed verstopt als er mensen in zijn verblijf 
zijn. We mogen wel in de buurt komen, hij blijft dan rustig 
zitten. Zolang we maar geen aanstalten maken om hem te 
benaderen. Aaien is ook nog een brug te ver maar met wat 
tijd, geduld en veel liefde komt dit helemaal goed.

Voor Bono zoeken we een rustig huisje waar hij op zijn ei-
gen tempo uit zijn schulp mag kruipen. Sociale, rustige kat-

tenvriendjes worden gewaardeerd, daar kan hij zich aan op-
trekken. 

 Geef jij Bono een kans? 

Dierenopvangcentrum Hokazo
Lange Goorstraat 6 - 5406 XE Uden

info@stilios.nl www.stilios.nl

Online interactief leren
overal en altijd

in een wereld waar je alles 
kunt zijn, wees vriendelijk

We hebben meer mogelijkhe-
den, kansen, welvaart, kennis en 
veiligheid dan ooit. Je zou het 
haast niet denken als je de me-
dia mag geloven, soms voelt het 
ook echt niet zo, maar toch is het 
wel waar. Het gaat hier eigenlijk 
best goed, al zijn er natuurlijk al-
tijd dingen die te verbeteren zijn. 
Maar in alle ‘hoe-gaat-het-in-
de-wereld-lijstjes’ scoren wij als 
landje behoorlijk positief. 
Toch blijft er een gevoel van 
onbehagen, een gevoel van het 
verliezen van grip bestaan. Men 
zegt: ‘de samenleving verruwt’. 
Hoe kunnen we daar als politiek 
en als maatschappij nu een weg 
in vinden?

Elke reis begint met een eerste 
stap. En zo is het hier ook. Het 
kleine gebaar is genoeg.

De belangrijkste ontwikkelingen 
beginnen vaak heel klein. Een 
fijnere samenleving begint niet 
met iets groots en meeslepends, 
of met die ene belangrijke be-
leidsbeslissing. 

Een fijnere samenleving begint 
gewoon bij onszelf. Door aardig 
voor elkaar te zijn, van het posi-
tieve uit te gaan, door elkaar te 
kennen en herkennen. Door te 
vertrouwen op elkaar. Voor het 
CDA Bernheze een kernwaarde. 
De overheid moet haar burgers 

durven vertrouwen, en de burger 
moet op zijn beurt vertrouwen 
hebben in de overheid. Twee zij-
den van diezelfde medaille. 

Ruwweg vertaald uit het Engels, deze titel, ik zag hem nota bene 
op een t-shirt, maar toch zit daar soms ook wel eens een kern van 
waarheid in.

Ezra Leeger, raadslid CDA Bernheze

cda.nl/bernheze

een goed voornemen!
2019 is goed en wel begonnen. 
Dit jaar gaan we het allemaal 
nóg beter doen! Gezonder, be-
wuster en duurzamer. Zo zijn 
we inmiddels gestopt met ro-
ken, gaan we drie keer per week 
hardlopen en was die laatste 
oliebol op Nieuwjaarsdag echt 
‘om het af te leren’... Toch? 

Zo zien we allemaal wel iets om 
het komende jaar te verbeteren. 
In de plaatselijke politiek is het 
niet anders. Sterker nog: het is ons 
bestaansrecht. Maar weet u dat 
wij met uw inbreng veel effectie-
ver kunnen streven naar verbe-
tering? En weet u dat wij voort-
durend uitkijken naar uw bericht 
over dat wat u bezighoudt: uw 
zorgen, uw aandachtspunten en 
de onderwerpen die u graag op 
de agenda ziet. 

Zullen we het nieuwe jaar daar-

om een start maken om ons en 
andere partijen actiever te bena-
deren wanneer u zoekt naar een 
luisterend oor? Wij horen graag 
van u! Onze contactgegevens 
vindt u op onze website. Maar 
schroom ook zeker niet om uw 
lokale politici persoonlijk aan te 

klampen. 
Is dat geen goed voornemen? 

Victor van Wulfen, commissie-
lid Bestuur en Strategie namens 
D66.

bernheze.d66.nl

Dit jaar werd de Hisse Plusser 
toegekend aan de begeleidings-
groep van de KBO Heesch. De 
Hisse Misser werd toegekend 
aan wethouder van Boekel om-
dat de gemeente volgens de 
Raad van State fouten had ge-
maakt in de vergunning voor het 
al voltooide pand van ‘traject aan 
’t Dorp in Heesch. Een blunder 
van formaat, maar de wethouder 
gaf aan reuze blij te zijn met deze 
‘prijs’.

Ook werd er aandacht besteed 
aan het 25-jarig bestaan van de 
gemeente Bernheze dat wij dit 
jaar gaan vieren.

Vorige week was er, ook druk 
bezocht, de nieuwjaarsreceptie 
in Loosbroek. Ieder jaar krijgen 
alle verenigingen en organisaties 

een momentje om zich voor te 
stellen. Het bruist in Loosbroek. 
Het gehele jaar door worden vele 
activiteiten georganiseerd, waar-
bij de vrijwilligers centraal staan. 
Geweldig, wat een inzet en en-
thousiasme.

Ditzelfde geldt vanzelfsprekend 
voor alle kernen, waar vele vrij-
willigers zich inzetten voor de sa-
menleving. De VVD-Bernheze is 
daar zeer trots op.

De VVD gaat zich ook in 2019 
weer inzetten voor het welzijn 
binnen onze gemeente. Mocht u 
met ons mee willen doen, meldt 
u zich dan aan via info@vvdbern-
heze.nl.

Wij wensen alle inwoners een 
geweldig 2019.

nieuw politiek jaar

Het nieuwe politieke jaar is van start ge-
gaan. Vanaf 1 januari zijn er al diverse 
nieuwjaarsbijeenkomsten geweest en er 
staan er nog veel gepland. Het begon in 
Heesch op 1 januari met een optreden van 
For Mineur. Een jaarlijks terugkerend en 
druk bezocht evenement met onder ande-
re de uitreiking van de Hisse Plusser en de 
Hisse Misser.

Jack van der Dussen, fractievoorzitter 
VVD-Bernheze

Ezra: ‘In een wereld waar je alles kunt zijn,
wees vriendelijk’
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Tekst?

DrIe KONINGeN Zie oplossing pagina 34

WIl Je eeN zOeKerTJe PlaaTseN?
Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer.

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Te KOOP

NIeuWe DessO-
TaPIJTTeGels 
In allerlei kleuren/soorten. 
Grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. Vanaf 
€ 2,- per m2. Duinweg 17, 
Schijndel, 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

eeN Heel PasseND 
CaDeau
Ken de historie van uw eigen 
omgeving. Lees daarom het 
boek: De betekenis van de 
Oostenrijkse Successieoorlog 
(1740-1748) voor het oostelijk 
deel van onze provincie Staats 
Brabant en het Hoofdkwartier 
van de Hertog van Cumberland 
in Nistelrode. Zeer interessant 
historisch verhaal met veel 
illustraties en een goede 
respons.
Prijs € 14,50. Nog verkrijgbaar 
bij boekhandel Ceelen in 
Heesch.

aaNGeBODeN

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

PeDICure 
HeesWIJK-DINTHer
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, Heeswijk-
Dinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak, kan ook 
aan huis 0413-293260.

8-avONDeN WOrKsHOP
Glas IN lOOD
Stijlvol Glas in Lood.
Retsel Heeswijk-Dinther.

Start 20 februari.
Voor informatie;
info@stijlvolglasinlood.nl
Tel. 0413-228377.

INFO-OCHTeND 
aCCess Bars
Dinsdagochtend 15 januari 
van 10.00 tot 12.00 uur in 
Gemeenschapshuis de Stuik in 
Vorstenbosch een info ochtend 
over Access Bars. Dit is een 
hele simpele techniek waarbij 
wat punten op het hoofd licht 
aangeraakt worden en waardoor 
mensen beter in hun vel zitten, 
beter slapen, minder (hoofd)pijn 
hebben en nog veel meer. Het 
is deze ochtend tevens mogelijk 
een minisessie te ervaren. 
Entree is gratis, graag wel even 
aanmelden uiterlijk 12 januari 
via leanbrugmans@gmail.com of 
06-53345189.

mulTO-maP
met borduurpatronen. 
Informatie: 06-18586300
Nistelrode. 

PeDICure NIsTelrODe
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode. 
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.

GevraaGD

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

BIDPreNTJes
H. Leeijen, John F. 
Kennedystraat 90 Heesch. 
0412-451357. 
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik haal 
ze graag bij u thuis op.

aNsICHTKaarTeN vaN 
HeesWIJK-DINTHer eN 
lOOsBrOeK
Dick van de Leest 06-55325484.

OuDe/KaPOTTe 
COmPuTers eN laPTOPs

Bel Wim van Nistelrooij uit 
Heesch, 06-12464848.
Hij probeert deze nog te maken 
en er samen met ONS Welzijn 
een goede plek voor te vinden.

