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Internet Sparen

rente1,45%
Variabele rente per jaar vanaf 24 september 2014.
De rente kan veranderd zijn sinds het drukken van 
deze flyer.
Schoonstraat 2, Heesch

TRV-Bernheze.nl

‘de groene, 
culturele, 
gastvrije 

gemeente’

Sportkampioenen Bernheze 2014

Wendy van Heumen 
van DV Dancing Kids

NISTELrODE - Zeventien jaar geleden be-
gon Wendy, tegelijk met de oprichting van 
de vereniging. Eerst als danseres en daarna 
als trainster en jurylid. Een all-round trainster, 
die naast haar baan in het onderwijs, vele uren 
maakt in de trainingszaal. regelmatig gaat er 
een bord eten mee, dat ze tussendoor even 
opwarmt en dan kan ze weer verder trainen! 
Wendy is nationaal en internationaal jurylid, 
een gepassioneerde vrijwilligster en zeer ge-
waardeerd door dansvereniging DV Dancing 
Kids. Bovendien een voorbeeld voor velen. 

sportvrijwilliger

MEER FOTO’S OP MOOIHDL.NL, MOOINISSEROI.NL EN MOOIHEESCH.NL  Foto’s: Michel Roefs

sportman jeugd

niels Hanegraaf 
Nederlands kampioen wielrennen 

HEESWIJK-DINTHEr - Niels is juni 2014 Ne-
derlands kampioen wielrennen in categorie 
een geworden. In een deelnemersveld van 30 
renners toonde hij zich de snelste in een kop-
groep van vijf renners. Voorafgaand aan het 
kampioenschap heeft Niels vijf selectiewed-
strijden gefietst; deze heeft hij allemaal ge-
wonnen. In totaal heeft Niels ruim 20 wedstrij-
den gewonnen in 2014. Bovendien begon hij 
het jaar met een 3e plaats op het Nederlands 
kampioenschap veldrijden voor jeugd.

nina Franke
Nederlands kampioen sprint en 
Nederlands kampioen horde

HEEScH - Bij de Nederlandse kampioenschap-
pen bij Omnisport, in Apeldoorn, is Nina Ne-
derlands kampioen sprint geworden, dit is een 
officieus Nederlands kampioenschap. Het is 
een kampioenschap waar je op basis van je 
persoonlijk record  wel of niet mee mag doen. 
Daarnaast is Nina Brabants kampioen meer-
kamp en Nederlands kampioen horde gewor-
den. Met alle drie de onderdelen staat ze op de 
ranglijsten van de Atletiekunie, als jongste van 
haar categorie. Verder heeft ze ook nog een 
aantal bronzen en een zilveren plak behaald.

sportvrouw jeugd

DV Dancing kids Gardegroep Miracle
NISTELrODE - Deze gardegroep is al zes jaar op rij Nederlands kampioen. In 2014 werden ze Nederlands kam-
pioen en vice Europees kampioen. Ze doen mee in de top drie van het EK; 2013 – 3e plaats, 2014 – 2e plaats 
en ze gaan in 2015 voor de 1e plaats op het Europees kampioenschap in Frankfurt. De trainsters; Wendy van 
Heumen, Moniek van Heumen, Evy van der Heijden & Nikki van Keulen zijn trots op hun groep Miracle; Noor 
Damen, chantal Ebbers, Sascha van Munster, Vera Oomen, Gwen Opstal, Jenske romme, Kim van Schijndel, 
Guusje van Thiel en Demi Verkuijlen. 

Sportpenning

Mike van 

Grinsven
Lees meer 

op pagina 28
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Concert ‘Arpamor’ door claudia y 
Manito op zondag 8 februari, aan-
vang 15.00 uur, entree € 5,-.

claudia y Manito hebben een re-
pertoire van muziek en liederen 
uit het Latijns-Amerikaanse conti-
nent. claudia speelt de instrumen-
tale stukken op de Paraguayaanse 
Harp. Deze harp is een Zuid Ame-
rikaanse variant op de klassieke 
harp. Op dit prachtige instrument 
speelt zij melancholische zamba’s, 
ritmische tango’s en stukken uit 
Paraguay en Venezuela. Daarnaast 

zingt claudia een aantal Spaans-
talige liederen; hierbij begeleidt zij 
zichzelf op gitaar. Met haar zwoele 
stemgeluid treft ze het juiste gevoel 
dat deze muziek in zich draagt. 

Met gevoelige fraseringen en tot 
de verbeelding sprekende impro-
visaties staat gipsygitarist Manito 
haar muzikaal terzijde. Dit gitaar-
talent speelt van huis uit flamenco; 
hierdoor heeft de muziek van dit 
tweetal een andere dimensie ge-
kregen.
Het concertprogramma heeft de 

titel ‘Arpamor’; vrij vertaald bete-
kent dit: liefde voor de harp.

Eten, drinken & uitgaan
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culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting    Kloosterkapel VorstenboschDe kloosterkapel in Latijns-Amerikaanse sfeer

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

Advertorial

LEKKER 

We zijn inmiddels alweer een 
aantal weken onderweg in 2015. 
Feestdagen voorbij, kids naar 
school, wintersport in volle gang 
en menigeen hoor je zeggen: Fijn 
dat alles weer normaal is! En dat is 
ook altijd fijn, hoe gezellig en leuk 
al die feestdagen ook zijn.

Weer het normale patroon; ook wat eten betreft. Al weken is nu 
in het nieuws dat de anti tarwe/granen trend is gekraakt. Talloze 
onderzoeken wijzen nu weer uit dat tarwe juist goed is voor je 
darmstelsel, hart, bloedvaten... en ga zo maar door. Erg goed 
nieuws voor de bakker natuurlijk, al twijfelde ik daar al geen 
seconde aan. 

Als je de pers, de onderzoeken en noem alles maar op, moet 
geloven, mogen we over een paar jaar niks meer eten. En dat van 
producten waar generatie na generatie mee is opgegroeid. Zolang 
we de consumptie ervan maar niet overdrijven.

Waarom vergeten we dat toch steeds? Blijf bij de basis, blijf 
bij producten die moeder aarde ons gegeven heeft. Brood dat 
maandenlang houdbaar is, kan niet zonder trucjes gemaakt zijn. 
Brood dat maar 90 cent kost, kip die maar 1 euro kost, kleding 
van 5 euro. Allemaal dingen om grote vraagtekens bij te zetten. 

Maar boven alles, dat wat we eten moet toch ook gewoon lekker 
zijn! En lekker is zeker niet ongezond, maar juist gezond als het op 
brood aankomt. Want brood wordt het lekkerst als je het bereidt 
met de beste basisingrediënten en veel tijd! Net zoals bij een 
goede wijn en een lekker biertje... en verder geen fratsen! 
Al ons brood is daar een voorbeeld van: gezond, alle recepten zelf 
samengesteld en vooral zò lekker. En dan gaat het brood dus ook 
op tot de laatste snee.

Goed en gezond eten is niet zomaar een bezigheid. Het is de 
brandstof voor ons lichaam en daar moeten we toch heeeeeeeel 
zuinig op zijn.

Smakelijk! Bart Lamers

bakkerij
Advertorial

COLUMN

De Stichting Kaas- en Delicates-
senwinkels Nederland (KDWN) is 
een initiatief van het Vakcentrum 
branche Kaas en Delicatessen; de 
brancheorganisatie voor zelfstan-
dige detaillisten in de foodsector en 
de fast moving consumer goods. 
Met het opstellen van een trans-
parante self-audit checklist stelt de 
stichting KDWN ondernemers in 
staat om de kwaliteit van de be-
drijfsvoering te verbeteren. Op het 
moment dat de ondernemer aan 
de gestelde eisen voldoet, kan hij 
zich aanmelden om in aanmerking 
te komen voor een certificaat. 

In Nederland zijn ongeveer 900 
foodspeciaalzaken in kaas, noten 
en delicatessen, die zich met hun 
assortiment en kwaliteit richten 
op de consument die (kwaliteits)
bewust inkoopt. “Met de breedte 
en de diepte van het assortiment, 
deskundig en betrokken personeel, 
hoogstaande kwaliteit van de pro-
ducten en goede product- en klan-
tenkennis, onderscheiden wij ons 
als foodspeciaalzaak van andere 
aanbieders richting consument. Dit 

betekent wel dat wij ons moeten 
blijven bijscholen en verbeteren 
om de consument op de juiste ma-
nier te kunnen helpen bij het aan-
koopproces”, aldus Elly Bens.

Met het certificaat bewijst de on-
dernemer te voldoen aan de eisen 
die een consument mag stellen aan 
een foodspecialiteitenwinkel op 
het gebied van hygiëne, inrichting, 
wettelijke normen, productkennis, 
assortiment, gastvriendelijkheid en 
uitstraling. 

onderscheiding ontvangen 
door bon Fromage Heesch 
‘Gecertificeerde Foodspecialiteitenwinkel’

Medewerkster Ada Broeren en eigenaar Ton Bens

HEEScH - Het certificaat Foodspecialiteitenwinkel werd op 7 januari 
uitgereikt aan Ton en Elly Bens van Bon Fromage Heesch. “Wij hebben 
bewezen dat wij aan de kwaliteitseisen voldoen die gesteld worden 
door de Stichting Kaas- en Delicatessenwinkels Nederland. Daar zijn 
wij bijzonder trots op.” aldus de trotse eigenaars.

Lees meer over de competities op www.foodspecialiteitenwinkels.nl

Hoofdsponsors

Sponsors

Donateurs Boska Holland De Notenbeurs Wijngaard Kaas

VOORRONDE
Deze foodspecialiteitenwinkel zit in de

van de Nationale Competitie 
Nederlands Beste Foodspecialiteitenwinkel

NEDERLANDS BESTE
FOODSPECIALITEITENWINKEL
COMPETITIE 2015

• Limousin rund- en kalfsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Label rouge kipproducten

• Biologisch lamsvlees

• Wild en gevogelte

• Biologisch groente/fruit/zuivel

’t Dorp 67 • Heesch • Tel. 0412-454077 / 06-21460573
www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl

Eetwinkel

kooktip  Sinaasappel
Als je een sinaasappel, citroen of 

een grapefruit eerst 20 seconden 

in de magnetron legt, kun je het 

maximum aan vocht eruit persen.
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Prachtige kunstwerken 
De opening van de dag door wet-
houder Glastra van Loon was luch-
tig en kort, over hoe leuk het was 
dat ze met zovelen aanwezig wa-
ren met vriend of vriendin en dat 
er ontspannende zaken voor deze 
middag op het programma ston-
den. Even niets anders.
Voordat het programma van start 

ging, was er een interactieve voor-
stelling van Helder Theater. Helder 
Theater geeft voorlichtingsvoor-
stellingen die interactief zijn en 
toegesneden op een onderwerp. 
Zaterdag 24 januari ging het over 
een lastige situatie thuis en dat je 
dit best met je goede vrienden en 
vriendinnen kunt bespreken. De 
reactie uit het publiek was instem-

mend. Als je je goede vrienden 
en vriendinnen vertelt waarom je 
sommige dingen niet kunt, hebben 
ze meestal begrip voor de situatie 
en - nog fijner - passen zich aan.

Echt genieten
De zesentwintig jongeren, tussen 
de 8 – 18 jaar, hebben genoten 
van de middag. Buiten werd er 
op het grasveld van de Groenling 
kunst gemaakt onder leiding van 
graffiti kunstenaar en jongeren-
werker Simon Leijen. Het waren 
stuk voor stuk kleurrijke graffiti 
kunstwerken, soms met de naam 
van de maker erop, maar ook met 
prachtige afbeeldingen. Binnen 
werden de jonge heren in positie 

gebracht voor een foto. De een 
ging als voetballer voor de camera 
en de ander als muzikant. Terwijl 
Fotografie Sterre foto’s van de 
mannelijke sterren maakte, wer-
den de jongedames door Lianne 
en Suzanne gekapt en opgemaakt 
voor een fotosessie. 

De stop bij de cafetaria op de hoek 
aan het eind van de middag werd 
zeer op prijs gesteld, maar wellicht 
waren de onderlinge gesprekken 
nog waardevoller. De gemeente 
Bernheze verraste de deelnemers 
als afsluiting met een bioscoop-
bon, voor nog een leuke avond in 
de toekomst. Het was in elk geval 
een evenement dat voor herhaling 
vatbaar was, aldus de deelnemers.

Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse 
belevenissen.

ONGEMAKKELIJKE STILTE

Ze hebben net ongeveer dertig kilometer naast en achter elkaar 
gefietst en nu zijn ze toe aan een welverdiend kopje koffie op het 
terras. Met een nauwelijks waar te nemen knikje heeft de vrouw haar 
man gewezen welke tafel hij het beste uit kan kiezen. Niet al te vol 
in de zon en met voldoende zicht op de straat en het plein. Nadat ze 
besteld hebben bij de ober, wachten ze zwijgend tot de ober terug 
komt met hun kopjes koffie en appelgebak. Nadat ze hun bestelling 
keurig naar binnen hebben gewerkt, staren ze een kwartier lang naar 
elke wandelaar die voorbij komt. Daarna is er weer dat knikje van de 
vrouw dat een teken is voor de man om de rekening te vragen. Twee 
minuten later zitten ze weer op de fiets en vervolgen ze hun weg.

Ik zit naast het stel op hetzelfde terras en mijn mond is steeds meer 
open gaan staan. Nu hou ik van stilte en hoef ik niet zo nodig te 
praten omdat het moet, maar dit gaat me toch net wat te ver. Ik zie 
wel vaker echtparen die weinig tot geen woorden nodig hebben om 
elkaar te begrijpen, maar een beetje leven in de brouwerij mag wel. Ik 
heb al drie keer de neiging gehad iets heel onbeschofts te roepen om 
maar een reactie uit te lokken van de fietsers naast me, maar ik heb 
me elke keer in kunnen houden. Waarschijnlijk zouden ze ook mij 
doodzwijgen, dus dat schiet zijn doel voorbij.

Ik kan nu eenmaal niet tegen ongemakkelijke stiltes als ze niet 
ongemakkelijk horen te zijn. Als fietsen en op het terras zitten met een 
kopje koffie een gezamenlijke hobby is, mag je dat ook best naar elkaar 
uitspreken. Je bent al sinds mensenheugenis bij elkaar, dus wat heb je 
te verliezen? Pas als je als boer nog nooit een vrouw hebt aangeraakt 
en je zit dan ineens met een hopeloos verliefde vrouw op het terras en 
je weet dan niet wat je zou moeten zeggen, heb je recht van spreken.

COLUMN
d’n blieker

Gun uw spulletjes een tweede kans 
en een ander nog veel plezier er-
van. Huur een kraam!
Voor meer informatie kunt u bellen 
of mailen naar: 0412-611251 / 
info@bernhezergehandicaptenbal.nl.

Bezoekers zijn welkom vanaf 9.30 
uur. Entree is € 1,50 en komt ten 
goede aan de Stichting Bernhezer 
Gehandicaptenbal.
Partycentrum ’t Maxend 22a 
Nistelrode.

kraam huren rommelmarkt
NISTELrODE - De Stichting Bernhezer Gehandicaptenbal organiseert 
weer een oergezellige rommelmarkt. Wanneer u nog rommeltjes heeft 
staan, waarvan het zonde is om zomaar weg te gooien of als u gewoon 
wilt proeven hoe gezellig het is om kraamhouder te zijn op een gezel-
lige rommelmarkt, huur dan een kraam voor zondag 22 maart. U steunt 
hiermee het Bernhezer Gehandicaptenbal en voor de kosten hoeft u het 
niet te laten, want een kraam huren kost slechts € 10,-. 

Hescheweg 223 - OSS

Autowassen €1,-

* Programma 6, 
bij 10L getankt

*

Altijd
goedkoop

tanken

Ook wethouder Glastra van Loon kreeg een VIP behandeling

Jonge mantelzorgdag bernheze
Graffiti en sterallures verpakt in workshops

BErNHEZE – Twee dames van Helder Theater wachtten de jonge mantelzorgers op bij binnenkomst in de Groen-
ling in Heeswijk-Dinther; kleurig uitgedost en met een massagespin in de hand. De jongeren die aan de uitno-
diging van mantelzorgmakelaar Margo van den Berg - die de middag op verzoek van de gemeente Bernheze 
organiseerde - gehoor hadden gegeven, kregen meteen bij binnenkomst een VIP behandeling van de dames.

‘Stuk voor stuk 
kleurrij ke graffi ti 
kunstwerken’

 Foto’s: Marcel van der Steen

ik heb al drie keer de neiging iets heel 
OnbeschOFts te rOepen

De Wisboom 15  |  5384 HD Heesch  |  T: 0412 – 455835  |  M: 06 – 27311207
vanbergenschilderwerken@home.nl  |  www.vanbergenschilderwerken.nl

Professioneel & deskundig advies en uitvoering

Schilder nodig?
Van Bergen schilderwerken 
uw betrouwbare partner 
als het gaat om 
beglazing, schilderwerk 
en wandafwerking.
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health, Beauty, care

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

Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860

BERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu

THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl

HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu

HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100

NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13. Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij 
de regioapotheek in het 
Bernhovenziekenhuis.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu

LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
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OSS DONDERDAGAVOND OPEN

Voor een afspraak of informatie
( 0412-63 21 73

info@podotherapiepeeters.nl 
www.podotherapiepeeters.nl

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

Hoogstraat 1a - Heesch
Kruisstraat 52a - Oss
Wilgenpas 2a - Kerkdriel

Afslanken doet u samen met 
EGA in Heeswijk vanaf 4 februari
Woensdag van 19.00-20.00 uur 
Parochiehuis Willibrord Centrum
Hoofdstraat 78 (naast de kerk van Heeswĳ k) 
Uw cursusleidster Angela Roefs, Tel: 0413-294125 - 06-46318628 
Telefoon 0182 -528255 - info@eganederland.nl
www.eganederland.nl - www.appeltjeeitje.eu

Haarwerken voor vrouwen 
tijdens en na chemobehandeling!

www.livage.nl                      06 - 243 94 158     Anita Vos

Wat maakt LiVage Oss en omstreken uniek:
 �  wij komen bij u thuis

 �   persoonlijke begeleiding

 �   maximale vergoeding

 �   3 werkdagen levertijd

 �   100% klanttevredenheid

 �   langdurige nazorg
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tijdens en na chemobehandeling!

www.livage.nl                      06 - 243 94 158     Anita Vos
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De Hersenstichting vraagt uw 
steun tijdens de collecte van 2 t/m 
7 februari. De opbrengst van de 
collecteweek wordt besteed aan 
wetenschappelijk onderzoek en 
aan voorlichting, om zo een bij-

drage te leveren aan een betere 
toekomst voor mensen met een 
hersenaandoening. Voor dit werk 
is veel geld nodig. Geef daarom 
aan de collectant of maak een gift 
over op NL18 INGB 0000 000 860 
t.n.v. Hersenstichting Nederland, 
Den Haag. Meer informatie kunt u 
vinden op www.hersenstichting.nl.
Hartelijk dank voor uw steun.

collecteweek Hersenstichting 
BErNHEZE - De Hersenstichting zet zich in voor ruim vier miljoen men-
sen met hersenaandoeningen. Hieronder vallen onder meer hersenlet-
sel, beroerte, dementie, autisme, hersentumor, de ziekte van Parkinson 
en ADHD. Een op de vier mensen krijgt ooit in zijn of haar leven met 
een hersenaandoening te maken.

inloopochtend 
voor borstkan-
kerpatiënten 

UDEN – Mensen die borstkanker 
hebben of hebben gehad, worden 
donderdag 5 februari 2015 weer 
hartelijk ontvangen door vrijwil-
lige ervaringsdeskundigen in zie-
kenhuis Bernhoven, locatie Uden. 