OuDe/KaPOTTe mOBIelTJes 

Lever ze in bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 in Nistelrode, of 
Bunderstraat 1 in Heesch en 
steun hiermee het goede doel 
Stichting Opkikker.

mOOiBernhezertJeS

www.radionostos.nl

het gevoel 

radio

van toen!
het gevoel gevoel 

radioradioradioradioradio

toen!
gevoel 

toen!
gevoel 

NosTos

wieis deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

OOGcontact

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

le
n

Oplossing
vorige week:

Erica van der Geld
uit Loosbroek

Winnaar:
Gerda van der Heijden
kan de staatsloten 

ophalen bij 
Kantoorboekhandel 

Paperpoint

Easy

8 7 1

9 2 4 6

7 3 8 9 4

6 8 3 1

3 1 2 8

8 2 3 9

2 4 8 6 3

7 5 4 9

9 6 8

Puzzle #99084

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Jong geleerd...
HEESCH - Ids Wijnen 
is vijf jaar oud. Hij wil-
de heel graag met zijn 
oma de Wijststraat in 
Heesch opruimen. 

Ze hebben een kleine hon-
derd meter gedaan en had-
den al meteen een zak vol 
plastic. 

Opa en oma zijn erg trots 
op Ids en hopen dat andere 
kinderen dat ook een goed 
idee vinden.

 rUBrieK
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Fanfare Nistelrode verzilvert 
workshop dirigeren

Vreemde ogen
Op de foto zie je ogenschijn-
lijk een normale repetitie. Maar 
het is anders. Jos de Kleijn zit 
achterin de hoek. Hij luistert en 
maakt aantekeningen. De repe-
titie wordt geleid door een gast-
dirigent, Ivan Meylemans. Ivan 
vertelde het prachtig: “Als er 
een vreemde dirigent voor een 
orkest staat, luisteren alle muzi-
kanten net weer iets beter. Want 
juist voor de muzikanten is het 
leerzaam om opbouwende kri-
tiek vanuit een ander perspectief 

te krijgen. Een andere dirigent 
hoort en ziet toch weer verschil-
lende dingen.” Ivan wist op een 
charmante manier muzikanten 
uit te dagen en anders naar el-
kaar te luisteren. 

Tenslotte wist hij (hopelijk) een 
van de muzikanten over te ha-
len bepaalde maten toch mee te 
blazen en niet weg te strepen. 
Het was een boeiende repetitie. 

Nieuwsgierig naar het resultaat? 
Wees welkom op het Nieuw-

jaarsconcert op zondag 13 janu-
ari om 14.00 uur in CC Nesterlé. 

Wie is Ivan Meylemans?
Chef-dirigent Ivan Meylemans 
is een Belgische dirigent. Hij 
studeerde trombone, slagwerk 
en piano aan conservatoria in 
Leuven en Gent. Orkestdirectie 
studeerde hij aan het Koninklijk 
Conservatorium van Den Haag. 
Naast gelauwerd trombonist 
won Ivan Meylemans ook toon-
aangevende dirigentenwedstrij-
den.

NISTELRODE - Net voor de Kerst verzilverde Fanfare Sint Lambertus uit Nistelrode de workshop dirige-
ren die het orkest won tijdens de concourswedstrijd in november 2017. Voor één avond nam chef-di-
rigent Ivan Meylemans het dirigeerstokje over van Jos de Kleijn. Een avond lang werkte Ivan met het 
orkest aan de balans en het samenspel in de muziekstukken voor het Nieuwjaarsconcert. 

Fanfare Nistelrode tijdens repetititie Ivan Meylemans Foto: Anne van Uden

Op zaterdag 12 januari houdt 
Sterrenwacht Halley een extra 
publieksavond. Het programma 
begint om 20.00 uur en duurt 
tot ongeveer 22.00 uur.

Speciale aandacht gaat uit naar 
de maan, die op deze avond 
mooi te zien zal zijn (als het niet 
bewolkt is). 2019 is namelijk ook 
het ‘Jaar van de maan’, waarin 
wordt stilgestaan bij de eerste 
bemande maanreizen 50 jaar 
geleden en er wordt stilgestaan 
bij het feit dat de NASA, China, 
India en Israël onbemande ruim-

teschepen naar de maan willen 
lanceren. Dit jaar zijn er twee 
maansverduisteringen die vanuit 
ons land zichtbaar zijn. In het au-
ditorium zal een presentatie over 
de maan en maanreizen worden 
gegeven. In het planetarium ver-
zorgen Halleyleden voorstellin-
gen over de sterrenhemel. 
Entree: € 5,-, kinderen tot en 
met 12 jaar betalen € 3,-.

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

Nederland kijkt sterren
Zaterdag 12 januari Publieksavond Halley

HEESCH - In 2019 bestaat de Internationale Astronomische Unie 
100 jaar. Ter gelegenheid daarvan zetten wereldwijd professionele 
astronomen en amateursterrenkundigen van 10 tot 13 januari hun 
telescopen ‘op de stoep’ om hun enthousiasme over de sterrenhe-
mel met zoveel mogelijk mensen te delen en hun de gelegenheid 
te geven ook eens door een telescoop te kijken. In ons land doen 
sterrenkundigen mee onder het motto ‘Nederland kijkt sterren’. 

Apollo 11 Aldrin groet vlag foto NASA
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Vorstenbosch - 0413-35 09 92

Uw adres voor houten kozijnen en deuren

www.van-heertum.nl

Jagersveld 37 - 5405 BW Uden - www.installatiebedrijfvanderpas.nl

Vakkundig, betrouwbaar
en innovatief

VAN DUYNHOVEN
Schilder
Glas- en Afwerkingsbedrijf
Glas in lood

www.vanduynhoven.nl

Column Bouwvrouw 
Sanne Vandewall

Een kijkje in de keuken
Werkkleding aan, roze bouwhelm op en handschoenen mee: ik 
ben klaar voor een snuffelstage op de bouw. Met worstenbroodjes 
onder de arm betreed ik het bouwterrein. De mannen zitten in de 
keet en genieten van een welverdiende lunchpauze. Voordat ik het 
weet slaat de kerkklok 13.00 uur: we gaan aan de slag! 

Leermeester Guus vertelt mij in het kort een aantal belangrijke zaken van het metselvak. En ook hier 
geldt: een goede voorbereiding is het halve werk. Stenen staan gestapeld op de bokken, specie ligt 
klaar in een grijze kuip en de troffel is het komende uur mijn beste vriend. Voordat we daadwerkelijk 
aan de slag gaan, maken we met een touwtje de lijn zichtbaar waarachter de stenen moeten liggen en 
leggen we de stenen (zonder specie) erachter. Ligt het recht en past het goed? Dan kan het echte werk 
beginnen. 

Secuur werken is hier van groot belang, elke steen opnieuw. De muur die we gaan metselen is de 
binnenkant van de gymzaal en straks nog steeds zichtbaar, er gaat geen stucwerk overheen. Bij het 
plaatsen van de stenen is het daarom belangrijk dat er geen cement op de steen achterblijft en dat 
alles kaarsrecht ligt. Ook moeten we goed opletten op het verband dat er is gekozen: een aantal hele 
stenen, dan een halve, en dat telkens volgens een vooraf bepaalde structuur. Na flink oefenen en 
meekijken mag ik zelf (onder toeziend oog van Guus) een laag metselen! 

Op het dak zijn ze druk bezig met het vastmaken van de stalen dakplaten. Dit 
is meteen de plafondafwerking: de platen zijn geperforeerd ten behoeve 

van de akoestiek. Op acht meter hoogte word ik uitgenodigd om ook een 
paar platen vast te zetten. En dat laat ik me geen twee keer vertellen! 

Met een ‘pistool’ schieten we de platen goed vast, later komt hier 
isolatiemateriaal op en worden de dakbedekking en de zonnepanelen 
geplaatst. Geweldig om vanaf grote hoogte Vorstenbosch te kunnen 

bekijken. Even later verlaat ik voldaan de bouwplaats. Het is mooi om 
van dichtbij te zien hoe alles in zijn werk gaat en een indruk te krijgen  
van wat voor vakwerk dit is!

is meteen de plafondafwerking: de platen zijn geperforeerd ten behoeve 
van de akoestiek. Op acht meter hoogte word ik uitgenodigd om ook een 

paar platen vast te zetten. En dat laat ik me geen twee keer vertellen! 

‘Het is mooi om van dichtbij te zien hoe alles in zijn werk gaat’

Deze duurzame MFA 
wordt gebouwd door:

Het metselen van de binnenmuur Guus houdt een oogje in het zeil

Vorstenbosch - 0412-475257 - info@hektracon.nl - hektracon

Stalen trappen. Balkonbalustrades.
Constructiewerk. BIM modellering

Nog op zoek naar een leuke uitdagende baan als 

ervaren timmerman?
Neem dan contact op met Pieter van Driel (06-22600914)

of mail naar pieter@pvandriel.nl

Oude Veghelsedijk 5 - Vorstenbosch - www.pvandriel.nl

Op het hoogste punt Het vastschieten van de dakplaten

BernheZe BOUWT
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

VOOR EEN 
SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Industrieterrein Vluchtoord 
T 0413 - 27 01 10

E info@vanschijndeltegels.nl  
  www.vanschijndeltegels.nl   
  www.tegelprofshop.nl

Compleet 
nieuwe grote
showroom!
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Allround en veelzijdig in elektro
/ Agro / Industrie / Utiliteit / 

Woningbouw / Camera-systemen / Inbraak-beveiliging / Zonnepanelen

Heeswijk-Dinther / T 0413 29 29 05 / www.vanzutphenelektro.nl

www.hansvandervelden 
aannemersbedrijf.nl

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

Kerkstraat 26a - Vorstenbosch
06-53899928

info@vanzogelbouwbedrijf.nl
www.vanzoggelbouwbedrijf.nl

De eerste schop in de grond bij Buro lima
De bouw gaat beginnen! 