Elke eerste donderdag van de 
maand krijgen zij de gelegenheid 
om met lotgenoten te praten en 
ervaringen uit te wisselen. De bij-
eenkomst wordt gehouden in een 
van de vergaderruimtes van Bern-
hoven van 10.00 tot 11.30 uur. 
Aanmelden is niet nodig, toegang 
is gratis. 

Yoga op papier - ZenPen
Unieke, creatieve 10-weekse cursus in CC Nesterlé 

De creatie ‘ZenPen’ komt van de 
onderneemster Ida Verstraten, 
die als klein kind altijd al veel aan 
het tekenen was. Vanaf stapels 
droedels op school vroeger (van 
die surrealistische tekeningetjes in 
hoekjes van schriften als je moeite 
had met aandacht houden in de 
les of een vergadering) tot allerlei 
soorten tekeningen door de jaren 
heen, waaronder workshops ge-
ven in tekenen op muziek en cre-
aties als grafisch ontwerpster. Het 
papier bleef echter onafgebroken 
trekken. Het biedt veel ontspan-
ning en plezier. 
Ida aan het woord: “De kern is 
plezier en ontspanning. Dat geeft 

‘yoga op papier’ gegarandeerd. In 
groepsvorm is het extra leuk. Lek-
ker even eruit, gezellig babbelen 
op zijn tijd en samen werken aan 
tekeningen. 
Leren van elkaar en geïnspireerd 
raken door elkaar. rustig mu-
ziekje erbij en relaxen maar. Maar 
ook je laten verrassen door de 
creatieve impulsen die de lessen 
je bieden. 

Deze unieke, creatieve bezigheid 
en cursus onder de naam Zen-
Pen, vindt plaats in cc Nesterlé 
te Nistelrode. Tien weken lang, 
iedere vrijdagochtend van 9.00 
tot 11.00 uur, beginnend op 27 

februari. Inschrijven kan tot en 
met maandag 23 februari. 

Meer informatie en inschrijven 
op www.zenpen.nl of bel 0412-
484643.

NISTELrODE - Helemaal in is het tegenwoordig: relaxen door het 
tekenen van eenvoudige patronen. Lekker je hoofd leegmaken door 
100% bezig te zijn met lijntjes, bolletjes, vlakjes vullen en ook nog 
een leuk resultaat. Nu kun je ook in Nistelrode kennismaken met deze 
‘yoga op papier’.

Advertorial

Ongezond eten
kan ook gezond zijn 

omdat genieten 
stress verlaagt

Dichtbij, veilig en vertrouwd; 
moderne burenhulp
NISTELrODE - Kun je goed luisteren en denk je oplossingsgericht, ben je 
een bruggenbouwer en wil je graag samenwerken, dan zijn we op zoek 
naar jou. Je kunt rekenen op begeleiding, ondersteuning en samenwer-
king met de anderen. We willen met een enthousiaste en gemotiveerde 
groep mensen in het voorjaar van 2015 aan de slag om een moderne 
vorm van burenhulp te bieden aan onze buren en dorpsgenoten.
Meer informatie: Marjo Govers 0412-612927, marjogovers@gmail.com, 
Arie Kemps 06-5335 9017 of info@dorpsraadnistelrode.nl.
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Door zijn jarenlange ervaring met 
het opkweken van koi, heeft deze 
vis voor Dennis bijna geen gehei-
men meer. “Ik weet welke bloed-
lijnen goed zijn, ik kan snel zien 

of een koi lekker in zijn schubben 
zit en ik zie vaak aan een jonge 
koi hoe de tekening zich later kan 
gaan ontwikkelen. Een goede afte-

kening zegt iets over de kwaliteit. 
”Dennis haalt de vissen zelf uit Ja-
pan en de voorbereidingen voor de 
komende reis zijn in volle gang. “Ik 
vertrek 31 januari en ga 12 dagen 

op koi hunt. We gaan van noord 
tot zuid, op zoek naar de beste koi, 
met minder neem ik geen genoe-
gen. Ik houd wel de prijs-kwaliteit-

verhouding goed in de gaten. 
Kijk, of iemand een vis wel of niet 
mooi vindt, is zeer persoonlijk, 
maar over kwaliteit valt niet te 
twisten.” 

Zoekopdracht
Hij vervolgt: “Sommige klanten 
hebben mij een zoekopdracht ge-
geven, zodat ik kan kijken of ik de 

vis kan vinden die ze graag wil-
len hebben. Als ik niet de goede 
koi kan vinden, dan neem ik niets 
mee. Deze reis koop ik niet alleen 
tossai koi (éénjarigen), ik oriënteer 
me ook alvast op koi die ik later 
in het jaar kan kopen. Een koi die 
in Japan opgroeit, ontwikkelt zich 
sneller dan hier, al kan het hier na-
tuurlijk ook wel. ”Volgens Dennis 
is het houden van een koivijver 
te vergelijken met watermanage-
ment. “Goed en stabiel water is 
zeer belangrijk, die vissen zijn ge-
voelig voor slechte omstandighe-
den. Ik weet na al die jaren wel wat 
goede filtersystemen zijn.” 

Het is duidelijk dat hier een en-
thousiaste koiliefhebber aan het 
woord is. “Ik ben van beroep am-
bulance chauffeur en ik zit bij de 
vrijwillige brandweer. Voor mij is 
er echter niets ontspannender dan 
met koi bezig zijn. Het karakter, de 
kleur en de beweging van de vis is 
zó mooi. Het zijn levende juwelen, 
die tam zijn en aan je hand sabbe-
len, je krijgt er echt een band mee. 
Het enthousiasme van andere lief-
hebbers is ook geweldig, zeker als 
je met z’n allen over de vijver heen 

hangt. Ik geniet daarvan en als ik 
de mensen dan ook nog eens kan 
helpen en adviseren, dan is mijn 
dag goed.”

Tijdens de reis door Japan is Dennis 
te volgen via Facebook 
(Heeschkoi) en Youtube. Ook op 
de website schrijft hij van dag tot 
dag een reisverslag, zodat koi ei-
genaren in spe kunnen zien of hun 
favoriete vis al gevonden is.

HeescHkoi
Beemdstraat 30
5384 LB Heesch
M 06 22 24 66 11
info@heeschkoi.nl
www.heeschkoi.nl.

Na eindeloos proefbakken… en nog ’ns proefbakken…      is Bart eindelijk tevreden met z’n Breker Brood.Na eindeloos proefbakken… en nog ’ns proefbakken…      is Bart eindelijk tevreden met z’n Breker Brood.

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

U kunt ook bestellen in onze webshop!

tips van de bakkers:

geldig t/m 28-1-2015

PAS OP!BREEKBAAR
Bart heeft weer iets bedacht…een breekbaar brood.
Lekker bij ’n soep of de borrel. Even in de oven het lekkerst!

BrabanderBreker
Donker meergranenbrood met Drielse oude kaas en een vleug mosterd.

2,25
normaal 3,30

tips van de bakkers:

geldig t/m 4-2-2015

        bij aankoop van 2 broden

4 harde broodjes 

naar keuze

Kersenschuimvlaai 

met slagroom
5 personen

1,00

7,95

Dennis van de Wetering, koiliefhebber Tekst: Carla Admiraal Foto’s: Ad Ploegmakers

Dennis van de Wetering van Heeschkoi
 ‘Het karakter, de kleur en de beweging zijn zó mooi’

heesch – Als de temperatuur straks gaat stijgen, barst het vijverseizoen weer los. Zeker koiliefhebbers kun-
nen niet wachten om straks weer lekker aan de rand van de vijver te zitten en te genieten van deze prachtige 
vissen. Dennis van de Wetering, zelf al meer dan 20 jaar in het bezit van een mooie vijver, mag zich met 
recht een deskundige noemen op koigebied. Hij adviseert niet alleen, maar verkoopt ook de beste kwaliteit 
koi vanuit zijn bedrijf Heeschkoi. 

Dennis: “Goed en stabiel water is zeer belangrijk, die vissen 
zijn gevoelig voor slechte omstandigheden”

Advertorial
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KBO Bernheze
kbo HeescH
Wie fietst er met mij?

Jaarvergadering 
kbo nistelrode
Lezing door Rini 
Kerstens uit Erp

NISTELrODE - KBO Nistelrode 
houdt haar jaarvergadering op 
dinsdag 3 februari in CC Nesterlé. 
Aanvang: 13.30 uur.

Bestuursleden Wim Timmers en 
Ignace van Dommelen zijn aftre-
dend, maar beiden stellen zich 
herkiesbaar. Aan de orde komen 
verder het financieel jaarverslag en 
het voorstel om de contributie te 
handhaven op € 20,- per jaar. Ook 
worden de leden bijgepraat over 
de geplande activiteiten in het ka-
der van het 60-jarig bestaan.
Tot besluit zal rini Kerstens uit Erp 
een lezing houden over sagen en 
legenden, die hun oorsprong vin-
den in natuurverschijnselen en bij-
zonder ogende planten en dieren. 
Zijn verhalen worden geïllustreerd 
door opnames uit de natuur in de 
directe omgeving en door foto’s 
van kunstuitingen. Schilderijen, 
gravures, beelden, Griekse vazen 
en tempels voorziet hij van - vaak 
humoristisch - commentaar.

kbo Heesch: 
Albert en Mies 
winnaars
HEEScH - De negende laddercom-
petitie van de KBO bridge kende 
twee gelukkige winnaars. Hoewel 
de winnaars eigenlijk al bekend 
waren, werd op woensdag 21 
januari toch officieel bekend ge-
maakt wie de winnaars waren. 

Albert van Uden en Mies Spierings 
waren met een gemiddelde van 
67.161% echt de beste. Zij had-
den twaalf middagen gespeeld. 
Voor deze competitie tellen de 

beste acht scores mee. Zij mochten 
beiden een attentie in ontvangst 
nemen. Indien zij in een volgen-
de competitie weer op de eerste 
plaats eindigen, dan krijgen zij wel 
de eer, maar gaat de attentie naar 
nummer twee. Eén keer per jaar 
een attentie is de afspraak. 
Een derde plaats was er voor Jan 
Gloudemans met 58.685% en 
vierde werd Ans van Zandwijk. 
Zij scoorde 57.915%. Herman de 
Klein benaderde met 49.856% 
het dichtst de vijftig procent en hij 
mocht een luxe bridge-pen in ont-
vangst nemen. 
Het laagste gemiddelde was 
44.548%. Beide spelers die deze 
score behaalden ontvingen heel 
toepasselijk het boekje Beter 
Bridge. Op deze feestelijke mid-
dag werd een gratis consumptie 
verstrekt en was er uiteraard iets 
extra’s. 
Wilt u meer weten over de KBO-
bridgemiddag? Neem dan contact 
op met Willy Muytjens: 0412-
613417.

kbo Heesch in
carnavalsoptocht
HEEScH - KBO neemt deel aan 
de grote carnavalsoptocht van 15 
februari met het thema: Wat be-
tekent een fiets voor de mobili-
teit. Dit thema wordt uitgewerkt 
met als titel: de ‘Participatiefiets’. 
Daarin zijn twee vragen belang-
rijk: Wie fietst er met mij? en: Wie 
fietst er mee?

De voorbereidingen voor de grote 
carnavalsoptocht die door Heesch 
trekt, zijn in volle gang en op 9 fe-
bruari worden de taken verdeeld. 
We zijn nog op zoek naar enkele 
kwieke senioren, opa’s en/of oma’s 
die meelopen of fietsen, met een 
leeg stoeltje voorop of achterop 
hun fiets. En enkele mensen die 
met een lege bakfiets willen mee-
fietsen, waarin (klein)kinderen ver-
voerd worden. Ook ontbreken er 
nog lopende KBO-ers die de groep 

completeren, ‘Meelopers’ dus, 
mensen die op ludieke wijze onze 
dorpsgenoten kennis laten maken 
met onze 60-jarige KBO afdeling, 
met zelf of door de werkgroep 
vervaardigde attributen. Het grote 
spandoek gaat voorop.

Het enige wat u mee dient te bren-
gen, is een goed humeur. Speciale 
carnavalsuitrusting is niet met-
een nodig, maar mag wel. Er zijn 
T-shirts met het opschrift ‘KBO-
Heesch’ beschikbaar. Deze kunnen 
over de kleding worden gedragen.
Wilt u een paar uurtjes meedoen 
op zondagmiddag 15 februari? 
Laat het weten via email aan mar-
tien.van.iersel@home.nl. 
En kom op 9 februari om 10.00 
uur ’s morgens even naar De Pas 
om de laatste afspraken te maken. 
Alvast veel plezier en bij voorbaat 
dank dat u er met ons iets moois 
van wilt maken.

Rikconcours 
kbo Heesch
HEEScH - Het rikconcours dat de 
KBO-Heesch in het kader van het 
60-jarig jubileum organiseert op 
3 februari, zal u vast niet ontgaan 
zijn. Afgelopen week hebben zich 
ongeveer 60 mensen ingeschre-
ven. Het concours wordt daarom 
gehouden in De Missezaal van De 
Pas. Er kunnen nog een paar tafel-
tjes bij. Dus als er in Heesch nog 
50-plussers zijn die graag een dag 
willen rikken, dan kan dat nog. U 
hoeft geen lid van de KBO te zijn. 
Iedereen is welkom.

U wordt verzocht om uiterlijk 
10.00 uur aanwezig te zijn. De 
pauze voor de lunch is om onge-
veer 12.30 uur. Het concours ein-
digt rond de klok van 16.30 uur. 

De eigen bijdrage is € 6,50, 
waarvoor door De Pas tijdens de 
lunchpauze twee broodjes en een 
krentenbol worden geserveerd. 
KBO-Heesch verstrekt gratis koffie 
en thee. Overige consumpties vol-
gens KBO tarief. 

Onder het motto: vol is vol, kunt u 
zich nog aanmelden tot 30 januari 
via email: 
martien.van.iersel@home.nl, met 
vermelding van naam, adres en 
telefoonnummer, wel of geen lid 
KBO. Eventueel telefonisch: 0412-
455068 of 0412-451156. Graag 
tot ziens in De Pas op 3 februari 
a.s.

Mies Spierings en Albert van Uden

Overgrootmoeder is An van Beekveld-van den Bosch uit Dinther - 88 jaar.
Oma is José Verstegen-van Beekveld. Zij woont in Uden - 57 jaar. 
Moeder is Lieke Verstegen. Zij woont ook in Uden - 27 jaar. 
Baby Lexi Beau Beks uit Uden is geboren op 28-11-2014.

VieRGENErATIES

In memoriam 

André Nouwens
Woensdag 15 januari 2015 overleed onze zonnebloem-
chauffeur André Nouwens. Een zonnebloemchauffeur 
rijdt om de twee maanden met drie/vier Zonnebloem-
gasten met een twintigtal andere chauffeurs, door de 
mooie omgeving van Nistelrode.

Vanaf het eerste begin dat de zonnebloemritten werden georganiseerd 
was André chauffeur. Nagenoeg alle ritten reed hij mee in de stoet, ook 
de laatste rit d.d. 21 november 2014 was hij erbij. 

Zorgzaam was André voor de gasten, die bij hem in de auto zaten. 
Tijdens de rit vrolijkte hij hen op met zijn verhalen en grappen. Hij was 
echt aanwezig in de goede zin van het woord. Iedereen genoot van de 
vrolijke, goedlachse André. Hij hielp mee wanneer de gasten na afloop 
getrakteerd werden op een drankje en een hapje. Zijn horeca-achtergrond 
en -ervaring kwamen hierbij goed van pas.

De gasten en vrijwilligers zijn André veel dank verschuldigd voor zijn 
positieve bijdrage aan de plaatselijke Zonnebloemafdeling Nistelrode.

‘Vrouwen samen Actief’
Kaartmiddag met rikken en jokeren

De zaal is open vanaf 13.00 uur. 
Aanvang van de kaartmiddag 
13.30 uur. Inschrijfgeld € 2,50.
In de pauze houden we een loterij 
t.b.v. Vrouwen Samen Actief.

Wilt u familie, vrienden of kennis-
sen meenemen om te kaarten, dan 
zijn deze van harte welkom, ook al 
zijn ze geen lid.

BernhezefamilieBerichten

speerpuntactie Rigom verlengd
BErNHEZE - De Speerpuntactie 
van 2014 is wegens succes ver-
lengd tot 31 december 2015. Heel 
2015 heeft RIGOM een speer-
puntactie voor het plaatsen van 
een deurspion* en/of kierstand-
houder* in huis. 

Zo kan iemand zien wie er voor 
de deur staat en hoeft de deur 
niet meteen helemaal open. Dat 
is wel zo veilig. De deurspion en 

kierstandhouder kosten nu slechts 
€ 12,50 per stuk en worden gratis 
geplaatst. Deze actie loopt tot 31 
december 2015.

Veiligheid
Om de sociale veiligheid te ver-
groten zijn er diverse veiligheids-
maatregelen voor woon- en leef-
omgeving. U kunt rIGOM ook 
inschakelen voor een veiligheids-
advies aan huis. Een deskundige 

vrijwilliger bekijkt dan het huis en 
geeft tips hoe de veiligheid, vooral 
gericht op het voorkomen van val-
ongelukken in huis, verbeterd kan 
worden. Dit advies is geheel gratis.

Meer informatie  
rIGOM, tel.: 0412-65 32 35 
mverhagen@rigom.nl.

*plaatsen niet altijd mogelijk, 
is afhankelijk van de situatie.

HEESWIJK-DINTHEr - De organisatie ‘Vrouwen Samen Actief, nodigt 
u uit voor een gezellige middag rikken en jokeren op dinsdagmiddag 3 
februari in het Willibrordcentrum. 
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 30 januari t/m 5 februari 2015

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

100 gram boterhamworst  € 0,89

1 pond  verse worst 
& 1 pond gehakt h.o.h  

samen voor  € 6,95

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

Bij aankoop van 2 broden 
naar keuze:

4 krokante broodjes 
naar keuze

1,00

Desem 
meergranen

   2e voor

   Dus 2 voor

3,00

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

info@ceelengroentefruit.nl

Vers geperst sinaasappelsap 
elke vrijdag en zaterdag

Erwtensoepgroente 500 gram   € 1,50
Spliterwten 500 gram  € 0,98
Rookworst per stuk  € 1,75

Suiker-
brood 

nu

’t Weverinneke

Roomboterdeeg gevuld 
met zwarte bessen

1,00

3,95

1,95

Kom in februari kennismaken met Meer Sports 
tijdens 3 gratis proef lessen! 

Neem je vriendje of vriendinnetje mee!

Sport & Healthclub Meer Sports
‘t Vijfeiken 14, Heesch (achter de Lidl)  (0412) 40 44 74

Kicking 
kids

jumping 
kids

dance 
kids

zumba 
kids

peuter 
dans

jeugd  
f itness

f it club

hip hop

MEER info: www.meersports.nl

kids f itness

Her-certificering keurmerk 
Veilig ondernemen 
Niet alleen veiligheid, ook financieel en maatschappelijk belang

Her-certificering van het Keurmerk 
Veilig Ondernemen voor Bedrij-
venterreinen is een continue pro-
ces. In 2012 werd, na de eerste 
her-certificering, meteen opgestart 
om het vervolg aan te pakken. 
Anthony van Bakel (Van Bakel 
Elektro), lid van de werkgroep 
KVO-B voor de Ondernemersver-
eniging Heesch, vertelt dat deze 
KIWA certificering een intensief 
proces is van oplettendheid, twee-

maal per jaar een ‘schouw’ door 
vertegenwoordigers van OVH, ge-
meente, politie, brandweer en met 
ondersteuning van MKB Neder-
land en SIOB (Stichting Innovatief 
Ondernemend Bernheze), saam-
horigheid en maatschappelijke be-
trokkenheid.  

Positief schadeverloop
Dankzij de intensieve samenwer-
king van de Ondernemersvereni-

ging Heesch, de SIOB, de onder-
nemers op de bedrijventerreinen, 
de politie, brandweer en gemeente 
zijn een aantal maatregelen ge-
nomen, zoals: het opsnoeien van 
bomen, parkeerverbod bij indus-
trieterrein cereslaan, opruimen 
van zwerfvuil en snelheidsmeting 
op de Beemd. Deze maatregelen 
en de goede onderlinge contacten 
van de bij de OVH aangesloten 
bedrijven, hebben ervoor gezorgd 
dat er sprake is van een positief 
schadeverloop. 

Voordelen
Autobedrijf Neelen, bekend van de 
in- en verkoop van nieuwe en jong 
gebruikte auto’s, onderhoud, repa-
ratie en schadeherstel, is al tien jaar 
lid van de OVH. Het grote voordeel 
is, volgens claudio Neelen, dat je 
elkaar kent, elkaar gemakkelijk 
aanspreekt en sterk staat als er een 
onderwerp op tafel moet komen 
bij een van de instanties. Boven-
dien is de korting op verzekeringen 
voor de leden van de OVH, die op 
de Beemd of cereslaan gevestigd 

zijn, ook niet onbelangrijk. 
Neelen: “Het KVO-B keurmerk 
heeft gezorgd voor een betere 
uitstraling van de bedrijventer-
reinen door meer toezicht van de 
gemeente op het openbare groen, 
herkenning van de veiligheid door 
de borden die het KVO-B keurmerk 
aangeven, het in kaart brengen 
van de AED’s en saamhorigheid 
en natuurlijk die mooie korting op 
verzekeringen.” 

Informatie
Informatie over Ondernemersver-
eniging Heesch vindt u op: www.
ondernemersverenigingheesch.nl 
en informatie over KVO-B op: 
www.kvo-bernheze.nl. Hier is on-
der andere ook een link te vinden 
voor het melden verdachte situa-
ties of calamiteiten.

Jack van der Dussen – SIOB ontvangt het certifi caat uit handen van Onno 
Keuker - MKB Nederland Tekst: Martha Daams Foto’s: Marcel van der Steen

HEEScH – Claudio Neelen, eigenaar van Autobedrijf Neelen is zeer in-
genomen met het KVO-B keurmerk dat door MKB Nederland opnieuw 
is uitgereikt aan SOB/SIOB voorzitter Jack van der Dussen, maar ook 
met zijn lidmaatschap van de OVH (Ondernemersvereniging Heesch). 

Claudio Neelen in de showroom van het nieuwe pand van Autobedrijf Neelen

‘er was sprake 
Van een pOsitieF 
schadeVerlOOp’

oud iJzer 
ophaaldag
HEEScH  - Fanfare Aurora kan uw 
oud ijzer weer ophalen op zater-
dag 31 januari. Met behulp van 
uw oud ijzer kan Fanfare Aurora 
bijvoorbeeld nieuwe instrumenten 
aanschaffen voor haar leden: ‘van 
oud ijzer naar nieuw koper!’.

Om dit daadwerkelijk een succes 
te laten worden, hebben wij uw 
medewerking nodig. 

Laat het ons weten en wij komen 
uw oud ijzer ophalen. U hebt geen 
sjouwwerk en u stelt ons in staat 
om uw oud ijzer te gelde te maken 
voor onze fanfare.

Telefoonnummer: 06-816 79 111. 
Email: oudijzer@fanfare-aurora.nl.
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Kantoor Vivaan/ J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
T 0412-456546
www.vivaan.nl

Jongerenwerk/ J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van de Berg
Sanne van Susteren
ingrid.engelbart@vivaan.nl
www.jongerenwerkbernheze.nl

Opbouwwerk
Ron Bomelijn
ron.bomelijn@vivaan.nl

Ouderenwerk
José van Genugten
Nezahat Akbal
Femke Prince
femke.prince@vivaan.nl 

Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
Mieke Pepers-Volk (MaS)
0412-745181
info@vpbernheze.nl Voor meer informatie kunt u kijken op 

www.vivaan.nl 

VriJwilliger wil graag 
uw hOnd uitlaten

Ik ben een man van 25 jaar en ik heb 
in het verleden voor een hondenuit-
laatservice gewerkt. In verband met 
een verhuizing moest ik stoppen met 
dit leuke vrijwilligerswerk, maar ik 
wil in Heesch het uitlaten van hon-
den weer graag oppakken voor oude-

ren of mensen die moeilijk ter been zijn.
Wanneer u gebruik wilt maken van mijn diensten of u 
kent iemand anders die ik hiermee kan helpen, dan kunt 
u contact opnemen met het Vrijwilligerspunt in Bernheze.
De contactgegevens zijn: tel: 0412-474851. 
Email: vpbernheze@vivaan.nl.

VriJwilligersCOllege 
ViVaan: leren Van elKaar!

Worstel jij ook weleens met het 
schrijven van een stukje tekst? 
Het Vrijwilligerscollege van 
Vivaan organiseert een gratis 
workshop. Na een korte inleiding 

met de basisprincipes over het schrijven van een stuk in 
het algemeen, ga je aan de slag met vragen en voorbeel-
den. Breng daarom je stukje tekst mee en maak gebruik 
van de praktische tips en adviezen van de begeleider. 
Wanneer: 30 januari van 13.30 tot 15.30 uur.
Waar: Talentcentrum, Berghemseweg 8b, Oss 
Voor aanmeldingen en informatie kun je terecht bij de 
coördinator van het vrijwilligerscollege Nezahat Akbal,  
tel: 06 14342408 of mailen vrijwilligerscollege@vivaan.nl.

Vivaan: Laagdrempelige cursussen voor 
mensen die moeite hebben met lezen, 
schrijven en computervaardigheden

Laaggeletterdheid en ‘Zeg eens B’
Het NcrV tv-programma ‘Zeg eens B’, dat eind 2014 bij NPO1 werd 
uitgezonden, maakt het probleem van laaggeletterdheid bespreekbaar. Het 
geeft een goed beeld van de dagelijkse problemen van mensen die moeite 
hebben met lezen, schrijven en computervaardigheden. Maar wat nog 
belangrijker is, de serie laat ook zien dat er blijkbaar wat aan dit probleem kan 
worden gedaan. De hoofdpersonen in het programma ‘Zeg eens B’ gaan naar 
school, volgen lees- en schrijfonderwijs, gaan naar de bibliotheek en oefenen in 
het werken met de computer. In de gemeente Bernheze is het mogelijk om deel 
te nemen aan een van de volgende cursussen, georganiseerd door Vivaan of 
door de bibliotheek:

Cursussen Vivaan
Leren? Gewoon doen!
Er zijn drie lesgroepen voor mensen die beter willen leren lezen, schrijven of 
rekenen. U kunt op ieder moment met deze gratis cursus starten. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met Vivaan, tel.: 0412-647975. 
E-mail: lerengewoondoen@vivaan.nl.

Leeskringen:
Er zijn twee leeskringen voor mensen die beter 
willen leren lezen. Tijdens de leeskring worden 
literatuurboeken gelezen die herschreven zijn. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met 
Vivaan, tel: 0412-474851. 
E-mail: ank.meertens@vivaan.nl.

Computercursussen voor beginners: 
Er zijn laagdrempelige computercursussen, waar 
u zelf aangeeft wat u wilt leren. Een vrijwillige 

begeleider helpt u hiermee. De cursus is gratis. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Vivaan, tel.: 0412-474851. 
E-mail: ank.meertens@vivaan.nl.

Cursus bibliotheek
Basiscursus ‘klik en tik het internet op’: 
In kleine groepjes, op een vast tijdstip in de week, kunt u kennismaken met 
internet mogelijkheden. Tijdens de les wordt er geoefend op de computers van 
de bibliotheek. U kunt zich aanmelden bij de informatiebalie van de bibliotheek 
in Heesch.

korting
STAPELEN

Extra korting op alle afgeprijsde artikelen!*

Online is alle sale 50% afgeprijsd.** 

* M
.u.v. accessoires. ** O

p de originele verkoopprijs.
Korting stapelen kan t/m

 31 januari 2015.

BIJ 2 ARTIKELEN

A L T I J D  O N L I N E  W W W . V A N T I L B U R G O N L I N E . N L

R A V E N S T E I N 
2.000M2 MODE 

N I S T E L R O D E 
10.000M2 MODE | SCHOENEN | SPORT

O N L I N E
WWW.VANTILBURGONLINE.NL

S C H I J N D E L
1.000M2 MANNENMODE

...nog 4 dagen!

A L T I J D  O N L I N E

10%

kortingkorting
20%
30%
40%

BIJ 4 ARTIKELEN

BIJ 3 ARTIKELEN

BIJ 5 OF MEER ARTIKELEN

BIJ 2 ARTIKELEN
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BErNHEZE - ‘Mijn’ was het thema van deze fotowedstrijd. Dit bracht een grote 
verscheidenheid aan onderwerpen in de foto’s die verstuurd werden naar de jury.  
Maar het blijkt toch heel lastig te zijn om de betekenis van ‘Mijn’ vast te leggen 
in een foto. Desondanks hebben we vele inzendingen mogen bekijken en keuren. 
De foto’s hebben de jury aardig wat hoofdbrekers gekost, voordat vastgesteld kon 
worden welke foto’s er in de prijzen vielen. Bij de beoordeling werden de criteria 
voor de wedstrijd steeds in het achterhoofd gehouden. Uiteindelijk kwam de jury tot 
de volgende uitslag:

1e PRiJs: Melanie van der Pas met 21 
punten voor ‘Mijn Poema’. Zij ontvangt een 
cadeaubon van € 100,- van
eetcafé ‘t Pumpke in nistelrode

2e PRiJs: ine Langenhuizen met 20 punten 
voor ‘Mijn zoon en kleinzoon’ en ontvangt 
hiervoor een cadeaubon van € 50,- van 
eetcafé ‘t Pumpke in nistelrode

3e PRiJs: elly Hagens met 19 punten voor 
‘Mijn Maashorst’ en ontvangt hiervoor een 
cadeaubon van € 25,- van 
eetcafé ‘t Pumpke in nistelrode.

Na deze eerste drie uitblinkers, volgden zes foto’s met 15 en 16 punten. De niet hier 
geplaatste foto’s zullen op de MooiBernhezesites gepubliceerd worden. De jury wil 
alle deelnemers aan de wedstrijd bedanken. De foto’s gaven blijk van speurwerk 
naar mooie plekken en situaties. De winnende foto’s zijn gekozen omdat - naar het 
oordeel van de jury - deze fotografen op de meest originele manier met het thema 
‘Mijn’ zijn omgegaan.

Alle foto’s die ingestuurd zijn en aan de gevraagde voorwaarden voldeden, staan 
vanaf heden in een foto-album op www.mooiheesch.nl, www.mooinisseroi.nl en 
www.mooihdl.nl.

en de winnaar van de FOTOWEDSTRIJD is...

1e prijs. MIJN POEMA van melanie van der pas uit heeswijk-dinther

2e prijs. MIJN ZOON EN KLEINZOON van ine langenhuizen
3e prijs. Mijn Maashorst van elly hagens uit nistelrode

FotoWeDstRiJDMiJn...

Eetcafé ‘t Pumpke • Raadhuisplein 7 • 5388 GM  Nistelrode • 0412 61 29 56
info@eetcafetpumpke.nl • www.eetcafetpumpke.nl

eetcafé 
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER
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Hierna volgde een zinderende 
goochelact en kwamen Jeugd-
prins Tristan en Jeugdadjudant Ties 
tevoorschijn. De 11-jarige Prins 
Tristan is een zoon van Alex 
Schoenmakers en Dorinne Swin-
kels. Hij zit in groep 8a van BS De 
Beekgraaf bij juffrouw Mendy en 
stagemeester Glen. Samen met zijn 
ouders, zijn zus Quinn en broertje 
ruben wonen ze op de varkens-
boerderij op de Palmenweg. “Mijn 
hobby’s zijn atletiek bij De Keien en 

motorcrossen op het land.  Ik heb 
zelf negen kippen en misschien 
heb je mijn liedje ‘Kippenstyle’ 
al op YouTube gezien.”, vertelt 
Tristan vol trots op het podium. 
Samen met zijn jeugdadjudant zal 
hij genieten op de Prinsenwagen 
en een heel gezellig jaar gaan be-
leven.
“Ik zat tot en met groep 5 op de 
Beekgraafschool in Nistelrode. 
Tristan en ik zijn al vrienden vanaf 
groep 3. Nu zit ik in Uden op de 
basisschool. Mijn school is OBS 
de Brinck. Ik zit bij Juf Anke van 
der Lee uit Nistelrode, juf Sandra 
en stagejuf Martje”, vertelt de 
11-jarige Jeugdadjudant Ties, met 
hobby’s als: atletiek, cross door 

het bos, judo en gamen. Samen 
met moeder, Brigitte Koenen en 
vader, Twan van den Berg, zijn zus 
Babs en zusje Pieta woont hij in de 
Boestestraat. Ze zijn klaar voor de 
start van carnaval 2015.

DeMitcH
Op zaterdag wordt er dit jaar een 
extra dimensie aan het feesten 
toegevoegd. Tijdens de avonduren 
en de kleine uurtjes daarna, is er 

in het café de allround live band 
DeMitch voor de iets oudere carna-
valsvierders die even geen ‘house’ 
willen, maar wel in zijn voor mu-
ziek, springen en dansen en vooral 

veel gezelligheid. Wil je wel housen 
en genieten van T-Spoon, DJ Peet 
& De Feestneger met de Nineties 
Act, laat je dan vooral niet weer-
houden om naar de zaal te gaan!

GRAtis bRooDJes
De optocht laat soms op zich wach-
ten. Dat hoeft bij ’t Tunneke geen 
probleem te zijn. De mensen van ’t 
Tunneke staan klaar om een pilsje 
te tappen of een andere godde-
lijke vloeistof te schenken. En, als 
je daar dan toch staat, neem dan 
gelijk een - gratis - broodje worst 
om een bodem te leggen voor alle 
drankjes die nog volgen.

‘t Dorp 148 - Heesch
www.tunneke-heesch.nl

Een mooi programma met carnaval vindt Bjorn Smits Tekst: Martha Daams Foto’s: Ad Ploegmakers

naast bouwersbal en kraantje Pappie ook nieuw vermaak
Bij ’t Tunneke is Carnaval gegarandeerd een succes

HEEScH – Carnaval zorgt voor een grote meedeinende massa mensen bij ’t Tunneke. Al jaren komen jong 
en oud vanaf de eerste kriebels tot het laatste bal feesten. Ook dit jaar weer zorgen Bjorn Smits en zijn 
mensen voor de inwendige en uitwendige mens, met bier, fris, hapjes en vooral veel muziek.

PRoGRAMMA
Vrijdag barst het carnaval los bij ’t Tunneke met het Bouwersbal. De 
muziek is dan van DJ Menno & De Feestneger. 
Zaterdagavond: In de zaal de Nineties Act met T-Spoon, DJ Peet 
 en De Feestneger. carnaval in het café met 
 all-round live band DeMitch.
Zondagmiddag: Vanaf 15.00 uur voor de kinderen hun eigen
 carnaval tijdens het Optochtbal.
Zondagavond:  Paul Elstak & DJ Menno met hun
 carnavalsvitaminen.
Maandagmiddag: Trouwen Hans Verstegen en Yvonne Verstegen
 in de onecht in de zaal. Altijd weer genieten van
 de platte humor van de pastoor en de gezel-
 ligheid daarna.
Maandagavond: Tijd voor Henk Dissel met zijn zangtalent en 
 DJ Joost 
 LET OP: ’t Tunneke komt dan met diverse 
 ludieke acties en kortingen. Dit mag je niet
 missen!
Dinsdagavond: Neemt de jeugd de zaak over bij Kraantje Pappie.
Dinsdagavond: Nog een keer genieten van DJ Menno voordat
 we op woensdag de feestneus opbergen tot het
 halfvastenbal.