HEESWIJK-DINTHER - Maandag 
7 januari is de eerste schop in 
de grond gegaan voor het nieu-
we plan SAMEN LEVEN van 
Stichting Buro Lima. 

Na een zoektocht van ruim 
vijf jaar is het dan zover. Het 
plan dat Lianne van Genugten, 
oprichtster en Raad van Be-
stuur van de stichting, in 2013 

schreef, wordt nu dan toch echt 
werkelijkheid. Er worden drie 
woonhuizen gecreëerd waar-
van er twee geschakeld zijn. In 
totaal is er plaats voor 24 kin-
deren/jeugdigen met een spe-
ciale en vaak intensieve hulp-
vraag (WLZ ZZP 4, 5, 6 en 7). 
Dit plan wordt gerealiseerd aan 
het raadhuisplein 20d. Als alles 
volgens planning loopt, zullen in 

het najaar van 2019 de tijdelijke 
locaties vervangen worden door 
de drie woonhuizen die voldoen 
aan de specifieke wensen: mooi, 
veilig en sfeervol. Ze worden zo 
gebouwd én ingericht dat het 
de zorgverlening volgens de Li-
ma-visie ten goede komt. 

Het realiseren van het plan  
SAMEN LEVEN gebeurt met 
én dankzij betrokken mensen 
en ondernemers die het maat-
schappelijk belang van Buro 
Lima inzien en graag een steen-
tje bijdragen.
De ondernemers die zich ver-

bonden hebben, worden ken-
baar gemaakt op het bord aan 
het Raadhuisplein 22. Hulp of 
steun is welkom, in welke vorm 
dan ook.
Meer foto’s: 
www.mooibernheze.nl/albums

Het realiseren van plan SAMEN LEVEN gebeurt met betrokken mensen Foto’s: Edwin Hendriks

Via www.burolima.nl/nieuwe-locatie/het-ontstaan-van-plan-
samen-leven houden we iedereen op de hoogte.

Een moment om te vieren

Er worden 
drie huizen 
gecreëerd
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BERNHEZE BOUWT

Nieuwe Erven 21    Heesch    T: 0412 45 61 98u       u

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Uw wensen

Uw thuis!

Nieuwe Erven 21 • Heesch • 06-532088150413-229711 - info@vanpinxteren.nl

M. van Pinxteren V.O.F.
Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie

www.vanpinxteren.nl

sinds 1985

Kunststof kozijnen

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking

Vinkelsestraat 22 - 5384 SG  Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

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

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom 
 open op zaterdag van 
 10.00 - 14.00 uur
* Trespa-keralit-houten 

dakkapellen

Binnen 
1 dag 

geplaatst!

Fase 1 Bernheze Bouwt aan 
fase I aan Laar Nistelrode
NISTELRODE - De werkzaam-
heden van fase I zijn gestart en 
hebben veel gevolgen voor het 
verkeer in Nistelrode. 

Doorgaand verkeer door Nistel-
rode is gestremd en wordt om-
geleid. De winkels blijven wel 
bereikbaar. Er is een alternatieve 
busroute tijdens de werkzaam-
heden en het openbaar vervoer 
(buslijn 157) blijft door Nistel-
rode rijden via een alternatieve 
route.

De route gaat via Blauwesteen-
weg, Kerkveld en Hoogstraat. 
Heb je vragen of opmerkingen 
over de werkzaamheden, dan is 
er wekelijks een inloopspreekuur. 

Elke dinsdagochtend van 9.30 
tot 10.00 uur in de bouwkeet 
van aannemer Van Rosmalen op 
de parkeerplaats naast Weijen 8.

Hondstraat 3 - 5476 KT  Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl  - www.addonkers.nl

• Kozijnen   Deuren   Ramen

van den berg en zn.
tegelwerken & tegelhandel

Al sinds 1973 het vertrouwde adres voor het vakkundig 
plaatsen en leveren van tegels en natuursteen!

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl
Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther • tel. 0413-291249 • fax 0413-293952

Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther 
tel. 0413-291249

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl

Al sinds 1973 het vertrouwde adres 
voor het vakkundig plaatsen en leveren 

van tegels en natuursteen!

Breng eens een bezoek aan onze showroom

HUPNAAR
HUBO!

Binnenzonwering 
op maat?

20% 
OP ALLE MAATWERK 
BINNENZONWERING

Knip de bo
n 

uit en 
profiteer!

*Geldig van 3 maart t/m 22 maart 2014. Vraag naar de voorwaarden.2 909999 999921

KEUZE-
KORTING*

Laat je adviseren door Hubo

026_Binnenzonw_Adv_A5_148x210mm.indd   1 17-02-14   11:41

Hubo Nistelrode
Maxend 5
5388 GH NISTELRODE
0412-611033

info@hubonistelrode.nl

LEEGVERKOOP
Gewijzigde openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.30 uur.
Zaterdag 9.00 tot 16.00 uur.

van 11 tot en met 18 januari:

40% korting
op het gehele assortiment

van 19 tot en met 25 januari:

50% korting
op het gehele assortiment

Eind januari definitieve sluiting
Uitzonderingen kortingen op: 
brokken, sleutels, hout-, plaatmateriaal 
en arbeidsuren.

OP
=

OP

ELKE DINSDAG 
WEKELIJKS 

SPREEKUUR
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Vakkundig en duurzaam

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENn Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
 Vouwwanden

Kies voor duurzame energie 
www.vanbakeleco.nl

Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

Haal de
zon in
 huis

Vervenne bv sinds 1968 gevestigd in Nistelrode. 
Bij ons kunt u terecht voor onderhoud en aanleg van cv en sanitaire installaties. 

Ook verkoop van losse onderdelen cv en cv  ketels, sanitair, leidingen en 
aansluitmaterialen. En natuurlijk kunt u bij ons terecht voor advies.

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

Regendouche set
met theRmostaatkRaan

Actie
prijs

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

€ 195,00

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

Wat zijn de voordelen
van duurzaam bouwen?

BERNHEZE - Bij duurzaam bou-
wen gaat het om het ontwerpen 
en bouwen van gebouwen en 
bouwwerken met milieuvrien-
delijke producten. Hierdoor 
wordt het milieu minder belast. 

Ook kunnen bouwdelen of pro-
ducten worden gebruikt die een 
langere levensduur hebben. Dit 

verspreidt de negatieve milieuef-
fecten over een langere periode. 
Dit zorgt voor een jaarlijkse ver-
mindering.

Energiebesparing
Een ander voordeel van duur-
zaam bouwen is de energiebe-
sparing. Energie bespaar je bij 
gebruik van een woning of ge-

bouw. Energiebesparing draagt 
bij aan de vermindering van 
de uitstoot van CO2 in Neder-
land. Dit geldt ook bij gebruik 
van duurzame energie. Minder 
gebruik van gas en elektrici-
teit scheelt ook in je energiere-
kening. En energiebesparende 
maatregelen kunnen jou ook 
meer comfort in huis opleveren.
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vorstenbosch ‘Kwist
AANMELDING GESTART

VORSTENBOSCH - De vierde 
editie van Vorstenbosch ‘Kwist 
wordt op zaterdag 16 maart 
georganiseerd. Vanaf nu kan er 
aangemeld worden via 
www.vorstenboschkwist.nl.

In navolging van vele dorpen in 
de regio startten tien vrijwilligers 
vijf jaar geleden met de organi-
satie van een Vorstenbossche 
dorpsquiz. Uiteraard in de hoop 
dat er ook in Vorstenbosch ani-
mo genoeg was om een avond 
lang te puzzelen en vragen te be-
antwoorden. Die hoop werd snel 
bewaarheid, want al meteen in 
het eerste jaar schreven ruim vijf-
tig teams zich in. Inmiddels is dit 
evenement, onder de naam Vor-
stenbosch ‘Kwist, een vast begrip 
op de dorpsagenda en ook de 
editie van 2019 belooft weer een 
spektakel te worden. 

Op zaterdag 16 maart kunnen 
de ingeschreven teams vanaf 
18.00 uur het ongetwijfeld lijvige 
quizboek ophalen bij Eetcafé De 
Ketel aan de Kerkstraat. Vervol-
gens gaan de teams vanuit hun 
zelfgekozen crisiscentrum aan de 
slag met de honderden vragen, 
raadsels, puzzels en opdrachten.

Vorig jaar telde de quiz maar 
liefst drie geheime opdrachten op 
bijzondere locaties, namelijk de 

basisschool, de Kloosterkapel en 
de Lambertuskerk. Ook dit jaar, 
zo laat de organisatie ons weten, 

zullen er weer geheime opdrach-
ten zijn op bijzondere locaties 
in het dorp. De teams hebben 
tot middernacht de tijd om alle 
vragen te beantwoorden. Als de 
kerkklok de twaalfde slag heeft 
geslagen moeten de ingevulde 
boeken weer ingeleverd zijn. Tot 
één week voor de quizdatum 
kunnen teams zich aanmelden 

via www.vorstenboschkwist.nl.

Het organisatieteam bestaat uit 
William Verkuijlen, Eric van der 
Wijst, Doortje van der Heijden, 
Kitty Verstegen, Coen Janssen, 
Max van den Berg, Henny van 
Houtum, Tom Huberts, Clemens 
Geenen, Inge Bonnet en Sylvia 
van der Leest. De laatste twee 
zijn nieuw in de organisatie en 
vervangen Jacqueline van der 
Heijden en Marcel Dominicus die 
vorig jaar afscheid namen.