Advertorial

Jeugdheerser: Prins tristan en adjudant ties

V.l.n.r.: Tieme Hermes, Valentijn Timmers, Milan v.d. Heijden, Harm Wolsky, Sem de Reuver, Ties v.d. Berg, 
Tristan Schoenmaker, Fen van Nistelrooij, Fenne v.d. Wijst, Lieke Verwijst, Niek Jansen en Floran Bosch Foto’s: DMBKJeugdadjudant Ties en Jeugdprins Tristan

Alaaf

nistelrode – Carnavalsstichting De Wevers presenteerde tijdens de 
jeugdzitting in De Overbeek afgelopen zondag een jeugdraad. Prachti-
ge nieuwe steken, nieuwe capes en enthousiaste carnavalsvierders; een 
prachtige jeugdraad van elf kwam het podium op met de Jeugdprins 
2014 Mike Verkuylen, die klaar was voor zijn afscheid. 
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Hagelslag, jam, koffie, thee, jus 
d’orange en suiker. Voor de Ont-
bijtshow van zondag 15 februari 
zijn deze producten fair ingekocht 
bij de Wereldwinkel Heeswijk-
Dinther. “Toen de Wereldwinkel 
ons benaderde met het voorstel 
meer te gaan doen met fair trade, 
waren we meteen enthousiast”, 
vertelt Marianne van Berloo, voor-
zitter van de ontbijtshowcommis-

sie namens de Stichting carnaval 
HDL. “De Wereldwinkel zoekt 
altijd verbinding. Ook met ver-
enigingen”, vertelt Marijke den 
Otter van de Wereldwinkel. En, 
hoewel de samenwerking tussen 
de Wereldwinkel en de Stichting 
carnaval HDL spontaan ontstond, 
past dit initiatief ook prima in de 
Fairtrade gemeente die Bernheze 
graag wil zijn. De Ontbijtshow van 

15 februari is niet de eerste keer 
dat de stichting gebruik maakt van 
fair trade producten. De pakketten 
voor de zieken bevatten reeds eer-
lijke producten van Max Havelaar.

De Ontbijtshow zal extra kleur krij-
gen dankzij enkele blaaskapellen, 
de jeugdraad en de dansmariekes. 
“Er is ook nog een verrassing en 
er zijn VIP arrangementen”, ver-

telt Sabine van Lamoen. “VIP’s 
krijgen een apart tafeltje, een ont-
bijt met champagne en een privé-

ober.” “Het is gewoon een mooi 
ochtendvullend programma”, zegt 
Marianne. “Dat ouderwetse car-
navalsgevoel keert die ochtend 
helemaal terug”, vertelt Nicol van 

Zutphen, die samen met de andere 
commissieleden de ontbijtshow dit 
keer zonder Ferdy Verhoeven, or-
ganiseert. “Ferdy was altijd de or-
ganisator van de Ontbijtshow. We 
willen hem graag bedanken.”

De ontbijtshow vindt plaats in de 
Snevelbokkenstal op zondag 15 
februari en begint om 10.00 uur. 
Prijzen: Volwassenen € 6,50 en 
kinderen € 3,50. Aanmelden voor 
het VIP-arrangement of doorge-
ven dieetwensen kan via 
ontbijtshow@snevelbokkenland.nl. 

 

eerlijk ontbijten tijdens ontbijtshow carnaval

sneVeLbokkenbitteR
Bij elke publicatie in 
DeMooiBernhezeKrant geeft 
Stichting carnaval HDL een fles 
Snevelbokkenbitter weg. 
Winnen? Beantwoord dan de 
volgende vraag: 
Wat is het thema van de 
Ontbijtshow?

Mail de oplossing voor 2 februari 
naar 
info@demooibernhezekrant.nl. 
Uit de goede inzendingen wordt 
een winnaar geloot. 

Winnaar Snevelbokkenbitter 
Week 3: Carola van den Berg
Antwoord: Mini na-aapshow

‘Dat ouderwetse carnavalsgevoel keert 
die ochtend helemaal terug’

HEESWIJK-DINTHEr/LOOSBrOEK – De Ontbijtshow is al jarenlang een vertrouwd ontbijtevenement op 
carnavalszondag, voor de optocht. De Stichting Carnaval HDL wordt komende editie geholpen door de 
Wereldwinkel; het ontbijt bestaat grotendeels uit fair trade producten.

V.l.n.r.: Sabine, Marijke, Marianne, Els en Nicol  Tekst: Matthijs van Lierop Foto: Michel Roefs

WinnAAR PuZZeL 
cARnAVAL HDL 
Riek Kuijs van Esch
Antwoord: Valentijn

Piereslikkers onthullen volgens 
traditie boys’ Prinses ineke

VOrSTENBOScH - Traditiege-
trouw brengen de Piereslikkers 
een bezoek aan de kantine van de 
Vorstenbossche Boys. Zeker als de 
nieuw prins binding heeft met de 
Boys. Ook is het een traditie dat 
tijdens dit bezoek de prins iemand 
mag kiezen die hij uitroept tot 
prins van de kantine. 

Verrassend werd er dit jaar niet 
gekozen voor een prins maar een 
prinses. Ineke van de Zanden mag 
zich komende tijd vereerd voelen 
als prinses. Ze werd door prins 
Gijs voorzien van de nodige ver-
sierselen.  Ineke  is - samen met 
haar man Ad - al jaren het gezicht 

achter de bar van de voetbalver-
eniging. Zowat het hele gezin van 
de Zanden heeft  binding met de 
Boys. Zoons Teun en Willem spelen 
in de jeugdafdeling en zoon Thijs 
speelt bij de senioren. Alleen doch-
ter Anne heeft een andere passie, 
zij runt met veel plezier haar eigen 
kapsalon. We wensen prinses In-
eke, maar zeker ook de rest van de 
familie, gezellige carnavalsdagen.  Prins Gijs en Prinses Ineke

Verrassend dit 
jaar geen prins, 
maar een prinses
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mooi & in bedrijf

in bedrijf

www.humstijl.nl

Fiscaal advies op maat
Uitbesteding van uw fiscale verplichtingen 

bespaart u veel rompslomp. 

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

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

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

Van schayk maakt u wegwijs 
In de wereld van administratie en belastingen 

Het Schoor 2
5473 VJ Heeswijk-Dinther
Telefoon (0413) 29 25 69

www.vofvanberloo.nl

V.l.n.r.: Johan, Jeroen, Frank en Roel 
 Tekst: Carla Admiraal Foto: Ad Ploegmakers

Advertorial

Frank van Weerdenburg van Weerdenburg Web Works:

‘Weerdenburg Web Works na 15 jaar nog lang niet klaar’

Vanaf 2007 is het bedrijf geves-
tigd op een prachtige locatie; het 
Oude raadhuis aan ’t Dorp in 
Heesch. Van Weerdenburg kan 
terugkijken op succesvolle jaren: 
“Ja, het gaat goed, 2014 was 
zelfs het beste jaar ooit!” 

Weerdenburg Web Works is een 
no-nonsens bedrijf, met korte lij-
nen en zeer servicegericht. Niet 
voor niets is het motto: ‘We 
make it work’. “Ik ben altijd erg 
in de techniek geïnteresseerd ge-
weest en zag de mogelijkheden 
van internet. Het is voor ons een 
grote uitdaging om samen met 
de klant een mooi product neer 

te zetten. Wij vinden het verder 
erg belangrijk dat de klant zijn 
website zelf heel gemakkelijk 
kan bijhouden. We hebben dan 
ook een eigen content Manage-
ment Systeem (cMS) ontwik-
keld dat heel gebruiksvriendelijk 
is. Als je gemakkelijk je website 
kunt bijhouden, houd je hem 
ook actueler. Ook het plaatsen 
van foto’s gaat heel gemakkelijk 
en snel, die worden automatisch 
bijgesneden.” Daarnaast kunnen 
ondernemers hier terecht voor 

diverse webapplicaties. “Veel be-
drijven hebben bijvoorbeeld bij 
de ingang welkomstschermen. 
Wij maken de inhoud daarvoor 
met dezelfde technologie als 
websites. 

Daarnaast maken wij apps voor 
telefoons. Ideaal voor bedrijven 
die bijvoorbeeld hun verkoop-
processen willen monitoren, je 
kunt elkaars status zien; het is 
echt bedoeld om informatie te 
delen en elkaar te motiveren.“ 

VEELZIJDIG
Een andere  activiteit van het 
veelzijdige bedrijf is de ontwik-

keling van Webbased software. 
“De gebruiker heeft alleen een 
internetverbinding nodig om 
met de software te kunnen wer-
ken; je hoeft helemaal niets meer 
te installeren. Updates gaan ook 
vanzelf. Het is overal te gebrui-
ken, ook op je smartphone en ta-
blet. Daarnaast is Visitor control 
(bezoekersregistratie) belangrijk 
voor ons. Dat varieert van het 
maken van uitnodigingen tot e-
tickets, indeling van groepen en 
toegangscontrole.” 

Weerdenburg Web Works werkt 
voor grote landelijke bedrijven, 
maar ook lokaal, zoals voor  De 
Pas, cUBE, Kersouwe en De 
Eijnderic. “Als cursist van, kun je 
bijvoorbeeld op de website van 
De Eijnderic inloggen en dan zie 
je alle informatie over cursus-
sen, docenten, nieuwsbrieven en 
emails. Het systeem is ook nog 
eens zo gemaakt dat De Eijnderic 
alle gegevens heel snel kan ver-
werken tot het jaarlijkse informa-
tieboek.” 

Volgens Frank gaan de ontwikke-
lingen in dit vak nog steeds heel 
snel. “Het gebruik van telefoon 
en tablet neemt bijvoorbeeld nog 
steeds toe, maar veel websites 
zijn hier nog niet op aangepast. 
Wij maken een website altijd res-
ponsive, dat wil zeggen dat ze 
zich automatisch aanpassen aan 
het apparaat waarmee ze beke-
ken worden.”

Weerdenburg Web Works
’t Dorp 61
5384 MB Heesch
Tel. 0412 - 45 00 01
www.weerdenburg.nl

HEEScH - Hij begon vijftien jaar geleden in zijn eentje met het bouwen van websites, maar inmiddels 
heeft het bedrijf van Frank van Weerdenburg drie medewerkers: Jeroen Govers, Roel Boerboom en 
Johan Broeksteeg en met z’n vieren verzorgen ze alles op het gebied van internettechnologie. Het is voor 
iedereen de uitdaging om alles zó gebruiksvriendelijk te bouwen, dat handboeken niet meer nodig zijn.

VOlgens Frank gaan de Ontwikkelingen 
in dit Vak nOg steeds heel snel

WeerdenburgWeb Works
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COLOFON

• Beco
• G.hermes houtbewerking
• Van Bakel eco
• technitrexx
• leddux

• Van schayk VoF
• V.o.F. Van Berloo
• thelma kado’s
• humstijl
• J. Meulendijk keukens
• Kringloopwinkel 
 de snuffelhut

• Uce.nl
• heeschkoi.nl

mooi & gezond

mooi & duurzaam

mooi & in bedrijf

mooi & online

Wilt u ook elke week vermeld worden in de 
Mooi & colofon en ééns per 4 weken uw 
advertentie gepubliceerd hebben in één van de 
Mooi & rubrieken neem dan contact met ons 
op via advertentie@demooibernhezekrant.nl of 
bel met 0412-795170 / 06-22222955.

Tramstraat 25, 5388 GE  Nistelrode | T 0412 617 491

E info@maasenvanoss.nl  |  I www.maasenvanoss.nl

Lekker
genieten...
Uw administratie in goede handen!

Met uw administratie in uw maag zitten, is helemaal niet nodig.

Bij Maas & van Oss zijn administratieve, fi scale en fi nanciële zaken in

goede en betrouwbare handen. Zodat u als ondernemer tijd

overhoudt om lekker, zorgeloos te genieten…

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Geslaagde informatiemiddag voor schilders bij erveza
HEEScH - Onder het genot van een hapje en een drankje, konden de schilders uit Heesch kennismaken met de nieuwe verfspeciaalszaak Erveza. 
Zaterdagmiddag 24 januari waren de professionals uitgenodigd door Hans van Erp. 

Hij vertelde enthousiast over de mogelijkheden die Erveza op de John F. Kennedystraat voor alle schilderstoepassingen in huis heeft. Voor deze professionals is er veel keuze 
in kleuren en kleurnuances, de verfmengmachine maakt de mogelijkheden zelfs oneindig.  Naast de vele positieve reacties, waren eigenaar Hans van Erp en zijn medewerk-
ster Maria erg tevreden over de goede opkomst. Het was een zeer geslaagde middag!

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

ster Maria erg tevreden over de goede opkomst. Het was een zeer geslaagde middag!

John F. Kennedystraat 89 - 5384 GB Heesch 

Foto’s: Marcel van der Steen

Openingstijden: 
Ma. t/m do. 9.00 tot 18.00 uur 
Vrijdag 9.00 tot 20.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 17.00 uur

S N U F F E L H U T
DE

Laar 29 - Nistelrode - 06-10239840

Kringloopwinkel
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Heesch-noord start met energiebesparing
Antoon van den Hurk: “Samen energie besparen scheelt tijd en geld” 

Initiatiefnemers Marja Theelen, 
Antoon van den Hurk, Japke La-
mers, Tiny Arts en Huub van Her-
pen trekken samen als buurtteam 
de kar. BEcO en Buurkracht on-
dersteunen. Bijvoorbeeld door de 
besparingsmogelijkheden in de 
buurt te onderzoeken en bewo-
ners te helpen bij het opvragen en 
beoordelen van offertes. 

Bovendien kunnen bewoners 
via een persoonlijke pagina op 
buurkracht.nl hun eigen energie-
verbruik nauwkeurig volgen en 
vergelijken met het gemiddelde 
verbruik van de buurt. Marja 
Theelen: “Je kunt je nu al aanmel-
den op de website
www.buurkracht.nl/heesch-noord 
en zien welke maatregelen in 
jouw huis of voor jou persoonlijk 
interessant kunnen zijn.”

Inzicht in je energieverbruik
Heesch-Noord ontvangt met 
voorrang gratis de slimme meter. 
Met de slimme meter wordt in-
zicht in je eigen energieverbruik 
mogelijk. Op buurkracht.nl is ver-
volgens te zien hoe ieders eigen 
energieverbruik zich verhoudt tot 
dat van de buurt. En welke maat-

regelen interessant zijn om ener-
gie te besparen. “Samen energie 
besparen scheelt niet alleen veel 
geld, het levert meer wooncom-
fort op en is bovendien tijdbespa-
rend en gezelliger samen”, aldus 
Japke Lamers.

Handjes gezocht
Het buurtteam roept buurtbewo-
ners op die zin en ook een beetje 
tijd hebben, om mee te helpen 
met de uitvoering. “Alle hulp is 
welkom, van flyeren, het aanvra-
gen van offertes tot het meehel-
pen organiseren van buurtbijeen-
komsten. We horen het graag.”
Op 4 februari organiseert het 
buurtteam om 19.30 uur in De 
Pas de eerste buurtbijeenkomst 
waar bewoners informatie krijgen 
over de plannen en de aanpak. 
Alle buurtbewoners zijn van harte 
welkom om mee te denken en te 
praten. 

Neem voor meer informatie con-
tact op met Antoon van den Hurk: 
06-41562865 of met Jos Derks 
van Buurkracht: 06-50630373, 
jos@buurkracht.nl. 
Of kijk op 
www.buurkracht.nl/heesch-noord.

HEEScH - In deze tijd van crisis en hoge brandstofprijzen wordt energie besparen aantrekkelijker. Toch 
komt het er in veel huishoudens niet van. Te druk. Gedoe. Geen idee wat een investering oplevert. Uit 
onderzoek blijkt dat, als een hele straat of buurt de krachten bundelt, het opeens wel lukt om besparings-
maatregelen van de grond te tillen. Enkele inwoners uit Heesch-Noord hebben besloten hun buurt in 
beweging te brengen. De Bernhezer Energie Coöperatie (BECO) en Buurkracht, een initiatief van Enexis 
Holding N.V., ondersteunen hen hierin.

Het Buurtteam van Heesch-Noord

Advertorial

kennis en
 onDeR steuninG 
bieden aan lokale 
gemeenschap

Frank Hanegraaf, initiatiefnemer 
van het spreekuur, vertelt: “Ik ben 
al jaren aanwezig op het spreekuur 
van de KvK om ondernemers van 
raad te voorzien op hun accoun-
tancy vragen. 

Wij staan iedere eerste woensdag 
van de maand van 15.00 tot 18.00 
uur voor u klaar tijdens een gra-
tis toegankelijk spreekuur op ons 

kantoor in Heesch (cereslaan 4, 
naast de rabobank). Iedereen kan 
hier vrijblijvend binnenlopen om 
vervolgens in gesprek te gaan met 
een van de aanwezige specialisten, 
waarbij ze worden voorzien van 
een basisadvies. 
Hierna kunnen we gezamenlijk be-
palen of een verder adviestraject 
volgt. Om te garanderen dat de 
specialist die u wilt spreken voor 

u beschikbaar is, is het aan te be-
velen om van tevoren telefonisch 
uw afspraak te reserveren op 0412 
- 45 90 00 (receptie Van Soest & 
Partners). 

Wilt u op een ander tijdstip of 
datum een vrijblijvende afspraak 
maken, dan kunt u natuurlijk ook 
altijd dit telefoonnummer bellen of 
gewoon binnen komen lopen.

Frank: “Kennis en ondersteuning bieden aan de lokale gemeenschap drijft ons 
allemaal en zo brengen we particulieren en ondernemers verder in privé of 
zakelijke vraagstukken” 

Ondernemers én particulieren uit de gemeenten Bernheze en Maasdonk kunnen iedere eerste woensdag van de maand 

van 15.00 tot 18.00 uur een gratis inloopspreekuur bezoeken op de locatie van Van Soest & Partners aan de cereslaan in 

Heesch. Een team van specialistische, lokale en ervaren adviseurs is beschikbaar voor allerlei vragen op fiscaal, financieel, 

lonen, dan wel accountancy gebied.

Frank Hanegraaf en Chris-Stan van Daal Foto: Thomas Segers

onZe Diensten o.A.:

• Accountancy

• Belastingadvies

• Financiële administratie

• Salarisadministratie

• Personeelsadvisering

• Financiële planning

• Bedrijfseconomische 

ondersteuning

• Startersbegeleiding

• Fusie & overname
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‘t Dorp 70 - 5384 MC Heesch
0412-474000

info@g-italiana.nl
www.g-italiana.nl

A presto!
Gaetano & Yulita Mercurio

Voortaan elke maandag geopend 
van 16.00 uur t/m 20.00 uur

Loop eens gezellig binnen!