Op zaterdag 30 maart wordt de 
uitslag van de dorpsquiz bekend 
gemaakt tijdens een feestavond 
met live-muziek in Gemeen-
schapshuis De Stuik.

geheime 
opdrachten op 

bijzondere locaties

De Jong Talent Klas van het Fon-
tys Conservatorium van Tilburg 
heet tegenwoordig young Mu-
sicians Academy. Bijzonder geta-
lenteerde en gemotiveerde kin-
deren tussen 7 en 18 jaar krijgen 
er op hoog niveau muziekles. 
Het hoofdvak is het gekozen in-
strument en daarnaast is er ruim 
aandacht voor ensemblespel, pi-
anobegeleiding en theoretische 
vorming. Ook krijgen de jonge 
studenten de gelegenheid podi-
umervaring op te doen. 

Laverhof heeft een prachtig klin-
kende kapel en het geluk een 
dito vleugel in bruikleen te heb-
ben gekregen van het Geelvinck 
Museum in Zutphen. In deze 
kapel loopt de serie ‘Uurtje Klas-
siek’ dat goed bezocht is en een 
uitstekende sfeer heeft. Een pri-
ma plek voor de jonge studenten 

om het concerteren te leren! 
Aanstaande zondag zijn de op-
tredende musici Evan van Dijk 
op viool (11 jaar), Jaydian Daniel 
op piano (14 jaar), Frances Xia 
en Jiwani Ledder eveneens op 
piano en Immer Roelandse op 
gitaar (14 jaar). 

Een aanrader voor iedereen die 
van klassieke muziek en jong ta-
lent houdt!

Jong talent op weg naar 
het concertgebouw
HEESWIJK-DINTHER - Studenten van de Jong Talent Klas van het 
conservatorium van Tilburg geven zondag 13 januari een concert. 
Het concert zal plaatsvinden in de inpandige kapel van zorginstel-
ling Laverhof, locatie Cunera/De Bongerd en is onderdeel van de 
serie ‘Uurtje Klassiek’. De aanvang is 15.00 uur en iedereen is van 
harte welkom. De toegang is gratis of bestaat uit een vrijwillige 
bijdrage. 

Immer Roelandse
laverhof heeft 
een prachtig 
klinkende kapel
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aan het werk

Ben jij student journalistiek of communicatie en bij 
voorkeur woonachtig in Bernheze en vind je het leuk 
om interviews te houden? En heb je enkele uren in de 
week over voor Human Interest, advertorials of het 
schrijven van verslagen? 

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

VacaturE

enthousIaste
schrIjvers

Dan zijn we op zoek naar jou! 

Stichting Carnavalsviering Heesch
is op zoek naar een:
Voorzitter algemeen bestuur m/v
Stichting Carnavalsviering  
Heesch heeft als doel het open-
bare carnaval in Heesch mogelijk 
te maken en te stimuleren. Stich-
ting Carnavalsviering Heesch be-
staat dit seizoen 55 jaar. 

Het huidige bestuur bestaat 
uit tien leden en wordt onder-
steund door een fantastische 
groep van meer dan 100 vrijwil-
ligers. Het bestuur is een gezellig 
gemengd gezelschap dat geheel 
autonoom de organisatie van 
het carnaval binnen Krullendonk 
organiseert.

De huidige voorzitter heeft zich 
vanaf juni niet meer herkiesbaar 
gesteld en legt na zes seizoenen 
de functie neer. Wij zijn op zoek 
naar een man/vrouw, die zich als 
boegbeeld van onze vereniging 
wil opwerpen en die:
- Feeling heeft met carnaval;
- Verantwoordelijkheidsgevoel 

heeft;
- Mensen weet te enthousias-

meren;
- Het leuk vindt om met veel 

verschillende mensen om te 

gaan in allerlei leeftijdscatego-
rieën;

- Nieuwe ideeën initieert.

Van de voorzitter wordt het vol-
gende verwacht:
- Representatie Stichting Carna-

valsviering Heesch
- Bijwonen en voorzitten van 

bestuursvergaderingen (een 
keer per maand);

- Op de hoogte zijn van het 
reilen en zeilen van de vereni-
ging;

- Contact hebben en houden 
met leden, andere carnavals-
verenigingen, externe contac-
ten zoals gemeente Bernheze, 
CC De Pas, et cetera;

- Aanspreekpunt voor derden 
en hen eventueel doorverwij-
zen naar betreffende commis-
sies;

- Aanwezigheid bij activiteiten, 
in het bijzonder bij opkomsten 
en uittredens van eigen en an-
dere verenigingen;

- Inzet op vrijwillige basis, ech-
ter niet vrijblijvend. 

Je kunt reageren op deze vaca-
ture door een mail te sturen naar 
secretariaat@krullendonk.nl.

Voor meer informatie kun je bel-
len met Gerrit-Jan Leeijen, 
06-18800884 en/of 
www.krullendonk.nl raadplegen.

HEEEY JIJ DAAR!
VANAF 13 JAAR
We zijn op zoek naar bezorgers 
voor DeMooiBernhezeKrant in

Heesch.
Ongeveer 280 kranten
Floraliastraat, Witte Molenweg, Gildestraat,
Mgr. Zwijsenstraat, Pater van den Elzenstraat,
Sonniusstraat, Ophoviusstraat, Basilius van Bruggestraat, 
Leonardus van Veghelstraat, Adrianus VI straat, Leliestraat, 
Stuifduin, Deken v.d. Cammenweg en Bergstraat.

Ongeveer 240 kranten 
Acacialaan, Wilgenlaan, Lindenlaan, Beukenlaan, Osseweg, 
Nistelrodeseweg, Goorstraat, Hoefstraat, Langven, Kampstraat, 
Bosstraat, Kortven, Graafsebaan en Bleekloop

Extra
zakcentjebijverdienenop woensdag?

INTERESSE?
Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of
bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi. 

JIJ DAAR!

We zijn op zoek naar bezorgers 
voor DeMooiBernhezeKrant in
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BH Dubbel D avondje uit!

Martijn de Visser, Toon Konings, 
Hans van der Kuijl, Frank Hooij-
mans en Ferenc Verhoeven uit 
Heeswijk-Dinther reden alle-
maal een grote ‘Amerikaan’ en 
bedachten onder het genot van 
een goudgele rakker, een club op 
te richten voor gelijkgestemden. 

Vervolgens werd in 2008 Oldti-
merclub BH Dubbel D oftewel 
BernHeze Dubbel Dik geboren. 

Een vereniging waar naast 
‘Amerikanen’ ook eigenaren van 
oldtimers, solexen, brommers en 
motoren lid van konden worden. 

Na het beroeren van de tamtam 
stroomde de ledenlijst al snel vol. 
“Ze kwamen uit de hele regio. 
Onze doelstelling was om geza-
menlijk tourritten te rijden van 
collega-verenigingen, een feest-
avond te houden, zelf een rit uit 
te zetten en een meeting te hou-

den. Direct ontstond echter ook 
het idee om die te combineren 
met muziek. Ons eerste wapen-
feit was een toerrit, maar nog 
geen jaar later organiseerden we 
in 2009 ook de eerste editie van 
Knalpijppop”, blikken voormalig 
bestuursleden Frank, Hans, Mar-
tijn en Toon terug. 

Het organiseren van iets derge-
lijks is een heel gedoe, weten 
de heren intussen. “Je kunt al-
les regelen behalve het weer. 
We hebben alle edities rotweer 
gehad met onweer, wind en re-
gen. We moesten hals over kop 
rijplaten regelen”, zeggen de 
heren. Hoewel het destijds een 
domper was, kunnen ze er intus-
sen om lachen. Net als om alle 
andere ‘stunts’ die aangehaald 
werden. “We organiseerden het 
NK Knalpijp Pleuren waarbij een 
knalpijp zo ver mogelijk wegge-
gooid moest worden, er was een 
Miss Knalpijppop, we regelden 
de pastoor om de voertuigen in 
te zegenen en we organiseerden 

een Mooiste Voertuigen wed-
strijd”, melden de mannen. 

Hoewel Knalpijppop jaar na 
jaar groeide en ook BH Dubbel 
D ‘gezond’ was, stopte alles in 
2011. “Er stopten enkele be-
stuursleden en we konden geen 
vervangers vinden binnen en 
buiten de vereniging. Toen hield 
het op”, zo wordt teruggekeken. 
Zonder hard feelings want: “We 
hebben er leuke vriendschappen 
aan overgehouden en een boek 
vol goede herinneringen.” 

Die nostalgische gevoelens gaan 
de heren delen tijdens een reünie 
van BH Dubbel D en Knalpijppop 
tijdens de Pubnight op zaterdag 
19 januari in d’n Ollie. Een mu-
zikale avond met muziek van 
Hou ’t Simpel en gastoptredens 
van Martien Lucius en zangeres 
Anne van den Oever. Voorts is er 
een PowerPoint presentatie met 
foto’s uit de geschiedenis van BH 
Dubbel D en Knalpijppop. De 
heren lachend: “We gaan er een 
BH Dubbel D oftewel BeHoorlijk 
Dubbel Dik avondje uit van ma-
ken voor iedereen.” De toegang 
is gratis.

HEESWIJK-DINTHER – Het toenmalige bestuur van oldtimerclub BH Dubbel D kijkt met veel plezier 
terug op Knalpijppop; het festival dat tien jaar geleden voor het eerst in Heeswijk-Dinther gehouden 
werd en het best omschreven kan worden als een muzikale meeting. Na drie edities werd de stekker uit 
festival en club getrokken maar tijdens de Pubnight, op zaterdag 19 januari vanaf 21.00 uur in d’n Ollie, 
wordt een reünie gehouden voor oud-leden, festivalgangers en verder iedereen die zijn of haar motor 
een avondje lekker wil laten ronken. De toegang is gratis. 