FOCACCIA SEMPLICE  € 6,20 
Knoflook, olijfolie, zeezout  
en rozemarijn 

FOCACCIA BRUSCHETTA  € 7,50 
Tomaatjes, ui, knoflook  
en olijfolie 

FOCACCIA THATS AMORE € 8,40 
Pikante salami, pecorino, olijven  
en olijfolie 

FOCACCIA BASTADUNNA € 9,75 
Gerookte zalmfilet,  
pesto en rucola 

FOCACCIA  
YULITA SPECIALE  € 11,00 
Parmaham, buffelmozzarella,  
pinoli en pesto  

‘t Dorp 70, 5384 MC Heesch     
0412 - 474 000    
info@g-italiana.nl    
www.g-italiana.nl

DORELLA  € 27,50 
Tomaat, mozzarella  
en oregano 

CANARINO  € 29,80 
Tomaat, mozzarella,  
ham en champignon 

LA MARGELLINA  € 31,50 
Tomaat, mozzarella,  
salami, spek en ui 

LA SOLEGGIATA                   € 34,00  
Tomaat, mozzarella,  
gorgonzola en tonijn    
** Extra supplementen € 3,50 
 
** Alle pizza’s kunnen eventueel  
 zonder tomatensaus of kazen 
 
** Wij doen niet aan zelf  
 samengestelde pizza’s alleen  
 authenthieke pizza’s

Maxi - Famiglia Pizza’s 55 cm 
4 persoons - vanaf 16.00 uur 
deze pizza’s minstens 30 min. van te voren bestellen

LASAGNE TRADIZIONALE € 8,00 
(1 pers. Gerecht) Bechamel  
rundergehakt, tomaat en parmezaan 

LASAGNE MISTER BIANCO € 9,00 
(1 pers. Gerecht) Bechamel, 4 soorten 
kaas en tomaat

**Lasagne 15 min oventijd**

 
POLPETTINE AL SUGO  € 13,50 
(1 pers. Gerecht) Wereldberoemde  
Siciliaanse gehaktballetjes met  
tomatensaus en mozzarella 

PUNTINE DI MAIALE  
DELLA NONNA  € 15,00 
(1 pers. Gerecht)  Siciliaanse beenham 
op Nonna’s wijze. Honing, pesto rosso 
en balsamico creme 

woensdag  11.30 - 20.00 uur
donderdag  11.30 - 20.00 uur
vrijdag  11.30 - 21.00 uur
zaterdag  11.30 - 20.00 uur
zondag  13.00 - 19.30 uur

maandag en dinsdag gesloten

Wij heten u van harte welkom bij Gastronomia Italiana. De meest authentieke 
Italiaanse winkel van Nederland. Gastronomia Italiana is uniek in de regio. 
Het is tevens  een  winkel, broodjeszaak, afhaalpizzeria en traiteur. 
Een Italiaanse gastronomia zoals je die in Italië in elke plaats vindt. 

A presto!

Gaetano & 
       Yulita Mercurio

Adres Openingstijden

OvengerechtenFocaccia’s 
vanaf 16.00 uur

* Vraag ook naar het menu van de dag  in onze vitrine 
 
* Pizza’s, focaccia’s en ovengerechten  graag telefonisch te bestellen i.v.m.  
 drukte in de winkel.

Prijzen zijn geldig tot en met 31 december 2015 ‘t Dorp 70, 5384 MC Heesch   0412 - 474 000   info@g-italiana.nl   www.g-italiana.nl

PER PERSOON  € 4,75 
Deze schalen 1 dag van  
te voren reserveren. 

 

Antipasto
Het is bij ons mogelijk om  
buffetten en cateringen af te  
halen. Hiervoor moet wel van  
tevoren worden gereserveerd. 

Catering

Voor meer info kijk op onze site www.g-italiana.nl

NIEUW: DE ITALIAANSE PIADINA
(WRAP) & MAXI – FAMIGLIA PIZZA’S

Een aantal nieuwe broodjes en pizza’s

De nieuwe 
folder is uit

Lingerie & bijoux speciaalzaak sterrin verhuist

ruim twee decennia geleden 
waagden de dames Maria van 
den Berg en Maria van Vreede de 
sprong naar het eigen onderne-
merschap met Sterrin. Een speci-
aalzaak met prachtige en kwalita-

tief goede lingerie, leuke bijoux, 
korsetten, ondermode voor het 
hele gezin, nachtkleding en bad-
mode van bekende en gerenom-
meerde merken. Beide Maria’s 
zetten er al jaren de schouders 

onder. Jaarlijks worden beurzen in 
binnen- en buitenland bezocht, in-
gehaakt op trends waarbij kwaliteit 
voorop staat en samengevat zorgt 
het tweetal voor een complete en 
mooie collectie op alle vlakken. 

Daarbij wordt ook met de tijd mee-
gegaan. 
De site www.sterrin.nl laat slechts 
een gedeelte van de collectie zien 
want: “We hebben veel meer in de 
winkel dan we kunnen laten zien 
op onze site. Het is daarbij ook 
écht beter om langs te komen zo-
dat, indien gewenst, na deskundig 
advies de maten opgenomen wor-
den. Dan heb je uiteindelijk iets 
wat goed past, lekker zit en waar je 
aansluitend lang plezier van hebt”, 
aldus beide dames. 
Sterrin is inmiddels een gevestigde 
naam tot ver in de regio. Stilstaan 
en achterover leunen, zit echter 
niet in het pakket van beide on-
derneemsters. “We willen voor-
uit”, klinkt het opgewekt. En dat 
doen ze. Met het oog op een toe-
komstige specialisatie die naadloos 
aansluit op hun zaak, verhuist de 
zaak van Sint Servatiusstraat 50 
naar Plein 1969 1B. 

“Ik ben begonnen aan de opleiding 
mammacare adviseur. Momenteel 
hebben we al prothese bh’s in onze 
collectie. Na het afronden van mijn 
opleiding zijn we gecertificeerd om 
ook borstprotheses in onze col-
lectie op te nemen voor vrouwen 
na of wellicht nog tijdens een hele 
nare periode in hun leven. Verder 
bestaat dan ook de mogelijkheid 
om, afhankelijk van het model, lin-
gerie uit de collectie aan te passen 
tot prothese bh”, vertelt Maria van 
den Berg. De verhuizing heeft alles 
te maken met deze nieuwe sprong. 

“De nieuwe winkel heeft - naast 
paskamers - ook een aparte ruim-
te voor dames die een borstpro-
these nodig hebben of al hebben. 
Het is een extra stukje service. Ik 
heb er, helaas, nu al regelmatig 
mee te maken. Borstkanker is een 
veel voorkomende nare ziekte die 
vrouwen in hun hele zijn treft. Als 
ik hen kan helpen met goed pas-
sende protheses en/of lingerie/
bh’s en zij met een goed gevoel 
bij Sterrin naar buiten gaan, dan 
geeft dat heel veel voldoening”, 
weet Maria van den Berg. Pas als 
haar opleiding succesvol is afge-
rond omstreeks juli/augustus van 
dit jaar, wordt dit nieuwe onder-
deel van Sterrin ingevoerd. Tot dat 
moment doen de dames wat zij al-
tijd doen. “Met goede service, ga-
rantie, gevoel, beleving en geduld 
onze klanten naar beste vermogen 
helpen”, klinkt het resoluut. Vanaf 
zaterdag 31 januari is iedereen van 
harte welkom op het nieuwe adres 
op Plein 1969 1B.

steRRin
Plein 1969 1B
5473 cA Heeswijk-Dinther
Tel.: 0413-294017
mail@sterrin.nl
www.sterrin.nl

www.sterrin.nl

HEESWIJK-DINTHEr – Al vele jaren runnen Maria van Vreede en Maria van den Berg met succes de tot ver in 
de omtrek bekende speciaalzaak in lingerie & bijoux, Sterrin in Heeswijk-Dinther. Hét adres voor korsetten, 
dames/heren- en kinderondermode, bad- en nachtmode. Met het oog op een toekomstige specialistische 
uitbreiding van het assortiment en dienstverlening, begint Sterrin aan een nieuw avontuur en verhuizen 
zij. Vanaf zaterdag 31 januari is iedereen daarom welkom op het nieuwe adres Plein 1969 1B in Heeswijk-
Dinther.

Maria van Vreede en Maria van den Berg Tekst: Wendy van Lijssel

Advertorial

Q-koorts meetbaar lang na infectie
Q-detect gebruikt een andere manier om 
Q-koorts op te sporen dan huidige testen. 
Een testuitslag wordt gebaseerd op de ge-
heugencellen in het bloed. Als deze cellen in 
het laboratorium sterk reageren op een Q-
koorts bacterie, wordt een eerdere infectie 
aangetoond. Een dergelijke reactie blijkt bij 

veel mensen ook jaren na infectie nog goed 
meetbaar te zijn. Zo vond Q-detect in het 
Brabantse Herpen 80% meer Q-koorts infec-
ties dan antistoftesten. De test kan ook toe-
gepast worden om Q-koorts lang na de epi-
demie te diagnosticeren of juist uit te sluiten.

Een afspraak maken 
Sinds afgelopen december kunnen artsen 
en particulieren deze test aanvragen om een 
vermoeden van Q-koorts te onderzoeken. 
Een afspraak maken kan via de site 
www.qkoortstest.nl of telefonisch via 0412-
700507. De kosten bedragen € 114,- inclu-
sief BTW. Bloedafname voor de test vindt 
iedere maandag en dinsdagochtend plaats in 
Oss, bij de polikliniek van Dc Bernhoven in 
Oss. 
De analyse van het bloed wordt gedaan bij 
Innatoss Laboratories op het PivotPark. 

nieuwe Q-koortstest 
wekelijks in oss
OSS - Bloedafname voor een nieuwe Q-koortstest is nu ieder week mogelijk in Oss.  
Q-detect, de gevoelige test van Innatoss Laboratories, kan Q-koorts lang na infectie nog 
terugvinden. Dit is van groot belang voor ondersteuning van late diagnoses, of juist het 
uitsluiten van een relatie tussen bepaalde klachten en Q-koorts. 

Advertorial

Meld je nu aan voor het burgerpanel
• Anoniem • Gratis • In 3 minuten
www.tipmooibernheze.nl
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de Misse 6, Postbus 19
5384 ZG heesch
14 0412 
(voor storingen in openbare ruimte 
buiten openingstijden: 06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur 
Woensdag: 8.30-19.00 uur

Milieustraat
de Morgenstond 4
heeswijk-dinther, 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-16.00 uur

Groendepots
Fa. Van schaijk, Berghemseweg 13 
nistelrode
Fa. dijkhoff, lariestraat 25 
heeswijk-dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

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

Maak een afspraak 
U kunt alleen op afspraak
terecht aan onze balies.
U maakt een afspraak:
- via www.bernheze.org
- telefonisch 14 0412
- bij de receptie in het gemeentehuis

Paspoort, rijbewijs of id-kaart 
ophalen?
dat kan dagelijks zonder afspraak van 
8.30 tot 17.00 uur, op vrijdag tot 12.30 
uur en woensdag tot 19.00 uur bij de
receptie in het gemeentehuis.

PRAktiscHe inFoRMAtie

Gemeenteberichten

Stichting Omroep Maasland
Het college verzoekt de gemeenteraad om Stichting Omroep Maasland voor te dragen aan het commissariaat voor de Media als de lokale om-
roep voor Bernheze en aan het commissariaat een verzoek te doen voor een zendtijdvergunning voor de periode 2015-2019. 

Rekenkamerrapport inkoop en aanbesteding gemeente Bernheze
De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar inkoop en aanbestedingen in de gemeente Bernheze. Het college van burgemeester en 
wethouders biedt dit onderzoek, inclusief een bestuurlijke reactie, aan de gemeenteraad aan.

Besluitenlijsten van de collegevergaderingen vindt u op www.bernheze.org. 

coLLeGebesLuiten 21 januari 2015

Voorwaarden 
Het snoeihout wordt verwerkt in 
een biomassa-energiecentrale. 
Daarom kan alleen hout dat aan 
onderstaande kwaliteitseisen vol-
doet, worden gebruikt voor het 
opwekken van energie.
 - Snoeihout afkomstig van boom-

kwekerijen, fruittelers e.d. is uit-
gesloten, omdat dit bedrijfsafval 
betreft.

 - Het is uitsluitend schoon snoei-
hout zonder blad. Wanneer er 
heel weinig droog blad aan de 
takken hangt is dat geen pro-
bleem. coniferen, bladhouden-
de takken, boomstronken, tim-
merhout en dergelijke worden 
niet geaccepteerd.

 - Aan het hout mag geen zand-
grond zitten. Daarom kunt u het 
hout het beste op een (redelijk)
droge plek neerleggen.

 - Het hout mag maximaal zes 
meter vanaf een verharding 
(openbaar terrein) op een hoop 
liggen, anders kan het niet ge-
laden worden. Het moet op het 
eigen perceel liggen en niet op 
openbaar terrein.

 - De houthoop moet goed be-
reikbaar zijn, zodat het hout 
met een kraan op een vrachtau-
to kan worden opgeladen. Let 
er bijvoorbeeld op dat het hout 
niet tegen bomen ligt.

 - De houthoop dient minimaal 
3m3 groot te zijn. combineren 
op een plek is mogelijk.

Werkwijze
Bij het melden moet u het volgen-
de doorgeven: naam en adresge-
gevens van de aanbieder, (mobiel) 
telefoonnummer waar men over-
dag bereikbaar is, adresgegevens 
van de locatie waar het hout ligt, 
plaats van herkomst van het hout 
en een inschatting van de hoeveel-
heid kubieke meters. 

Wanneer van de locatie geen 
adresgegevens kunnen worden 
opgegeven, moet een duidelijke 
beschrijving van de plek worden 
gegeven. U krijgt geen bevesti-
ging van de aanmelding. Het is 
niet mogelijk van tevoren aan te 
geven op welke dag het snoeihout 
wordt opgehaald. Bij grote belang-
stelling kan het voorkomen dat het 
snoeihout in de opvolgende week 
wordt opgehaald.

De aanbieder is verantwoorde-
lijk voor het snoeihout totdat het 
wordt opgehaald. Steekproefsge-
wijs zal gecontroleerd worden of 
het aangeboden voldoet aan de 
eisen. Mocht dat niet zo zijn, dan 
kunnen wij het helaas niet meene-
men.

Het snoeihout dat niet wordt ge-
accepteerd, kunt u aanbieden bij 
Transportbedrijf Fa. Van Schaijk 
in Nistelrode of Firma Dijkhoff in 
Heeswijk-Dinther. 

Gemeente haalt snoeihout 
buitengebied op 

Zij roept daarmee alle inwoners 
van Brabantse dorpen op om aan 
de slag te gaan met de leefbaar-
heid van hun eigen dorp. Dit jaar is 
het thema cultuur. Bundel dus sa-
men met vrienden, buurtgenoten, 
school of club de krachten, meld 
uw idee vóór 11 maart 2015 aan 
via www.brabant.nl/dorpenderby 
en maak kans op € 10.000,- voor 
uitvoering van het plan.
U volgt de Derby op Facebook, 
Instagram en Twitter. Met vra-

gen kunt u contact opnemen met 
het Dorpen Derby team, telefoon 
073-68 08 786 of mailen naar 
dorpenderby@brabant.nl.

Bernheze, Boekel, Boxmeer, Lan-
derd, Sint-Anthonis, Veghel, Oss 
en Sint-Oedenrode werken sinds 
2014 samen in een pilot voor hulp 
bij het huishouden. Zij hebben voor 
de huishoudelijke verzorging con-
tracten met nog acht zorgaanbie-
ders. De pilotgemeenten dragen 
2.500 cliënten met huishoudelijke 
hulp van het failliete Pantein-Vi-
vent over aan deze zorgaanbie-
ders, voor Bernheze alleen al circa 
386 cliënten.

Het overdragen van de cliënten 
aan de andere acht zorgaanbieders 

die meedoen aan de pilot (Actief 
Zorg, BrabantZorg, Breederzorg, 
Buurtzorg, Interzorg, Laverhof, 
TSN Thuiszorg en TZorg) is gunstig 
voor cliënten en medewerkers van 
Pantein-Vivent. Er is altijd een aan-
bieder waar de cliënt samen met 
zijn hulp naar toe kan. Dit geeft 
de grootste kans dat cliënten hun 
vertrouwde hulp behouden. con-
tinuïteit, keuzevrijheid en kwaliteit 
van dienstverlening zijn op deze 
manier het beste gewaarborgd.
Alle 2.500 cliënten hebben 22 ja-
nuari 2015 een brief ontvangen 
van hun gemeente. 

Huishoudelijke Hulp Pantein-
Vivent failliet 
Op 14 januari 2015 is het faillissement van Huishoudelijke Hulp 
Pantein-Vivent BV bekendgemaakt. Het gaat bij het aangevraagde 
faillissement alleen om het onderdeel ‘huishoudelijke verzorging’ van 
Pantein-Vivent. Dit staat los van andere diensten die Pantein levert, 
zoals persoonlijke verzorging of begeleiding. 

De gemeente haalt van 2 tot en met 6 maart 2015 snoeihout in het bui-
tengebied op. U kunt zich daarvoor tot 20 februari 2015 aanmelden bij 
de gemeente, telefoon 14 0412 of via het ‘aanvraagformulier ophalen 
snoeihout’ op www.bernheze.org. 

Die kansen zien, ideeën hebben en vooral wild-enthousiast zijn om 
het grootste natuurgebied van Noord-Brabant op de kaart te zetten!

Drie bestuursleden Stichting 
Maashorst in Uitvoering

Wij zijn op zoek naar

In Stuurgroep De Maashorst werken veel partijen samen om het gebied sociaal, 
economisch en ecologisch te versterken. Het MaashorstManifest vormt de basis 
voor alles wat er gebeurt in De Maashorst. Dit is uitgewerkt in een Meerjarenplan       
2015/2019 met een investeringsvolume van ongeveer 53 miljoen euro! Er liggen 
twee grote kernopgaves in de komende vijf jaar voor De Maashorst. Het landelijk 
natuurnetwerk wordt afgerond. En de economische en sociale structuur in de omlig-
gende schil wordt versterkt door de verbinding van natuur, voeding en gezondheid. 