V.l.n.r.: Martijn, Frank, Hans en Toon Tekst: Wendy van Lijssel

Nostalgische 
gevoelens 
delen tijdens 
reünie
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De cursus bestaat uit vier dag-
delen van 1,5 uur. 
De eerstvolgende cursus zal 
plaatsvinden in de bibliotheek in 
Heeswijk-Dinther op maandag 
14 januari van 10.00 tot 12.30 
uur. Vervolgens kun je op don-
derdag 17 januari van 13.00 tot 
15.30 uur terecht in de biblio-
theek van Nistelrode en in de 
bibliotheek in Heesch op vrijdag 
25 januari van 10.00 tot 12.30 
uur. De cursus gaat pas van start 
bij voldoende aanmeldingen je 
kunt je voorkeursdag aangeven.

Wat is elektronische overheid?
De overheid doet steeds meer 
via internet. Je kunt steeds meer 
diensten online regelen. 

Of het nu gaat om het aanvra-
gen van huurtoeslag, werk zoe-
ken of het doorgeven van een 
verhuizing. Ook vraagt de over-
heid steeds vaker naar je DigiD: 
je DIGitale IDentiteit. Dit is je di-
gitale toegangscode voor over-

heidsdiensten. Vind je het nog 
moeilijk om gebruik te maken 
van de digitale dienstverlening 
van de overheid? Schrijf je dan in 
voor de cursus digitale overheid. 

Voor wie is de cursus digitale 
overheid bestemd?
De cursus wordt georganiseerd 
in de bibliotheek van jouw ge-
meente en is voor mensen die 
al wel een beetje met inter-
net kunnen omgaan. De groep 

deelnemers wordt bewust klein 
gehouden zodat er genoeg aan-
dacht kan worden besteed aan 
persoonlijke vragen. 

Kosten
De cursus is gratis, het bijbeho-
rende werkboek kost € 15,-, te 
betalen op de eerste cursusdag.

Aanmelden en meer informatie
In de bibliotheken van Bernheze 
aan de balie of op www.nobb.nl.

Cursus digitale overheid
BERNHEZE - De Bibliotheken Bernheze verzorgen de cursus ‘Digitale overheid: leer werken met DigiD 
en de elektronische overheid’. De cursus is bedoeld voor mensen die willen leren hoe ze via internet 
gebruik kunnen maken van alle diensten van de overheid.

HEESCH - Elke week worden er 
honderden ouderen opgenomen 
in het ziekenhuis na een val. 42 
procent van deze vallende men-
sen is vervolgens bang en gaat 
daarom activiteiten vermijden. 

Om vallen te voorkomen heeft 
Dorpsplein Heesch een valpre-
ventietraining geïnitieerd. De 
eerste editie was in het najaar 
van 2018 en de deelnemers 
zijn zeer positief. Je kunt jezelf 
voor de tweede editie opgeven. 
De training is op maandagmid-
dag van 16.00 tot 17.00 uur in 
sporthal Lindershof en loopt van 
11 februari tot 8 april. De eigen 
bijdrage voor deze training is 
€ 40,- (dat is € 5,- per training). 
Deze lage eigen bijdrage is mo-
gelijk door subsidie van de ge-
meente Bernheze.

Om mee te kunnen doen aan 
deze training moet je nog vijf-
tien minuten zelfstandig zonder 
hulpmiddel kunnen lopen. 
Naast het vermijden van vallen 
ga je ook leren hoe jij het bes-
te kunt vallen als je onverhoopt 
toch nog valt. Ook door dat 

oefenen in vallen word je weer 
zekerder. De training wordt ge-
geven door een geriatrie fysio-
therapeut. Wil je ook weer méér 
meedoen in de maatschappij en 
veiliger op pad? Meld jezelf dan 
telefonisch aan voor het intake-
gesprek. Dat kan van maandag 

tot en met vrijdag van 8.30 tot 
12.00 uur via 0412-457067.
FysioCentrum Heesch
Verdilaan 48
5384 CJ Heesch. 

Let op! Er zijn slechts acht plaat-
sen beschikbaar. Wacht dus niet 
te lang met opgeven.
Deze training is geïnitieerd door 
Dorpsplein Heesch, de sociale 
vraagbaak.

valpreventie

Bos Bloemen 
t.w.v. € 15,-

2. Wie heeft allemaal nieuwe workshops? 

3. Hoe heet de nieuwe heerser van het Piererijk? 

4. Welke stichting ontving € 1000,-?

5. Hoeveel jaar ben je getrouwd bij een diamanten bruiloft?

6. In welke kern wonen de Uitblinkers Jan en Miriam? 

Beantwoord onderstaande vragen (de antwoorden zijn te vinden in deze krant) en dan komt er een woord uit de letters in de 
rode vakjes. Stuur voor aanstaande maandag 14 januari 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en wie 
weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Miranda’s Bloemen Salon.

puzzel mee & win!

Sint Servatiusstraat 37 - Heeswijk-Dinther
0413 292 117 - www.mirandasbloemensalon.nl
365 dagen open van 8.00 tot 20.00 uur* 
(*zon- en feestdagen van 10.00 tot 17.00 uur) 

Winnaar vorige week: 
 Riek van Venrooij-Lagarde

Het antwoord was:
STEREO

1. Wat is er op het Fioretti College voor groep 8?

Puzzel en stuur het antwoord naar DeMooiBernhezeKrant

oefenen in vallen

raad van toezicht van laverhof benoemt nieuwe voorzitter en nieuw lid

Dragstra (1961) is werkzaam 
als statutair bestuurder van de 
Brabantse Ontwikkelings Maat-
schappij (BOM), een joint ven-
ture van de provincie Noord-Bra-
bant en het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat. 
Zij is sinds 1 januari 2018 lid van 

de raad van toezicht van Laver-
hof. 
Ook Frans van Dijk verlaat de 
raad van toezicht van Laverhof. 
Van Dijk, hoofd facilitair bedrijf 
van de ziekenhuizen Elkerliek in 
Helmond en Máxima Medisch 
Centrum in Veldhoven was sinds 

1 januari 2010 lid van de raad 
van toezicht. 

In zijn plaats is Pieter de Jong be-
noemd. De Jong (1982) woont 
in Uden en is werkzaam als Audit 
Director – Core Audit / Corpora-
te Market bij Deloitte in Eindho-

ven. Hij wordt tevens lid van de 
auditcommissie. 
De raad van toezicht van La-
verhof bestaat met ingang van 
1 januari 2019 uit de volgende 
personen: 
Mevrouw mr M.C.J.J. Dragstra, 
voorzitter
De heer J.Th.H.M. Schepers, 
vicevoorzitter
Mevrouw dr. y. Kuin
De heer drs. R.J.E.W. Denis

De heer drs. P.P.M.H. de Jong RA 
De raad van toezicht denkt met 
dit nieuwe lid versterking ge-
vonden te hebben in zowel de 
financiële expertise als de lokale 
verankering van Laverhof.

HEESWIJK-DINTHER/SCHIJNDEL - Miriam Dragstra is benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht 
van Laverhof. Zij volgt op 1 januari 2019 Arnold Veldman op, die na twee termijnen als lid van de raad 
van toezicht vertrekt. Veldman was sinds 1 januari 2014 voorzitter van de raad van toezicht. 
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Op vrijdag 21 december was 
het zover. De goedgevulde pak-
ketten met heerlijke producten 
konden worden bezorgd. Door 
vooraf een kerstkaart te sturen 
met daarop de datum en tijd dat 
de pakketten afgeleverd zouden 

worden, stonden de leden van 
de PR-groep niet voor een ge-
sloten deur.
Met een goed gevoel is de 
kerstactie van ZLTO Bernheze 
afgesloten. De ontvangers wa-
ren erg blij en dankbaar!

een gezond en eerlijk 
voedselpakket

BERNHEZE - De leden van ZLTO Bernheze en diverse sponsoren heb-
ben ook dit jaar weer verschillende producten uit de agrarische sec-
tor beschikbaar gesteld, zodat de PR-groep weer prachtige pakketten 
kon samenstellen voor 32 gezinnen in de gemeente Bernheze.

Bart Theunisz van LuxeTuinDeco 
stond er met een vuurschaal met 
daarboven een pan warme cho-
comel. 
Jumbo Nistelrode sponsorde de 
oliebollen. 

De jeugd trapte af van 17.00 tot 
19.00 uur en vanaf 19.00 tot 

23.00 uur kwamen de volwasse-
nen in actie. Daarna werd er nog 

lekker nageborreld. Een leuk idee 
wat een groot succes werd!

succesvol Glow in the dark
tennistoernooi
NISTELRODE - De jeugdcommissie, in samenwerking met de recreatiecommissie van TC Telro, organi-
seerde donderdag 3 januari het ‘Glow in the dark’ toernooi voor alle leden. De plannen werden uitge-
voerd met uiteraard lichtgevende tape voor de banen, netten en rackets en fluorescerende spray voor de 
ballen. RWP Audio • Video • Lighting zorgde voor de verlichting op zeven banen. 

HEESCH - De alweer veertien-
de editie van de Heesche Win-
terwandeling vindt zondag 13 
januari plaats. De start is van-
af 9.00 uur in de kantine van 
voetbalvereniging HVCH aan de 
Binnenweg 1.

Wandelen is een gezonde ma-
nier van sporten en bijna voor 
iedereen te doen. Daarom zijn 
er wederom vier afstanden uit-
gezet, namelijk 10, 15, 20 en 25 
kilometer. Voor de kortste twee 

afstanden mag gestart worden 
tot 12.00 uur en de starttijd voor 
de langste afstanden sluit om 
11.00 uur. De wandelingen gaan 
voor een groot deel door het 
mooie gebied aan de westzijde 
van Heesch. 

Bij alle afstanden wordt er op de 
pauzeplaats erwtensoep, choco-
mel, thee en koffie geserveerd. 
Dus maak werk van de goede 
voornemens en ga erop uit om 
je weer vrolijk en fris te voelen!

Heesche Winterwandeling

Heeswijk-Dinther - Den Dolvert 1 - 0413-291272 Veghel - Heuvelplein 1 - 0413-363435

Onderhoud/reparatie en APK alle merken

KIA SPECIALIST

www.AuTobEdrIjfhurKmAnS.nL   Sinds 1969

A U T O B E D R I J V E N

  Een greep uit onze voorraad occasions:
Kia Picanto 1.2 5drs Comfort 123.659 KM 2012 € 6.444,=
  airco, elektrische ramen voor en achter                                                        
Kia Picanto 1.0 5drs ComfortPlusLine 24.116 KM 2018 € 13.440,=
  airco, navigatie, lichtmetalen velgen
Kia rio 1.2 5drs Comfortline 65.329 KM 2014 €  9.795,=  
  airco, navigatie, donkergrijs metallic
Kia Cee’d Stationwagon 1.4i 112.211 KM 2011 €  8.435,=
  airco, dealeronderhouden, trekhaak
Kia Sportage 1.6 X-ecutive Plus 96.210 KM 2013 € 13.425,=
  climate control, cruise control                                                                                              
Kia Picanto 1.1 AUTOMAAT 5drs 22.000 KM 2008 €  6.345,=
  airco, zeer lage km stand, dealeronderhouden
daihatsu Cuore 1.0 3drs 48.000 KM 2008 €  3.945,=
  1e eigenaresse, lage kilometerstand
ford fiesta 1.0 80 PK 5drs Titanium 41.140 KM 2015 € 12.925,=    
  navigatie, climate control, cruise control enz…
hyundai iX20 1.6 AUTOMAAT 56.702 KM 2012 € 14.940,=
  hoge instap, climate control, dealeronderhoud 
Kia Venga 1.6 AUTOMAAT X-ecutive 148.600 KM 2010 €  8.450,=
  navigatie, hoge instap, trekhaak                                             
opel Corsa 1.4i 5drs 227.000 KM 2007 €  3.456,=
  airco, nette auto, distributieketting
Skoda roomster 1.2 Tsi AUTOMAAT 100.704 KM 2012 € 12.935,=
  royale instap, climate control, ruime kofferbak

OOK VOOR INKOOP VAN
UW AUTO

Wij Hebben ALTijD rOnD De 200 OCCASiOnS OP VOOrrAAD

Darten is populair
Op onze oproep in december 
2018 werd massaal gereageerd. 
50 jongeren tussen de 8 en 16 
jaar oud hadden zin om te ko-
men darten. In vergelijking met 
de eerste editie in 2018 was dit 
een verdubbeling van de op-
komst! En bereid je vast voor, 
want ongetwijfeld zal begin vol-
gend jaar een nieuwe editie in-
gepland gaan worden! 

Een spannende strijd
Het werd een sportieve en gezel-
lige strijd, waarbij in de troostfi-
nale Lilian van Asseldonk het af 
moest leggen tegen Rens van 
den Berg. 

In de finale stonden Justin van 
Boxtel en Jochem Hanssen te-

genover elkaar. Jochem Hanssen 
wist de strijd te winnen en mag 
zich dus een jaar lang de ‘Mighty 
Mike van HaDee’ noemen. 

Na afloop van het toernooi 
mocht iedereen nog genieten 
van frietjes en snacks, gespon-
sord door cafetaria Asperia.

Jochem Hanssen wint dart-
toernooi Willibrordcentrum
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Wat een spannende strijd, het darttoernooi in het Willibrordcen-
trum! Op 2 en 3 januari van dit nieuwe jaar kwamen maar liefst 50 deelnemers naar het Willibrordcen-
trum om hun dartkunsten te vertonen. Het was Jochem Hanssen die zich tot de winnaar van het toernooi 
mocht kronen! 

Begin 2019 voordelig en laat kosteloos 
bekijken hoeveel u kunt besparen

op uw verzekeringen

Bel 0412- 610 307 voor een afspraak
of kijk op www.wijssens.nl

Parkstraat 6a | Nistelrode

liederen-
tafel
HEESCH - Ook in 2019 is er elke 
derde woensdag van de maand 
weer een liederentafel gepland 
(zomerstop uitgezonderd). 

Voor deze maand is dat woens-
dag 16 januari. Helaas kon de 
liederentafel van december niet 
doorgaan, maar organisatie en 
orkest gaan weer vol vertrouwen 
én goede moed het nieuwe jaar in. 
De switch naar uitgebreide dans-
mogelijkheden wordt alom ge-
waardeerd, terwijl het concept van 
gezamenlijk meezingen in stand 
blijft. Voor ieder wat wils dus. 

Nieuwkomers zijn altijd welkom. 
Vanaf 19.30 uur is de zaal open in 
CC De Pas met entree € 2,-.

www.tipmooibernheze.nl
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De Pluim werd zondagmiddag uitgereikt 
in een bomvolle kantine door voorzitter 
Peer Verkuijlen. Fred is al jarenlang ac-
tief bij de vereniging. Hij was als leider/
trainer actief bij de jeugd en sinds zo’n 
vijftien jaar bij de senioren. Naast assis-
tent-scheidsrechter zorgt hij mede voor 

de sponsering. Een hele grote bijdrage 
levert Fred ook aan de jaarlijkse Zeskamp. 
Volgens de voorzitter wordt met dit eer-
betoon nog eens benadrukt hoe belang-
rijk mensen zoals Fred zijn voor de vereni-
ging. Mensen waarop de vereniging kan 
bouwen.

eretitel Pluim van de Club voor Fred 
van zoggel

HEESWIJK-DINTHER - De Pluim van de Club van voetbalvereniging Heeswijk is voor 
het jaar 2018 toegekend aan Fred van Zoggel (52). De jaarlijkse eretitel van de ver-
eniging werd aan Fred toegekend vanwege zijn jarenlange inzet waarmee hij zich 
bijzonder verdienstelijk maakt voor de club. Tijdens een druk bezochte nieuwjaarsbij-
eenkomst is de oorkonde aan Fred uitgereikt.

Peer Verkuijlen en Fred van Zoggel

Geslaagde oefenwedstrijd HGC tegen sine-Cura

HEESWIJK-DINTHER/HEESCH - Afgelopen zondag sloten de turnsters van HGC Heesch en Sine-Cura de kerstvakantie af met een oefenwedstrijd. Als voorbereiding op het ko-
mende seizoen werden alle nieuwe oefeningen getoond. Het was een hele gezellige wedstrijd. Allemaal succes komend seizoen! 

Kanjer van de Hoef; Willie van lanen

Ondanks zijn ziekte is Willie nog steeds 
dagelijks te vinden bij WHV én blijft hij, 
samen met zijn vrouw Nellie, trouwe 
supporter van het eerste elftal. Vanaf het 
moment dat Willie vanuit Vinkel naar 

Loosbroek vertrok en jaren in de selectie 
van de club uit Loosbroek speelde, voelt 
hij zich betrokken bij de club. Zijn kriti-
sche blik in combinatie met zijn gortdroge 
humor, zoals voorzitter Eli van Beekveld 
zegt, heeft ervoor gezorgd dat WHV in 
de loop der jaren met zijn kennis en erva-
ring een accommodatie heeft die tot in de 
puntjes verzorgd is. 

Onder luid applaus en zichtbaar geëmo-
tioneerd nam Willie van Lanen de Kanjer-
prijs in ontvangst en deed hij een appél op 
het eerste elftal om in de tweede helft van 
de competitie te streven naar een hogere 
ranking in de competitie.

LOOSBROEK - Tijdens de nieuwjaarsreceptie van WHV wordt traditioneel de Kan-
jer van de Hoef uitgereikt aan een vrijwilliger en/of speler die een uitzonderlijke 
prestatie heeft geleverd. Dit jaar viel de eer aan Willie van Lanen, vrijwilliger van de 
maandagmorgenploeg die al vele jaren zorgdraagt voor de accommodatie van WHV.
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De OPlOssING

Wielercriterium Heeswijk-van den akker 
aqua service Tour

Starttijden KNWU-wedstrijden
11.00 uur: start Nieuwelingen
12:30 uur: start Amateurs/Juni-
oren
14.30 uur: start Elite Mannen/ 
Beloften 

Starttijd Retro
Om 10.00 uur vindt voor de 
tweede keer een wedstrijd plaats 
voor uitsluitend ‘Retrofietsen’. In 
traditionele kledij en op origine-
le fietsen uit het verre verleden, 

zullen circa dertig deelnemers 
onderling een sportieve wed-
strijd rijden. 