De Stuurgroep heeft een uitvoeringsorgaan opgericht, Stichting Maashorst in 
Uitvoering, die verantwoordelijk is voor de uitvoering. De Stichting wordt hierbij 
ondersteund door een programmabureau. 
Voor het bestuur van de Stichting Maashorst in Uitvoering zoeken wij:
• een bestuurslid met een brede inhoudelijke kijk op de gebiedsontwikkeling
• een bestuurslid met een financieel economische achtergrond, tevens  

penningmeester 
• een bestuurslid met een brede bestuursrechtelijke kijk op de sturing op de 

gebiedsontwikkeling 

Interesse? U kunt reageren tot 13  februari 2015. Kijk voor een volledige 
profielschets en meer informatie op www.demaashorst.nl

Vacature

brabantse Dorpen Derby 
De provincie Noord-Brabant organiseert voor de vierde keer de 
Brabantse Dorpen Derby. 

Gemeente bellen? 

Voortaan belt u 14 0412. Dit is 
een verkort nummer dat is samen-
gesteld uit 14 plus het netnummer.

0412

Pinnen mag, ook in 
het gemeentehuis en 
bij de Milieustraat.
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Gemeenteberichten

oFFiciËLe bekenDMAkinGen

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

stukken. Neem voor het indienen van een 
mondelinge inspraakreactie contact op met 
de betreffende afdeling.
Zienswijze
Procedure 3a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken 
na publicatiedatum schriftelijk een zienswij-
ze indienen bij het college van burgemeester 
en wethouders van Bernheze. Neem voor 
het indienen van een mondelinge zienswijze 
contact op met de betreffende afdeling. 
Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na publica-
tiedatum een schriftelijke zienswijze indien 
bij het college van burgemeester en wet-
houders van Bernheze. Neem voor het in-
dienen van een mondelinge zienswijze con-
tact op met de betreffende afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na verzenddatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Bernheze. Het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Bernheze. Het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.
Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
roep indienen bij de sector bestuursrecht 

van de rechtbank, Postbus 90125, 2500 MA 
’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft geen 
schorsende werking. Er zijn griffierechten 
verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit 
beroep indienen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroep 
heeft geen schorsende werking. Er zijn grif-
fierechten verschuldigd.
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met 

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

PRoceDuRes

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

Algemene plaatselijke 
verordening (APV) 
Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft voor de volgende 
evenementen/activiteiten een ver-
gunning/ontheffing verleend aan:
 - Stichting Bernhezeloop-Koppel-

cross voor het organiseren van 
een Bernhezeloop-Koppelcross 
op 22 maart 2015 op locatie 
Achter de Berg 14-16, 5388 TS 
Nistelrode. De beschikkingen zijn 
verzonden op 19 januari 2015.

 - Stichting ‘De Kreuge’ voor het 
organiseren van een verlichte 
optocht op 14 februari 2015 van 
19.19 tot 21.30 uur, 5472 PL 
Loosbroek. De route is als volgt: 
Dorpsstraat - Krommedelseweg 

- Pastoor De Grootstraat - Jan 
Dobbelsteenstraat - Donatus-
straat - Schaapsdijk - Molenhoe-
ven en voor het organiseren van 
11-stratentocht op 16 februari 
2015 van 13.11 tot 14.30 uur, 
5472 PL Loosbroek. De route 
is als volgt: Molenhoeven - 
Schaapsdijk - Pastoor de Groot-
straat - Jan Dobbelsteenstraat 
- Donatusstraat - Schaapsdijk 
- Molenhoeven. Tijdens de op-
tochten zijn bovenstaande stra-
ten geheel of gedeeltelijk afge-
sloten voor alle verkeer, behalve 
voor voetgangers. De beschik-
kingen zijn verzonden op 21 ja-
nuari 2015.

 - Ferrion Markten voor het orga-
niseren van een jaarmarkt op 14 

juni 2015 van 11.00 tot 17.00 
uur op locatie Hoofdstraat (vanaf 
Pastoor Maasstraat), Plein 1969, 
St Servatiusstraat (tot aan De 
Doorgang) 5473 AN Heeswijk-
Dinther. Tijdens de jaarmarkt zijn 
bovenstaande straten geheel of 
gedeeltelijk afgesloten voor alle 
verkeer, behalve voor voetgan-
gers. De beschikkingen zijn ver-
zonden op 21 januari 2015.

 - carnavalsstichting De Wevers 
voor het organiseren van car-
navalsactiviteiten in een tent 
van 13 tot en met 18 februari 
2015 van 12.00 tot 2.00 uur op 
raadhuisplein, 5388 GM Nistel-
rode. Er is een geluidsonthef-
fing verleend tot 1.00 uur. Het 
raadhuisplein (van Laar tot aan 

Tramplein) wordt van 12 februari 
2015, 7.00 uur tot 19 februari 
2015, 18.00 uur afgesloten voor 
alle verkeer, behalve voor voet-
gangers. De beschikkingen zijn 
verzonden op 22 januari 2015. 

Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing. 
Ontheffing paracommerciële 
rechtspersoon
De burgemeester heeft op 
19 januari 2015 besloten aan de 
paracommerciële instelling Stich-
ting cultureel centrum de Pas ont-
heffing te verlenen op grond van 
de Algemene Plaatselijke Verorde-
ning (APV) Bernheze 2014 voor 
diverse activiteiten die in cultureel 
centrum de Pas plaatsvinden in het 
kalenderjaar 2015. Het betreft de 

activiteiten die zijn opgenomen in 
de bijlage van het ‘convenant On-
dernemersvereniging Heesch, KHN 
afdeling Bernheze en Stichting De 
Pas 2014-2017’.
Procedure 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.
Ontheffing paracommerciële 
rechtspersoon
De burgemeester heeft op 
21 januari 2015 besloten aan de 
paracommerciële instelling gilde 
St. Antonius Abt uit Vorstenbosch 
ontheffing te verlenen op grond 
van de van de Algemene Plaatse-
lijke Verordening (APV) Bernheze 
2014 voor het organiseren van een 
rommelmarkt op 1 februari 2015.
Procedure 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening 

Vaststelling wijzigingsplan wo-
ning Donzel 22, Nistelrode
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft het wijzigings-
plan Donzel 22 in Nistelrode on-
gewijzigd vastgesteld (artikel 3.9a 
Wet ruimtelijke ordening). 
Inhoud: Het wijzigingsplan heeft 
betrekking op de bouw van een 
woning naast de woning met het 
adres Donzel 22 in Nistelrode. Met 

het wijzigingsplan wordt de be-
stemming Wonen gewijzigd naar 
de bestemmingen Wonen (met 
bouwvlak) en Tuin.
Inzage: Het wijzigingsplan ligt met 
ingang van 2 februari 2015 ge-
durende zes weken op afspraak 
ter inzage in het gemeentehuis in 
Heesch. Het plan is digitaal raad-
pleegbaar en te downloaden via 
www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMrO.1721.BPDonzel22-vg01).
Beroepsmogelijkheid: Binnen de 

termijn van inzage kunnen uitslui-
tend belanghebbenden beroep 
instellen die tijdig hun zienswijzen 
op het ontwerp hebben kenbaar 
gemaakt of niet kunnen worden 
verweten dat zij niet tijdig hun 
zienswijze naar voren hebben 
gebracht. Een beroepschrift kan 
worden ingediend bij de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA 
’s-Gravenhage. Degene die beroep 
heeft ingesteld kan tevens een ver-

zoek om voorlopige voorziening 
indienen bij de voorzitter van ge-
noemde afdeling.
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het wijzi-
gingsplan treedt de dag na afloop 
van de beroepstermijn in werking, 
tenzij binnen de beroepstermijn een 
verzoek om voorlopige voorzie-
ning wordt ingediend. In dat geval 
treedt het bestemmingsplan niet in 
werking voordat op dit verzoek is 
beslist. 

Wet milieubeheer
Milieueffectrapportage, kennisge-
ving ex. art. 7.8b
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt als bevoegd 
gezag, gelet op artikel 7.17, lid 
4.a., van de Wet milieubeheer, 
het volgende bekend. Op 24 
december 2014 heeft Heijderhoe-
ve Vlagheide B.V. meegedeeld dat 
hij voornemens is om een nieuwe 
vleesvarkensstal op te richten en 
het oprichten van meer vleesvar-
kensplaatsen in een bestaande 
vleesvarkensstal aan Vlagheide-
weg 5 in Vorstenbosch. Deze acti-
viteit is onderworpen aan een mi-
lieueffectrapportage-beoordeling 
ingevolge het Besluit milieueffect-
rapportage 1994 jo. artikel 7.2, lid 
4 van de Wet milieubeheer. 

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten dat 
door Heijderhoeve Vlagheide B.V. 
géén milieueffectrapport behoeft 

te worden opgesteld, alvorens een 
definitieve beslissing wordt ge-
nomen op een aanvraag om een 
vergunning ingevolge de Wet al-
gemene bepaling omgevingsrecht 
(Wabo) voor de voorgenomen 
activiteit. Naar de mening van 
het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze leidt 
de voorgenomen activiteit, gezien 
de omstandigheden waaronder zij 
worden ondernomen, niet tot be-
langrijke nadelige gevolgen voor 
het milieu. 

Het besluit dient te worden aan-
gemerkt als een voorbereidingsbe-
sluit als bedoeld in artikel 6:3 van 
de Algemene wet bestuursrecht 
en is niet vatbaar voor bezwaar en 
beroep van derden. Dit kan in het 
kader van de vergunningverlening 
in het kader van de Wabo aan de 
orde worden gesteld.
Procedure 1a is van toepassing.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht
Reguliere procedures
Ontvangen aanvraag voor een 
omgevingsvergunning
Heesch
 - Monseigneur v.d. Hurklaan 

ong., sectie A 6541
Bouw twee bijgebouwen
Datum ontvangst: 20-01-2015

Procedure 6 is van toepassing. 
Besluiten
Onderstaande omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze beslui-
ten treden daags na verzending 
van het besluit in werking.
Nistelrode
 - Plan Zwarte Molen Eeuwsel en 

Maalsteen ong.
Bouw 31 woningen
Verzenddatum: 19-01-2015

Heesch
 - Vosbergstraat 9

Herontwikkelen historisch en-
semble bestaande uit boerderij 
en 2 bijgebouwen

 - Bosschebaan 56, 5384 VZ
Uitbreiden en restylen 
bedrijfsruimte
Verzenddatum: 19-01-2015

 - Zoggelsestraat 86
Uitbreiden bijgebouw
Verzenddatum: 22-01-2015

 - Bosschebaan ong.
Oprichten woning
Verzenddatum: 21-01-2015

 - Vleutloop-Beekerloop-
Overakkerseloop ong.
Oprichten 35 rij-huurwoningen
Verzenddatum: 20-01-2015

 - Vorsselweg 3
Uitbreiden restaurant 
Bomenpark
Verzenddatum: 21-01-2015

Loosbroek
 - Stellingmolen 6

Bouw carport
Verzenddatum: 22-01-2015

 - Laageindsedijk 7
Verbreden rundveestal
Verzenddatum: 23-01-2015

Vorstenbosch
 - Oude Veghelsedijk 31

Gedeeltelijk verplaatsen voor-
gevel in lijn met bestaande 
voorgevel woning (uitbreiding 
woning)
Verzenddatum: 22-01-201

Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.
Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitgebreide 
procedure, niet worden gepubli-
ceerd. De bekendmaking van deze 
aanvragen vindt plaats via publica-
tie van een ontwerpbesluit.
Ontwerpbesluit
Het college wil toestemming ver-
lenen voor:
Nistelrode
 - ’t Hoekske 6 en 8

 OBM (wijzigen veehouderij)
Verzenddatum: 19-12-2014

Procedures 1a en 3b zijn van toe-
passing.
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informatie
 voor de

KERNEN

Allround en veelzijdig in elektro
/ Agro / Industrie / Utiliteit / 

Woningbouw / Camera-systemen / Inbraak-beveiliging / Zonnepanelen

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

Gratis belastingbiljet 
invullen voor FnV leden
BErNHEZE - FNV leden kunnen hun belastingbiljet gratis laten invul-
len. U kunt hiervoor op internet een afspraak maken vanaf 1 februari 
via www.afspraakmakenfnv.nl of telefonisch op maandag t/m vrijdag-
avond tussen 17.00 en 18.00 uur.

Data en locaties: Dinsdag en donderdag van 3 maart t/m 2 april. Locatie: 
rOc De Leijgraaf, Muntelaar 10, Veghel. Lokaal ALc M&M.
Maandag en woensdag van 9 maart t/m 1 april. Locatie: Udens college, 
De rode school, ingang Schepenhoek 101, Uden.
Aanmeldpunt: Louis Schuylenburch, 06-13203105, Anneke Hoekstra, 
06-23816453. Indien nodig de voicemail inspreken.

bernhezer energie coöperatie
geeft leden energie
BECO is een lokale duurzame energie coöperatie. Alle inwoners, be-
drijven en instellingen in Bernheze kunnen lid en ook klant worden. 
Bij BECO hebben de leden het voor het zeggen en zijn ook (mede)
eigenaar. De coöperatie heeft geen winstoogmerk. Verdiensten gaan 
terug naar de leden en kunnen ingezet worden voor duurzame energie-
projecten in Bernheze. 

Wat doet BECO?
BEcO is vanaf nu het eigen ener-
giebedrijf in Bernheze. We leve-
ren groene, eerlijke en duurzame 
stroom en gas aan alle inwoners 
en bedrijven in Bernheze. Groene 
stroom en gas van BEcO is duur-
zaam, eigen en betaalbaar. 

Waarom BECO voor u? 
cor Gloudemans uit Loosbroek is 
lid van BEcO, heeft zelf een aan-
tal zonnepanelen laten plaatsen 
en gaat ook over op de groene 
stroom, zodra zijn contract dat 
toelaat. ‘Ik draag de opzet van de 
lokale energiecoöperatie een zeer 
warm hart toe. De overstap maak 
ik niet in de eerste plaats om het 
geld, al moet de prijs natuurlijk 
concurrerend zijn. De verduur-
zaming en het tegengaan van de 
schaalgrootte van de huidige leve-
ranciers, spreekt me nog meer aan. 
Daarnaast kan de lokale samen-
werking zorgen voor risicosprei-
ding. Zorgen voor elkaar, maakt 
altijd minder kwetsbaar.’ 

Je zit in het bestuur van de paro-
chie Loosbroek, wanneer gaat de 
kerk voor lokale energie?
‘Dat is een goede vraag. Ik beloof 
u dat ik me daar sterk voor ga ma-
ken.’

Ook groene energie van BECO?
Een lidmaatschap kost € 35,- voor 
het eerste jaar en daarna slechts 
€ 10,- per jaar en dat verdient u 
snel terug! Ook daar staat BEcO 
garant voor!

De Bernhezer Energie coöperatie 
(BEcO) is een lokaal initiatief van 
betrokken inwoners uit Bernheze 
die zich zorgen maken over de 
ontwikkeling van de energiesector. 
BEcO zet zich in voor betaalba-
re, eigen en duurzame energie in 
Bernheze.

Foto: Jan Gabriëls

COR KRIJGT 
ENERGIE VAN 
BECO! JIJ OOK?

Meld je aan op www.bernhezerenergie.nl

We zijn ondertussen op de hoogte 
van het feit dat het bij Pantein al 
langer financieel niet goed ging. 
Belangrijk is om nu vooruit te kij-
ken. 
Dat het college heeft besloten niet 
met ZuidZorg, maar met de reeds 
betrokken zorgaanbieders in zee te 
gaan, vindt D66 een goede zaak. 
Zij hebben toegezegd alle beno-
digde zorg én de werknemers die 
deze zorg bieden, over te nemen. 
Dit betekent dat de zorg wordt 

overgenomen door organisaties 
die bekend zijn in uw gemeente en 
die hun werk goed verstaan.
Dit betekent ook dat mensen die 
nu van Pantein hun zorg krijgen, 
waarschijnlijk, desgewenst, hun 
eigen vertrouwde huishoudelijke 
hulp kunnen behouden en dat zij 
niet hoeven te wennen aan een 
nieuw gezicht.
D66 gaat er hierbij vanuit dat de 
arbeidsvoorwaarden op een fat-
soenlijke manier door de nieuwe 

werkgevers zullen worden ge-
waarborgd.

We zijn er nog niet, een faillisse-
ment als dit, hakt er behoorlijk in. 
D66 is er van overtuigd dat onze 
wethouder zich hard blijft maken 
voor goede zorg voor de inwoners 
van Bernheze. De weg die nu is in-
geslagen draagt daar zeker aan bij.

www.D66Bernheze.nl, voor vra-
gen: D66A.boellaard@gmail.com.

D66: Pantein

BErNHEZE - Plotseling was daar het bericht over het faillissement van de huis-
houdelijke tak van Pantein-Vivent, nu alweer twee weken geleden. Ook de D66 
fractie schrok van dit bericht, dat meteen een aantal vragen opriep. Hoe heeft 
dit kunnen gebeuren? Hoe gaan we nu verder? En de twee belangrijkste vragen: 
hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat mensen hun hulp én werknemers 
hun baan behouden?

Annemieke Boellaard, fractievoorzitter D66 Bernheze

Binnen het cDA Bernheze was 
snel duidelijk dat deze beide groe-
pen de prioriteit moeten hebben. 
Voortgang van de reeds bestaande 
zorg en - indien mogelijk - zelfs 
met behoud van de bestaande 
hulp! Een uitdaging waar het cDA 
zich sterk voor heeft gemaakt. 

Alle zorghebbenden gaan de kans 
krijgen om over te stappen naar 
een van de andere zorgaanbieders 

binnen de gemeente. Deze be-
staande zorgaanbieders bieden een 
stukje zekerheid. De Gemeente en 
zorgaanbieders zijn al bekend met 
elkaar, de hulp kan ook mee over-
stappen, er is keuze uit meerdere 
en men mag ook nog zelf kiezen. 
Bespreek dit wel met uw hulp want 
ook hij/zij kan mee overstappen.
 
Ondanks dat alle direct betrokke-
nen zoveel mogelijk op de hoogte 

gehouden worden, begrijpen we 
dat dit voor hen een spannende 
tijd blijft. Ook al moet men zich 
binnen de gemeente nu richten op 
het grote geheel, u blijft belangrijk 
en wordt zeker niet vergeten. 
Heeft u vragen, opmerkingen of 
gewoon behoefte aan een luis-
terend oor. Onze leden van het 
cDA staan altijd klaar voor u. cDA 
Bernheze, Actief, herkenbaar en 
betrokken!

CDA: Faillissement van mijn 
zorgaanbieder... hoe nu verder?

BErNHEZE - Wat voor velen een angst was, is dan toch realiteit geworden. Een 
van de zorgaanbieders binnen de gemeente Bernheze is op 14 januari failliet 
verklaard. Wat een onzekere tijd gaat dit worden voor de direct betrokkenen. 
Binnen Bernheze gaat het al om bijna 400 zorghebbenden. En dan niet te verge-
ten ook nog een groot aantal zorggevenden. 

Erik van der Wijst, Burgerlid CDA Bernheze

Agrifood Capital
Samenwerken is onvermijdelijk 
in deze veranderende wereld. De 
20 gemeenten en 2 waterschap-
pen in Noordoost Brabant hebben 
de handen ineen geslagen om de 
werkgelegenheid te verbeteren. 
Onder de naam AgriFood capital 
nieuwe producten ontwikkelen 
met grondstoffen uit de agrarische 
sectoren, biedt kansen. Per inwo-
ner dragen de gemeenten jaarlijks 
drie euro per inwoner bij aan een 
fonds. Kansrijke projecten die tot 
nieuwe werkgelegenheid kunnen 
leiden, krijgen geld uit dit fonds. 

Als gemeenteraad kijken we kri-
tisch naar de bestuurders die de 
verantwoordelijkheid hebben van 
AgriFood capital een succes te 
maken. We volgen de projecten 
om te beoordelen of het geld een 
goede besteding is. 

Progressief Bernheze kijkt vooral 
naar de vernieuwing, gevolgen 
leefomgeving en werkgelegenheid. 
Geen geld naar projecten die niet 
leiden naar een betere toekomst. 

Transitie
In de regio is landbouw een be-

langrijke sector. Progressief Bern-
heze ziet vooral kansen in de 
plantaardige sector. Het lukt steeds 
beter om uit planten producten te 
maken. Planten kunnen olie, de 
basis voor veel producten, gaan 
vervangen. Suikerbieten zijn een 
grondstof voor groene chemicaliën 
en biobrandstoffen. Biobased Eco-
nomy is de Engelse term die voor 
deze ontwikkeling wordt gebruikt. 

Progressief Bernheze zal AgriFood 
capital stimuleren de middelen 
vooral in te zetten voor deze nieu-
we weg.

Progressief Bernheze: 
AgriFood capital een kans

BErNHEZE - Teveel mensen zitten zonder werk. De vooruitzichten dat de werke-
loosheidscijfers sterk gaan dalen, zijn er nog niet. Nieuwe werkgelegenheid is 
nodig om meer mensen aan een baan te helpen. Wat kunnen de gemeenteraad 
en de regio aan dit vraagstuk doen?

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze
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Stichting Centrum 
Management Heesch buigt 
zich over het voorkomen 
van leegstand’
www.centrumheesch.nl

Het hart van Heesch blijft kloppen

Ambiance
De werkgroep Ambiance van 
Stichting centrum Management 
Heesch is hard aan het werk om 
te zorgen voor Ambiance in het 
centrum. Niet alleen op het gere-
noveerde plein, maar het hele cen-
trum van Heesch zal bruisen van 
de activiteiten. Maar er wordt niet 
alleen hard gewerkt aan het maken 
van plannen voor evenementen, 
ook het voorkomen van leegstand 
van panden is een van de speer-
punten van Stichting centrum  
Management Heesch. Invulling 
kan zijn een fijne nieuwe onderne-

mer die met zijn aanbod aan pro-
ducten en/of diensten een goede 
aanvulling is voor het aanbod van 
de detaillisten in Heesch, maar het 
kan ook een tijdelijke invulling zijn 
met exposities, voorlichtingscen-
trum of een andere mooie activi-
teit. 

Onderscheidend
Stichting centrum Management 
Heesch, Vereniging van Vastgoed-
eigenaren en vertegenwoordigers 
van de gemeente zitten binnen-
kort bij elkaar voor een gesprek 
over eventuele aanpassing van be-

stemmingen op panden, veiligheid 
en uitstraling van het centrum. 
Onderscheid in winkelaanbod of 

dienstenaanbod kan ons mooie 
dorp bezoekers blijven trekken en 
het centrum economisch gezond 
houden. Het gratis parkeren is 
mooi, maar specifieke producten 
en diensten zorgen daarnaast voor 
nog meer ‘aanloop’.

heesch – Wie mooi wil zijn moet pijn lijden. Mocht u binnenkort in het centrum van Heesch rondlopen over 
een tijdelijk aangelegd pad vanwege werkzaamheden en u ziet overal wegwerkzaamheden en een opgebro-
ken straat, weet dan; het is maar even. Als straks de herinrichting van het centrum gereed is, zal het geen 
stiltecentrum zijn. Het plein, waar de fontein wordt gerenoveerd en waar de bomen zijn verdwenen, zal een 
levendig hart van Heesch worden.

‘Onderscheid 
in diensten en 
prOducten’

Keukentafel opnieuw?
In de pilot huishoudelijke hulp 
2014 was een keukentafelgesprek 
de inzet. Wat is een keukentafel-
gesprek eigenlijk? De zorgaanbie-
der gaat in gesprek met de cliënten 
die huishoudelijke hulp hebben. 
Daarbij wordt zorgvuldig gekeken 
of de geboden huishoudelijke hulp 
wel op maat is. Waar kan het min-
der en waar niet. 
De gesprekken waren nog niet 
eens afgerond en geëvalueerd of 
de grootste speler in de markt, 
Pantein-Vivent, ging failliet. Voor 
de duidelijkheid: alleen de tak 
hulp bij de huishouding ging fail-
liet. De rest van Pantein-Vivent 
bleef. Bij dit soort constructies 

is er geen goed gevoel bij de SP 
Bernheze. Zeker niet als er al een 
curator klaar staat, die binnen 48 
uur uitsluitsel wil over overname 
door een derde partij. Van derge-
lijke overhaaste besluiten houdt de 
SP Bernheze niet. Dat kan nooit 
zorgvuldig gaan. En hoe zorgvul-
dig waren dan die keukentafelge-
sprekken? Pantein-Vivent is failliet, 
dus uit beeld. 

De zorgaanbieders die het over-
nemen, zouden nog eens goed 
met de cliënten in gesprek moeten 
gaan. Is de zorg wel maatwerk? 
cliënten hebben recht op zorgvul-
digheid en uitleg. De SP houdt dat 
scherp in de gaten!

SP: en na Pantein-Vivent 

BErNHEZE - Pantein-Vivent - huishoudelijke 
hulp - ging failliet. Het bekende spelletje, 
waarbij de curator al klaar staat voor door-
start. Hier rekende de curator echter buiten de 
waard! Niet Zuidzorg kreeg de buit. Maar de 
samenwerkende gemeenten kozen voor de 7 
overgebleven zorgaanbieders. De SP is daar 
erg mee ingenomen. De zorg voor de hulp in 
de huishouding blijft in vertrouwde handen. 
Bij bestaande contractpartijen.

Jan Prinsen, Raadslid SP, Maatschappelijke Zaken

Onze eigen Yvon Jaspers, in 
de persoon van burgemeester  
Marieke Moorman huppelt er een 
beetje tussendoor en denkt er on-
getwijfeld het hare van. Je kunt 
er - zoals Boer Tom - op het eer-
ste oog heel aardig uitzien, maar 
ware schoonheid zit vanbinnen. Al 
blijft het natuurlijk een kwestie van 
smaak. Want ook boer Geert met 
zijn eigenaardigheden, heeft een 

aantal aanbidsters. Maar uiteinde-
lijk is het ook altijd de vraag of het 
dagelijkse (politieke) leven wel is 
wat je er van verwacht had. Voor 
sommigen is het een kennismaking 
met een totaal nieuwe omgeving, 
dat kan mee- maar ook tegenval-
len.
Als oppositiepartij zitten wij er met 
onze neus bovenop. Onze brie-
ven waren niet aantrekkelijk ge-

noeg om geselecteerd te worden. 
Of deed de speeddate ons de das 
om? De tijd zal ons leren of er een 
vaste verkering volgt uit de coali-
tie. Soms gaan botsende karakters 
heel goed samen, soms ook niet. 

Zittend op de bank, soms met 
kromme tenen, soms met een lach, 
weet je het uiteraard toch altijd be-
ter.

Blanco: boer zoekt vrouw

BErNHEZE - Het gaat in de politiek een beetje zoals bij het populaire tv-pro-
gramma Boer zoekt vrouw. De mensen kijken vanaf de zijlijn toe hoe een aantal, 
in dit geval politieke partijen, als in de logeerweek, elkaar een beetje aftasten. 
Na het schrijven van de brieven (partijprogramma’s) zijn de stemmen geteld en 
wordt er gekeken welke brieven het beste bij elkaar passen. Als kijker valt je na-
tuurlijk direct op dat er uiteindelijk keuzes gemaakt worden waar je bij voorbaat 
je vraagtekens over de houdbaarheid bij zet. Maar ja, het is hun keuze.

Marko Konings, Fractievoorzitter Politiek Partij Blanco

Iedere vrijdag op 
de markt in Nistelrode

Kaashandel Cilius Duijster

jong belegen light
1 kilo

belegen light
1 kilo

extra belegen light
1 kilo 9.959.95

vaste lage prijzen...
light kaas

minder zout - minder vet

8.958.95

9.509.50

VRIJDAG 30 JANUARI 
markt Nistelrode tot 12.00 uur. 

DINSDAG 3 FEBRUARI 
standplaats Heesch tot 12.30 uur.

 € 3,50

WALDMIK
€ 5,00

€ 10,00
WORSTENBROODJES

3 voor

BROOD VAN DE WEEK

20 voor

ROOMBOTER-
SUPERKRENTEN-
BOLLEN 

8 voor

€ 1,25
KRUIDKOEK

gratis  
protheselingerie!*

Aanvullend verzekerd bij VGZ
Dan heeft u recht op gratis protheselingerie. Gecertificeerd borstprotheseleverancier, huisbezoek mogelijk

*Dit geldt niet voor het lichtste aanvullende pakket.

Gemertseweg 2 | Boekel | T. 0492 321976 of 06 52663488
f Anny Willemsen medisch speciaalzaak
info@annywillemsen.nl | www.annywillemsen.nl

BP Servicestation 
van Duijnhoven
Maxend 20 
te Nistelrode

Wilt u een 
schone auto?

Kom naar onze 
moderne Carwash!

Vragen aan de gemeente? 
Via @bernheze_gem
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Easy

3 6 4 9

7 5 8

1 8 5 9 4

2 1 7 6

6 7 3 5

4 3 6 9

5 7 3 9 2

2 3 5

9 8 7 4

Puzzle #284017

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

mooiBernhezertJeS

AAnGeboDen

MeDiscH PeDicuRe 
nisteLRoDe 
dorien Visser-hanegraaf
Vendelweg 6. 0412-612118.
ook bij diabetes en reuma.

PeDicuRe 
HeesWiJk-DintHeR
Jacqueline Verhagen, oranjestraat 
11, heeswijk-dinther. ook bij 
diabetische en reumatische voet 
met vergoeding. heel de winter 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

WeLke kLeuRen MAken u 
Het ALLeRMooiste?
Laat mij u helpen de juiste keuzes 
te maken met een persoonlijke 
analyse en make-upadvies.
Leuk om kado te geven en te 
krijgen, of voor een
vriendinnenavond.
Bel 06-51110053 colorenta 
kleuranalyse Hannie Heesakkers
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
colorenta@ziggo.nl.

AFVALLen en heb je al van 
alles geprobeerd, zonder blijvend 
resultaat?
laat mij dan de mogelijkheid 
bieden die wel resultaat geeft.
Zelfs met de garantie: niet 
tevreden geld terug.
Graag geef ik je vrijblijvend 
advies. Bel 06-44016259 of 
06-36348967.
of mail naar jjn57@live.nl.

PiAnoLes VooR beGinneRs 
Wil je graag piano leren spelen?
Meld je dan aan voor een 
proefles. carmen Poos.
poos.carmen@gmail.com
06-28163229. Nistelrode.

te HuuR

oPsLAGRuiMte 
Frontstraat in Uden.

225 m2. Informatie: 
06-22387287.

Huis in de Donkervoorsteloop 24 
in Heesch.
Informatie 06-54211053.

te kooP

ALLe stoFZuiGeRZAkken 
en onderdelen uit voorraad 
leverbaar. Tevens kunt u bij ons 
terecht voor scheerkoppen, 
batterijen en alle soorten 
gloeilampen, LED-lampen en 
spaarlampen. Parkeren voor de 
deur. Dinsdags gesloten.
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

HeesAkkeRs kADosHoP 
RuiMt oP
daarom geven wij op alle 
woonaccessoires, kadoartikelen, 
sieraden, handtassen en zelfs 
oozoo horloges 20% korting.
Voordeliger kunnen we het niet 
maken, wel mooier!
Kom snel want wie het eerst 
komt...
Heesakkers Kadoshop,
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

GRAnDioZe VeRLicHtinGs 
oPRuiMinG!
Wij gaan plaats maken voor de 
nieuwe collectie. Kortingen van 
10% tot maar liefst 70%.
Pak dat voordeel en kom nu naar 
heeswijk.
Heesakkers Kadoshop,
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

DAGeLiJks VeRs GePLukte 
tuLPen
€ 2,- per bos, 
verschillende kleuren.
richard van doorn 
Vorstenbosseweg 1 
dinther

PRintPAPieR
Océ Black Label Zero
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams. Per pak 500 vel € 4,99

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

De basisschooljeugd kan weer vol-
op knutselen bij de Eynderic in ge-
bouw de Kanz in Nistelrode op za-
terdag 31 januari. Van 9.00 uur tot 
16.00 uur staan de deuren open en 
ben je van harte welkom. Aanmel-
den is niet nodig. Het inschrijfgeld 
bedraagt € 3,- per kind.
Er kan weer volop worden geknut-
seld: tekenen, knippen, plakken, 
schilderen, noem maar op. Na af-
loop kun je trots zijn als je alle 
kunstwerken thuis laat zien! 

TEKENEN EN 
SCHILDEREN JEUGD
Is tekenen en schilderen echt iets 
voor jou? Dan kun je nog meedoen 
met 8 lessen tekenen en schilderen 
op woensdagmiddag bij Mariëlle 
Dams. 
Zij leert je werken met verschil-
lende materialen en technieken en 
geeft je tips om prachtige tekenin-
gen en schilderwerken te maken. 
De eerste les is op woensdagmiddag 
25 februari in Nistelrode.

VALENTIJNSKOEKJES 
BAKKEN IN HEESCH
Vind je het leuker om koekjes 
te bakken? Dan kan dat ook! Op 
woensdagmiddag 11 februari kun 
je bij de Eijnderic in Heesch Valen-
tijnskoekjes bakken. Er zijn nog een 
paar plaatsjes beschikbaar, dus wees 
er snel bij!

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

Advertorial

Knutselinstuif bij de Eijnderic 

Hele jaar door 5 pakken € 19,99
’t Mediahuys, Laar 28, 
Nistelrode.

Wegens verbouwing: mooie witte 
landelijke MAssieF eiken 
Hoekkeuken Met boRetti 
Gasfornuis, oven, Itho afzuigkap, 
koelkast, composiet blad, losse 
ladenkast, 3 bovenkastjes met 
mooie kranslijst, bordenrek en 
schouw, i.z.g.s., alles compleet 
€ 890,- tel. 06-52600645. 

GeVRAAGD

Bespeelt u een instrument en 
maakt u graag muziek
DWeiLoRkest nie te 
GeLeuVe uit Heesch kan nog 
MuZikAnten gebruiken. 
Interesse of wilt u een keer 
een bezoekje brengen aan een 
repetitie: wimvanoss@hotmail.
com of 06-53630850.

Voor ons maandelijks verschijnend 
blad INFO zoeken wij een:
ReDActeuR
KBO-Heesch is een vereniging 
met ongeveer 1200 leden.
Informatie: redactie@kboheesch.nl
of voorzitter KBO-Heesch: 
loetkuijlaars@gmail.com.

oPPAs/GAstouDeR
Vanaf half februari in Heesch. Een 
oppas voor 3 kinderen, 2 dochters 
van 3 en 6 jaar en een zoon van 
1,5 jaar. Zorg voor kinderen staat 
voorop, maar ook huishoudelijke 
taken horen bij het werk. Een 
zorgzame oppas met aantoonbare 
referenties en ervaring.
Vaste dagen maandag, dinsdag 
en donderdag. Van 7.00 – 
18.00/19.00 uur. Soms ook voor 
de woensdag en vrijdag enkele 
uren oppas.
reactie graag met motivatie en 
ervaring per mail op 
tjerkpotma@gmail.com.

ouDe/kAPotte MobieLtJes 
VooR stG. oPkikkeR.
In te leveren bij Bunderstraat 1, 
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 28 
Nistelrode.

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGcONTAcT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

OOGcontact

Nu ook pasfoto’s

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

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

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

Oplossing
vorige week:

Paul van lokven
uit heeswijk-dinther

Winnaar:
thea v.d. heuvel

kan de staatsloten 
ophalen bij Paperpoint

31 januari knutselinstuiF VanaF 9.00 uur in de kanz
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De gehele opbrengst van de avond 
komt ten goede aan de Stichting 
Sulaweesjes. Schuif dus aan voor 
een bijzondere maaltijd en geef 
de kinderen van Basisschool Mu-
tiara Indah in Tangerang een be-

tere toekomst. Kom genieten van 
16.00 uur tot ca. 20.00 uur en 
steun de Stichting Sulaweesjes. 
Kinderen tot 15 jaar € 20,-. Vol-
wassenen € 30,-. reserveer door 
te bellen of mailen naar Nancy de 
Werd: 06-50607970 / 
contact@sulaweesjes.nl.