Informatie en Bereikbaarheid
De start/finish is gesitueerd in de 
Abdijstraat. De inschrijving vindt 
voor de tweede keer plaats in de 
‘Abdijstaete’. Dit nieuwbouw-
complex ligt in de directe nabij-
heid van de start/finish. 
De organisatie kijkt uit naar deze 
sportieve dag en gaat samen 
met de enthousiaste vrijwilli-
gers en de sponsoren weer een 
prachtig wielerevenement op de 
kaart zetten. We nodigen je van 
harte uit om op deze dag een 
kijkje te komen nemen. 

Kijk voor meer informatie op 
www.wscbernheze.nl.

HEESWIJK-DINTHER - Stichting Wielerevenementen Bernheze organiseert zondag 31 maart het jaar-
lijks terugkerend wielercriterium in Heeswijk. De stichting en de WielerSupporterClub (WSC) Bernheze 
pakken dit sportief evenement alweer voor de 53ste keer op. Van den Akker Aqua Service is als hoofd-
sponsor nauw bij dit evenement betrokken en ondersteunt de organisatie bij haar vele werkzaamheden. 
Het wielercriterium wordt onder de vlag van de KNWU (Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie) ge-
organiseerd. 

Frans Janssen uit Geffen wint
‘Jan rijkerstrofee’ 2019

Dit toernooi, dat op donderdag 
27 en vrijdag 28 december werd 
gehouden, is in het leven geroe-
pen om de mooie sport biljarten 
te promoten. Het gaat dan ook 
meer om het mooie van biljarten 
te laten zien dan om te winnen.

Al op dag één werden er hoog-
staande partijen gespeeld met 
een gemiddelde van ruim acht 
en meer dan vijf en meer dan 
vier gespeeld. Zodoende was na 
twee dagen van mooie partijen 
met een toernooigemiddelde 
van 2,754 en een hoogste serie 
van 39 door Hennie van Vught 
uit Uden, de winnaar bekend. 
De zoon van naamgever van 

dit toernooi Rien Rijkers mocht 
aan de terechte kampioen Frans 
Janssen uit Geffen de felbegeer-
de trofee overhandigen en feli-
citeerde hem met het behaalde 
resultaat. Ook een persoonlijk 
aandenken viel hem ten deel. 
Alle spelers kregen nog een per-
soonlijk aandenken.

Na afloop dankte voorzitter 
D.I.O. alle spelers, arbiters en 
schrijvers. Ook een woord van 
dank aan de vrijwilligers van 
CC Servaes voor de bediening. 
De voorzitter bedankte ook 
het bestuurregio die alle toe-
schouwers een gratis kop koffie 
had aangeboden. En zeker ook 

CC Servaes voor het gratis ver-
strekken van diverse hapjes. Al 
met al een zeer geslaagd toer-
nooi. Tot volgend jaar!

De volledige uitslag:
Nr. 1: Frans Janssen uit Geffen: 
48,5 punten gem. 2,582
Nr. 2: Hennie van Vugt uit Uden: 
46,8 punten gem. 3,944
Nr. 3: Antoon Kling uit Nistelro-
de: 46,7 punten gem. 3,671
Nr. 4: Wim van Uden uit Dinther: 
43,9 punten gem. 2,150
Nr. 5: Arie Hop uit Heesch: 39,7 
punten gem. 2,338
Nr. 6: Harrie van Asseldonk uit 
Vorstenbosch: 38,8 punten gem. 
2,068.

BERNHEZE - In een fraaie en goed bezette zaal in CC Servaes in Dinther werden al weer voor de zesde 
keer de biljartkampioenschappen libre om de ‘Jan Rijkerstrofee’ gehouden. Na twee dagen van mooie 
en spannende wedstrijden kwam Frans Janssen als terechte winnaar uit de bus.

Geslaagd toernooi met tevreden deelnemersFrans Janssen

José Heesakkers-Verhagen werd 
reeds als 12-jarige lid en Rien 
van de Akker begon op zijn 
24ste bij de tafeltennisvereni-
ging zijn eerste balletjes te slaan. 
Beide jubilarissen waren vaak op 
de trainingen, hebben al die ja-
ren fanatiek competitie gespeeld 
bij de BBTF en in het verleden 
ook deel uitgemaakt van het 
NON-bestuur; Rien als penning-
meester en José als lid voor aller-
lei hand- en spandiensten voor 
de club waarvoor de club haar 
zeer dankbaar is!

Als blijk van waardering voor 
hun trouwe lidmaatschap en in-
zet voor de vereniging in al die 
jaren, overhandigde de voorzit-
ter namens het bestuur aan José 
en Rien een grote handdoek 

met daarop geborduurd hun ei-
gen naam en het logo van NON 
1978-2018.

Op zondagmiddag 27 januari 
van 13.00 tot 17.00 uur wordt 
ter ere van dit jubileum een ta-
feltennistoernooi gehouden in 
sportzaal Bernrode. Iedereen kan 
zich hiervoor inschrijven maar 
we hopen zeker vele oud-leden 
te verwelkomen. Heb jij je nog 
niet aangemeld? Ga dan snel 
naar www.ttvnon.nl!

Wil je als sportieve start voor het 
nieuwe jaar het tafeltennis erva-
ren? 
Kom dan naar onze training die 
elke maandagavond plaatsvindt 
vanaf 19.00 uur. De eerste drie 
trainingen zijn gratis.

NON huldigt jubilarissen

HEESWIJK-DINTHER - Enkele weken geleden, op maandag 17 de-
cember, heeft tafeltennisvereniging Net Over ‘t Netje, aansluitend 
op de wekelijkse training, haar 40-jarig jubileum gevierd en hier 
de twee jubilarissen, die al vanaf het oprichtingsjaar lid zijn, in het 
zonnetje gezet.

José Heesakkers

Rien van de Akker

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant

Facturen nog handmatig boeken? Echt niet!  
Benieuwd naar de mogelijkheden? 

Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!

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

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

Dance Team Nistelrode beleefde een mooie dag

Hieronder de uitslagen: Solo ju-
nioren sportklasse: eerste plaats 
voor Maud Kokshoorn, twee-
de plaats voor Lise Heusschen, 
Lindsey Wassenberg werd der-
de en Pip van Son behaalde een 

mooie vierde plek.

Solo jeugd sportklasse: Gwen 
Opstal werd tweede en Sascha 
van Munster derde.

Solo hoofd sportklasse: een 
mooie eerste plaats voor Maxi-
me Boumans, Jade Duijs en 
Guusje van Thiel werden beide 
tweede.

Verder een eerste plaats voor de 
minigarde; show karakter minio-
ren, garde Melody, garde Mira-
cle, modern Spirit, mars Untou-
ched en Garde Touch.

Op zondag 13 januari gaan we 
met al onze leden dansen in 
Berghem bij DV Beatyes!

ODILIAPEEL/NISTELRODE - Dance Team Nistelrode ging op zondag 23 december met bijna al haar le-
den dansen in Odiliapeel bij DV De Swifters. Het werd een mooie dag met super uitslagen. Een mooie 
afsluiting van 2018 én een mooi begin van het nieuwe dansseizoen. In een volle zaal van Terra Victa 
werd de dansvereniging uit Nistelrode maar liefst negen keer eerste, vier keer tweede, twee keer derde 
en één keer vierde!

HEESWIJK-DINTHER - Vorige 
week dinsdag vond de drukbe-
zochte nieuwjaarsreceptie van 
Avesteyn plaats. 

Tijdens deze receptie zijn zoals 
gebruikelijk de jubilarissen ge-
huldigd. Alvorens deze huldigin-
gen plaatsvonden keek voorzit-
ter Wilson Bosch kort terug op 
het afgelopen jaar, waarin hoog-
te- en dieptepunten elkaar af-
wisselden. Afsluitend wenste hij 
iedereen een gezond en sportief 
2019 toe.

Onderstaande jubilarissen zijn 
dit jaar in het zonnetje gezet:
70 jaar lid: Theo van Beekveld

60 jaar lid: Gerda van den Broek, 
Nico van de Burgt
50 jaar lid: Harrie Dortmans, Gijs 
van Zutphen
40 jaar lid: Hans van Lakwijk, 
Maarten van Lankveld, Wil-
lem-Jan van Asseldonk, Arno 
van Boxtel, John Brugmans, Eric 
van Gerwen en Rien Dortmans
25 jaar lid: Bas van Meurs, Bart 
Faro, Kees Kuijpers, Hans van 
Gerwen, Job Kil, Freek van Ger-
wen, Rick Cranen, Paul Kuijpers 
en Theo van Dijk.

Joep Heerkens, Jon van der 
Steen en Giel van de Leest (allen 
25 jaar lid) waren helaas verhin-
derd.

Nieuwjaarsreceptie
rKsv avesteyn

Badminton introductietoernooi
HEESCH - Vol snelheid, sportivi-
teit en gezelligheid het nieuwe 
jaar in? De Heesche Badminton 
Vereniging (HBV) biedt die kans 
op donderdag 17 januari tijdens 
het Badminton Introductietoer-
nooi.

Iedereen van 18 jaar en ouder is 
van harte welkom om op deze 
avond in toernooivorm kennis 
te komen maken met de sport 
en vereniging. De hele avond 
wordt er met en tegen spelers 

met meer badmintonervaring 
gespeeld. Deze spelers zullen de 
introducees wegwijs maken in 
de beginselen van de snelste rac-
ketsport ter wereld. Voor de in-
troducé die aan het einde van de 
avond de meeste punten heeft 
weten binnen te slepen, ligt er 
een gratis halfjaar lidmaatschap 
van HBV klaar.
Het introductietoernooi wordt 
op donderdag 17 januari van 
20.15 tot 22.00 uur gespeeld in 
Sporthal ’t Vijfeiken. Inschrijven 

voor deze avond is niet nodig. 
Meer informatie over de vereni-
ging is te vinden op 
www.hbv-heesch.nl.

Slordig
Vooraf waren de Heesche da-
mes gewaarschuwd. De heen-
wedstrijd in Eindhoven verliep 
verre van soepel en werd toen 
na een spannende wedstrijd net 
gewonnen door DOS’80. Zater-
dagavond verliep het niet veel 
anders. Er werd slordig gespeeld 

en er werd veel te snel gezocht 
naar een afronding. Daarnaast 
zat de verdediging, normaal ge-
sproken het sterke wapen van 
DOS’80, niet goed dicht. Daar-
door liepen de Heesche hand-
balsters al snel tegen een ach-
terstand van 1-5 aan. Het werd 
een wedstrijd waarin voor ieder 
doelpunt gevochten moest wor-
den. Elke keer als DOS’80 dacht 
op gelijke hoogte te komen, liet 
ze het weer wegglippen. Het ge-
volg was een 9-11 achterstand 
met de rust. 

Schouders eronder
De tweede helft zetten de Hee-
sche dames hun schouders eron-
der om de punten in Heesch te 
kunnen behouden. Langzaam-

aan werden de kansen beter 
benut en ook de verdediging 
kreeg haar bravoure terug. Dat 
resulteerde erin dat de gelijkma-
ker op het bord verscheen en 
kort daarna kwam DOS’80 voor 
het eerst op voorsprong. Deze 
voorsprong werd uitgebouwd 
naar twee doelpunten en dat 
werd keurig in stand gehouden. 
Zo bleven, met kunst en vlieg-
werk, de punten behouden voor 
de Heesche formatie. Een ander 
lichtpunt was dat Sabine van 
Nistelrode, Selina van de Hurk 
en Lieke van den Akker na hun 
blessures weer het veld konden 
betreden. 

Benauwde zege dames 
DOs’80/Olympia’89
HEESCH - Afgelopen zaterdagavond speelden de dames van DOS’80 
hun eerste wedstrijd van 2019 in sporthal ’t Vijfeiken in Heesch. 
PSV was hun tegenstander. Na een slordige wedstrijd werden ter-
nauwernood de punten veiliggesteld, einduitslag 23-21. 

handbal

Sabine van Nistelrooij
 Foto: Ruud Schobbers

Geslaagd scholentoernooi DOs’80

Hierna werd het veld omge-
bouwd tot drie veldjes en was 
het de beurt aan de groepen 5/6 
en 3/4. Ook hier was het en-
thousiasme groot en werd er vol 
vuur gestreden om de eer. Bij de 
groepen 5/6 waren het de teams 
van Emmaus 5 en Toermalijn 5 
die in de finale tegen elkaar aan-
bonden. 
Het team van Emmaus 5 kwam 
als overwinnaar uit de strijd, 
Toermalijn 5 als tweede en Em-
maus 6 als derde. Bij de groepen 
3/4 was het De Toermalijn 1 en 
Emmaus 3 die tegen elkaar de 
finale speelden. Hier was Toer-
malijn 1 de sterkste en werd Em-
maus 3 tweede. De Kiem 1 werd 

derde. DOS’80 bedankt Jumbo 
Wiegmans voor de traktatie van 
het lekkere fruit voor alle deelne-
mers. Als je nu denkt ‘ik wil ook 

gaan handballen’ dan ben je na-
tuurlijk welkom. Op de website 
van DOS’80 vind je de trainings-
tijden!

HEESCH - Vorige week vrijdag vond weer het jaarlijkse handbalscholentoernooi in sporthal ’t Vijfeiken 
plaats. Er hadden zich dit jaar 25 teams aangemeld van basisscholen De Toermalijn, Emmaus en De 
Kiem, van groep 3 tot en met groep 8. ‘s Morgens van 9.00 uur tot 13.30 uur was het de beurt aan de 
groepen 7 en 8 om te strijden wie er de beste was. Er werd fanatiek en sportief strijd geleverd en de fi-
nale ging tussen de teams van Toermalijn 2 en 3 waarbij Toermalijn 3 als overwinnaar uit de bus kwam. 
Emmaus 3 was de nummer drie. 

Foto: Tineke Verhoeven

voor ieder 
doelpunt moest 

gevochten worden
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DONDerDaG 10 JaNuarI
Workshop Nyoeng Nee
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

eetpunt HDl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Concert Jeugdorkest van 
het Filharmonisch Orkest
Laverhof Heeswijk-Dinther

Workshop werken met 
de biotensor
Centrum MAIA Nistelrode

Nieuwjaarsbijeenkomst
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Pagina 20

Kunstlezing: Jan sluijters
Bibliotheek Heesch

marlon Kicken - In de lift
CC De Pas Heesch

vrIJDaG 11 JaNuarI
reiki 1
Centrum MAIA Nistelrode

Open dag Hoogstede Horen
Tramstraat 23 Nistelrode
Pagina 13

Workshop Nyoeng Nee - 
Cursus stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

uitvoering Tv De Oudere 
Garde
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Keez-avond
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Pagina 10

Op weg naar je kracht
Praktijk Gabriellic Voetreflex 
Schijndel

BOBz
Dorpshuis Nistelrode
Pagina 15

De rooie Tèsneuzik
‘t Tunneke Heesch

uitslagavond Nisseroise Kwis
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

zaTerDaG 12 JaNuarI
Familieopstellingen
Centrum MAIA Nistelrode

alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Kinderlezing over 
duurzaamheid
Bibliotheek Heeswijk-Dinther

Workshop Nyoeng Nee
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Gratis waterpolo clinic
Zwemschool ’t Geburgt 
Heeswijk-Dinther

Kerstboomverbranding
Heeswijk-Dinther & Loosbroek

De rooie Tèsneuzik
‘t Tunneke Heesch

uitvoering Tv De Oudere 
Garde
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Nederland kijkt sterren
Sterrenwacht Halley Heesch
Pagina 23

mannen van achterom
CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 16

Communie modeshow
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode
Pagina 10

BOBz voorgezet onderwijs
Dorpshuis Nistelrode
Pagina 15

zONDaG 13 JaNuarI
Heesche Winterwandeling
Kantine HVCH Heesch
Pagina 32

alpacafarm open - 
alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Film: The Way
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
Pagina 16

Nieuwjaarsconcert 
fanfare st. lambertus
CC Nesterlé Nistelrode

raak! - en het sprookjesbal
CC De Pas Heesch

uurtje Klassiek ‘jong talent’
Laverhof Heeswijk-Dinther
Pagina 28

uitvoering Tv De Oudere 
Garde
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Kaarten vv vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

maaNDaG 14 JaNuarI
mind-Walk monday
Natuurgebied de Maashorst

Cursus: Digitale overheid
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
Pagina 31

Poedja-bardo onderricht-
meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINsDaG 15 JaNuarI
lotgenotenbijeenkomst voor 
patiënten met prostaatkanker
Bernhoven Uden

Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Informatieavond
basisonderwijs Heesch
CC De Pas Heesch
Pagina 14

WOeNsDaG 16 JaNuarI
lokaal & lekker
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

Doedagen
Fioretti college Veghel
Pagina 15

Ton Bons, Helderziende 
waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode

liederentafel
CC De Pas Heesch
Pagina 11

DONDerDaG 17 JaNuarI
Oud papier
Buitengebied/Zwarte Molen 
Nistelrode

Cursus: Digitale overheid
Bibliotheek Nistelrode
Pagina 31

Nisseroise kletsavond
Partycentrum ‘t Maxend Nistelrode
Pagina 21

eetpunt HDl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

De rooie Tèsneuzik
‘t Tunneke Heesch

Thema-avond: Geef je 
innerlijke motor een boost
Petrus’ Banden kerk Heesch
Pagina 8

Badminton introductie-
toernooi
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch

lezing: Geweldige 
Communicatie
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2

vrIJDaG 18 JaNuarI
Herinner je wie jij bent, 
Centrum MAIA Nistelrode

Opening Bernhezer 
Dementheek
Bibliotheek Heesch

De rooie Tèsneuzik
‘t Tunneke Heesch

Henk Bernard - 
CC De Pas Heesch

sfeer proeven
Basisschool Emmaus
Bassischool De Kiem
Basisschool De Toermalijn
Openbare basisschool Delta
Heesch
Pagina 14

zaTerDaG 19 JaNuarI
Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek

reünie Knalpijppop
Café In d’n Ollie Heeswijk-Dinther
Pagina 30

alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Winterwandeling 
Bedafse Bergen
Bedaf, Schansweg 3a Uden

De rooie Tèsneuzik
‘t Tunneke Heesch

Film: Homeride Daddies
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Pagina 3

ladies Night: Bart voncken
Galerij Bernheze Nistelrode

zONDaG 20 JaNuarI
alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

De toren van geluid - 
De tijger slaapt 2+
CC De Pas Heesch

Open huis elde college
Sint Michielsgestel
Pagina 15

ev
en

em
en

te
n

 H
EE

SC
H

 •
 H

EE
SW

IJ
K

-D
IN

TH
ER

 •
 L

O
O

SB
R

O
EK

 •
 N

IS
TE

LR
O

D
E 

• 
V

O
R

ST
EN

BO
SC

H

Fotograaf: 
Heidi Verwijst
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