‘Een betere toekomst voor kans-
arme kinderen’
Stichting Sulaweesjes bouwt een 
basisschool voor 120 kansarme 
kinderen in Indonesië op het eiland 
Java. Verstoten families (etnische 
minderheden), die in een afge-
legen gebied wonen, waar geen 
voorzieningen gebouwd worden 
door de overheid. Een basisschool 
is essentieel voor de toekomst van 
deze kinderen. De Stichting zet zich 

in voor een betere toekomst voor 
kansarme kinderen in Indonesië. 
We bieden onderdak, onderwijs 
en medische zorg aan kinderen die 
dit heel hard nodig hebben. Dit al-
les doen we in samenwerking met 
onze betrouwbare Indonesische 
projectpartners, met behoud van 
de cultuur, de normen en de waar-
den. De stichting is een particulier 
initiatief en is opgericht in 2006. 
Een vakantiebezoek aan Indonesië 
heeft geleid tot de oprichting van 
deze stichting. Wij zetten ons als 
stichting in door het inzamelen van 
sponsorgeld wat besteed wordt 
aan de lopende projecten. Doordat 
wij alleen maar werken met vrijwil-
ligers, is de stichting in staat om ie-
dere euro één op één te besteden 
aan de kinderen.

kom eten en help sulaweesjes!
HEEScH - Het Sulaweesjes benefiet diner wordt op 1 februari in De Pas gehouden. Het is dé gelegenheid om 
te genieten van een avond helemaal in Indische sfeer! Experts bereiden ter plekke een overheerlijke en unie-
ke Indische rijsttafel met traditionele recepten. Het diner wordt gelardeerd met passende muziek en drankjes. 

De opbrengst van de collecte wordt 
geheel en uitsluitend gebruikt om 
het vervoer van hulpgoederen 
naar de Filipijnen te bekostigen. 
Hoe meer geld er met de collecte 
opgehaald wordt, hoe meer dozen 
met hulpgoederen naar de Filipij-
nen verscheept kunnen worden. 

Voor meer informatie over de 
stichting kijk op: 
www.vanmenstotmens.com.

stichting van Mens tot Mens 
collecteert voor Filipijnen
HEEScH - Vrijwilligers van de Stichting van Mens tot Mens collecte-
ren in Heesch voor de Filipijnen. U kunt de vrijwilligers tot en met 31 
januari aan de deur verwachten om geld op te halen voor de kansarme 
bevolking van de Filipijnen. 

De molen van Vorstenbosch 
als reclamebeeld
VOrSTENBOScH - Argentinië 
ontving het gezin van A. Dobbel-
steen In 1950 met zijn elf kinderen 
vanuit Vorstenbosch, nadat die-
zelfde A. Dobbelsteen had beslo-
ten naar Argentinië te emigreren 
met zijn gezin. 

Piet Dobbelsteen, de zoon van A. 
Dobbelsteen, was een klasgenoot 
van Jan Smolenaers uit Vorsten-
bosch. Ongeveer acht jaar geleden 
was Piet Dobbelsteen voor een 
bezoek in Vorstenbosch. Jan heeft 
hem tijdens dat bezoek enkele 
foto’s van de molen laten zien en 
meegegeven.

Heel recent ontving Jan Smole-
naers foto’s van Piet Dobbelsteen, 
met daarop een wagen met de af-

beelding van ‘zijn’ molen. Het ver-
haal wil dat een zoon van Piet een 
garagebedrijf heeft en die heeft 
de foto’s van de molen uit Vor-
stenbosch op z’n wagen gezet, als 
reclame. Op een van de foto’s die 
Jan toegestuurd kreeg, staat Piet 

bij de wagen met daarop de voor 
Jan zo bekende molen. 

Mooi om te zien dat de molen in 
Argentinië zorgt voor een stukje 
reclame voor Vorstenbosch, vindt 
Jan Smolenaers.

LA coLLine - FRAnkRiJk ReiZen 7-daagse touringcarreis naar Drôme, Ardèche en Provence

Geuren, kleuren, gezellige markten, zonnige 
terrassen, slaperige dorpjes, bakkertje op de hoek 
VeRtRek: 31 Mei, 
19 JuLi en 9 AuGustus  
U toert tussen zonnebloemen en 
lavendel, te midden van wijn-
gaarden en olijfaanplant, bijzon-
dere natuurgebieden en adem-
benemende vergezichten. Langs 
kerken, kloosters en kastelen, 
pausenpaleis, Place d’Horloge en 

beroemde brug over de rhône in 
Avignon, langs Théâtre Antique 
en romeinse Poort in Orange, 
Werelderfgoed Palais Idéal van 
facteur cheval in Hauterives. Per 
stoomtrein door de Ardèche.
U staat bovenop de Mont Ven-
toux, flaneert door het Taulignan, 
bekend van de zijde en het Grig-
nan van de Zonnekoning.

u beZoekt…
oude stadjes als château-Neuf-
du-Pape, Nyons en Dieulefit met 
héél veel terrasjes, Provençaalse 
markten en proeverijen.
En u geniet van het theater tussen 
wijnranken, olijfolie en tapenades, 
met een goed glas wijn, blauwe 
hemel en het getjirp van krekels 
op de achtergrond.

€ 475,- p.p. incl. reis, verblijf op basis van vol pension, 
Chambres d’hôtes La Colline. Excl. entreegelden.
Info: www.lacolline.nl (aanklikken: Arrangementen). 
Hans & Marie-José Egelmeer, 0033-475904528 / 
johannes.egelmeer@orange.fr

nan van de Zonnekoning.

Advertorial

Het beloven opnieuw twee bij-
zondere weken te worden. Schit-
terende omgeving, volop zon, 
ontspannen sfeer. “Zonder dingen 
aan je kop kunnen werken aan je 
beeld of schilderwerk”. Inspiratie 
voor een heel jaar. Zèlf doen, zèlf 
ervaren. “Alles is al gedaan, maar 
niet door jou”. De kunstweek in-
clusief beeldhouw- en schilderles-
sen, excursies, verblijf, maaltijden 
en vervoer voor € 625,-.
Inlichtingen: 
www.ruimteinbeeld.nl 
antoinet@ruimteinbeeld.nl 
www.leoniedekker.nl 
leoniedekker@home.nl.
 
Interesse? Meer informatie op 
zondag 1 februari in cc Nesterlé 
Nistelrode om 14.00 uur.

Presentatie schilderen en 
beeldhouden in Zuid-Frankrijk
NISTELrODE/FrANKrIJK – De zussen Leonie Dekker en Antoinet 
Verhagen, uit Heeswijk-Dinther en Nuenen gaan een kunst- en cul-
tuurreis organiseren bij Hans en Marie-José Egelmeer van La Colline 
in Zuid-Frankrijk. Ze kunnen nog wel wat schilders en beeldhouders 
- beginners of gevorderden -  gebruiken. Een gecombineerder schilder-
beelhouwreis naar de Drôme, inclusief uitstapjes.

Advertorial
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Multidisciplinair Instituut voor:
  Psychologisch onderzoek
  Psychologische behandeling (GBGGZ)
  Behandeling vergoede dyslexie
  Remedial Teaching
  Huiswerk- en studiebegeleiding
  Dramatherapie

Hoofdvestiging Heesch Schoonstraat 23, 5384 AK Heesch
T 0412 450228  heesch@opdidakt.nl

kinderen en ouderen worden 
voorgelezen in Laverhof

Yvonne de Groot, van de biblio-
theek Bernheze, las de kinderen 
een verhaal voor over papa olifant 
die gezellig speelt met zijn twee 
kinderen. Halverwege de lange 
en vrolijke dag vraagt papa olifant 
aan zijn kinderen of zij de wiebel-
billenboogie kennen, een liedje 
met een bijbehorend dansje, waar-
bij je moet schudden met je bips. In 

Laverhof werd de muziek aangezet 
en kwamen de kinderen langzaam 
los, om samen met Yvonne de wie-
belbillenboogie te dansen. Het ver-
haal loopt af met mama olifant die 
erg boos is als ze thuiskomt, omdat 
papa olifant en de kinderen veel 
rommel hebben gemaakt tijdens 
het spelen. Als de drie aan mama 
olifant de wiebelbillenboogie laten 

zien, begint ze hard te lachen. Net 
zoals mama olifant, vonden ook 
de kinderen het een leuke middag. 
Yvonne bracht de kinderen duide-
lijk aan het lachen.

HEESWIJK-DINTHEr – De nationale voorleesdagen begonnen officieel 
pas op woensdag, maar op dinsdag werden de kinderen van buiten-
schoolse opvang Klein Drakenstein, de peuterspeelzaal en de kinderen 
van de groepen 1 en 2 van basisschool ’t Mozaïek al voorgelezen in de 
tuinzaal van Laverhof. 

Kinderen leerden de wiebelbillenboogie  Tekst: Matthijs van Lierop Foto’s: Michel Roefs

Tijdens de voorspeelmiddag bren-
gen leerlingen individueel of met 
meerderen een muziekstuk ten 
gehore, dat samen met de muziek-
docent is uitgezocht en geoefend. 
We hopen dat het luisteren naar 
elkaar, de muzikanten motiveert 
tot extra oefenen. 

De optredens zullen beoordeeld 
worden door een vakkundige jury: 
Eric Swiggers en Arian Deckers - 
beiden zijn dirigent van de harmo-
nie en de opleidingsorkesten - en 
Hans van de Moosdijk, leraar slag-
werk. Alle deelnemers ontvangen 
een juryrapport en diploma.

De voorspeelmiddag is tevens 
de voorronde voor het jaarlijkse 
Bernhezer solistenconcours. De 
leerling muzikanten bij slagwer-
kers en de blazers met de hoogste 
beoordeling, mogen harmonie- en 

slagwerkgroep St. Servaes tijdens 
het Bernhezer solistenconcours 
gaan vertegenwoordigen. Behalve 
de twee winnaars, zal nog een der-
de muzikant met een ‘wildcard’ aan 
de wedstrijd deel mogen nemen. 

Aan het eind van de middag zul-
len ook het opstap- en het oplei-
dingsorkest optreden, alsmede de 
c-selectie van de slagwerkgroep. 
Kortom een middag met een ge-
varieerd programma van slagwerk, 
klassieke tot moderne muziek en 
een grote diversiteit aan instru-
menten. redenen genoeg om te 
komen luisteren!

De voorspeelmiddag start om 
14.00 uur en duurt tot ongeveer 
17.30 uur.
Locatie: De Muziekfabriek, Abdij-
straat 53 in Heeswijk-Dinther. 
Entree is gratis.

Voorspeelmiddag 
Harmonie st. servaes
HEESWIJK-DINTHEr – De jaarlijkse voorspeelmiddag van Harmonie St. 
Servaes wordt op zondag 1 februari gehouden. Deze middag kunnen de 
leerlingen en leden van harmonie en drumband laten horen wat ze in 
hun mars hebben. Dit jaar voor het eerst in het nieuwe verenigingsge-
bouw ‘De Muziekfabriek’.

uitnodiging Regenboogviering
HEESWIJK-DINTHEr - De eerstvolgende Regenboogviering is op 1 fe-
bruari in de kerk van Heeswijk. Het thema van deze viering is: ‘Spijt 
krijgen en vergeving’. In deze viering gaan we luisteren naar het verhaal 
over Jona en de vis.

We gaan samen zingen, bidden, een kaarsje opsteken en iets leuks ma-
ken. Na afloop is er koffie/thee/ranja voor iedereen. De viering begint 
om 11.00 uur en is geschikt voor kinderen van drie tot zeven jaar. Tot 
zondag! Werkgroep regenboogvieringen Heeswijk-Dinther.

spetterende communiemodeshow
NISTELrODE - De nieuwe communie-collectie is binnen - ook online -  dus organiseerde Van Tilburg Mode 
& Sport zaterdagmiddag een communie-modeshow. 

Een mooie modeshow om alvast inspiratie op te doen voor jongens en meisjes die dit jaar hun communie gaan 
doen. De modeshow werd gelopen door 11 jonge modellen, 5 jongens en 6 meiden, dit zijn allen klanten uit 
de winkel. Met een catwalk, spotlight en muziek was het een spannende maar leuke ervaring voor de jonge 
modellen. Foto’s: DMBK

Pyjamaparty Bibliotheek Nistelrode

uitnodiging Regenboogviering

Pyjamaparty Bibliotheek Nistelrode
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basisschool de bolderik lanceert groots nieuwe website
HEESWIJK-DINTHEr – Op spectaculaire wijze ging afgelopen woensdag de nieuwe website van basisschool de Bolderik live. Alle schoolkinderen zongen het schoollied, waarna de jongste 
en de oudste leerling van de school het lint voor het grote computerscherm doorknipten. Kijk voor het volledige verhaal en meer foto’s op www.mooihdl.nl

Met ingang van 2015 is er iedere 
eerste donderdag van de maand 
een gratis inloopspreekuur Kinder-
fysiotherapie. Deze vindt plaats 
op kinderdagverblijf Piekobello 
aan de Herderstraat in Heesch, 
ingang Mozartlaan. Donderdag 5 
februari zal deze weer plaatsvin-
den van 8.00 uur tot 9.30 uur.
Alle ouders met kinderen van 0 tot 
18 jaar zijn welkom. Aanmelden is 
niet nodig. Ook ouders die geen 
gebruik maken van kinderopvang 

en buitenschoolse opvang of ge-
bruik maken van opvang elders, 
zijn van harte welkom.
Alle vragen worden door een er-
varen fysiotherapeut van Fysio-
therapie Hoogstraat beantwoord.
Daarnaast zal kinderdagverblijf 
Piekobello starten met dagelijkse 
peutergym, om zo bewegen nog 
meer te stimuleren.
Voor meer informatie:
www.kinderopvanghumanitas.nl/
kdvpiekobello.

Kinderdagverblijf Piekobel-
lo, buitenschoolse opvang De 
Toversteen en De rebbels zijn 
onderdeel van Kinderopvang Hu-
manitas, een landelijk werkende 
stichting zonder winstoogmerk, 
met kinderdagverblijven, buiten-
schoolse opvang, voorschoolse 
opvang, peuteropvang en peuter-
speelzalen. 

Kinderopvang Humanitas speci-
aliseert zich door een duidelijke 
visie op kwaliteit en pedagogiek. 
Het belang van het individuele 
kind staat hoog in ‘t vaandel.

Voor meer informatie, zie 
www.kinderopvanghumanitas.nl.

HEEScH - Gezondheid is een belangrijk item in de kinderopvang. Zowel gezond eten en drinken als veel 
bewegen zijn daarom standaard zaken in de dagelijkse opvang, op kinderdagverblijf Piekobello, op de 
BSO De Toversteen én op de BSO De Rebbels. In dat kader zijn Kinder-fysiotherapie Hoogstraat en kin-
derdagverblijf Piekobello een samenwerkingsverband aangegaan. Spelen is leren. Spelenderwijs leren 
bewegen hoort daar ook bij en sluit naadloos aan bij de visie van kinderopvang Humanitas.

Waardsestraat 15, 5388 PP Nistelrode  •  Telefoon: 0412 611383  •  www.heerkensAGF.nl

Als het gaat om versheid 
en kwaliteit!

NISTELrODE - Ook een muziek-
instrument bespelen? Ontdek dan 
de wereld van de muziek bij De 
Muziekbende. 

Inschrijven voor een muzikale 
workshop en het plezier ontdek-
ken van muziek maken kan vanaf 
nu. Een geschikte leeftijd om deel 
te nemen is vanaf 8 jaar. De work-
shops bestaan uit zo’n 15 weke-
lijkse lessen van 45 minuten en de 
kosten bedragen € 50,- lesgeld en 
€ 10,- voor een blokfluit. 
De Muziekbende start - bij vol-
doende aanmeldingen - op dins-
dag in de eerste week na de car-
navalsvakantie, de week van 23 
februari. Na afloop van de work-

shops vindt er overleg plaats of een 
vervolg wenselijk is. Verschillende 
blaasinstrumenten waar moge-
lijk mee doorgegaan kan worden, 
worden dan gedemonstreerd. Kin-
deren kunnen daarna ook deel uit 
gaan maken van de instapgroep 
en weer later van het jeugdorkest 
Happy Fiep, dat regelmatig een 
optreden of concert verzorgt. Zo 
worden ze deskundig opgeleid tot 
muzikant bij fanfare St. Lambertus 
in Nistelrode. 
Voor uitgebreide informatie en in-
schrijving: 
www.stlambertusnistelrode.nl. 
Bellen kan ook: Peter Timmers 
tel. 06-2312 9748 of Ine de Wit 
tel. 0412-613076.

Workshops Muziekbende 
van start Geef je nu op!

Tekst?

koninG WinteR Oplossing op pagina 30

GRAtis inLooPsPReekuuR 
kinder-fysiotherapie Hoogstraat bij 
kinderdagverblijf Piekobello

Advertorial

Voorleesontbijt Heesch (foto’s: Ad Ploegmakers)

Voorleesontbijt Heesch

Voorleesontbijt Heesch
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HEESWIJK-DINTHEr - Weer-
man Piet Paulusma presenteerde 
woensdag 21 januari het weer 
vanaf een bijzondere locatie. 

Hij voorspelde het weer name-
lijk vanaf de brug over de gracht 
bij Kasteel Heeswijk. Een kleine 
tiental vrijwilligers van het kasteel 
woonden de uitzending bij. Ook 
directeur Luc Eekhout stond er 
bij. Naast het voorspellen van het 
weer, nam de cameraploeg van 
SBS ook een kijkje in het kasteel. 
Het was niet de eerste keer dat SBS 
een bezoekje bracht aan kasteel 
Heeswijk. In april bracht de tele-
visiezender HaDee 24/24 in beeld 
en werd er onder andere gefilmd 
bij het kasteel. 

Piet Paulusma bij kasteel 
Heeswijk

Nieuw in Heesch: Florya Grillroom
Vrijdag 30 januari 2015 is er een opening van een 

nieuw grillroom genaamd Florya in Heesch.

De opening gaat gepaard met een spetterende actie: alle pizza`s voor de helft van de prijs (m.u.v. bezorgen).

De eigenaren zijn de  broers Burhan en Resul Bolattekin, 
de broers zitten al ruim 20 jaar dit vak. Zij staan garant 
voor de beste shoarma en pizza`s. Het pand aan de ’t dorp 
58a is helemaal opgeknapt. Nieuwe inrichting en natuur-
lijk heerlijke nieuwe gerechten. Ze hebben bewust geko-
zen voor een open keuken zodat de gasten kunnen zien 
hoe hygienisch hun eten klaar gemaakt wordt.

Jaren lang hebben de broers hun liefde voor het vak  
kunnen uitdragen in andermans zaak.

Nu met de opening van Florya zijn hun grootste droom 
in vervulling gebracht. We hopen jullie vrijdag 30 janua-
ri 2015 vanaf 12.00 te mogen verwelkomen in onze zaak 
gelegen aan de ‘T Dorp 58A te Heesch.

Telefoonnummer: 
0412 - 484 074

Openingstijden & Bezorgtijden :
Maandag t/m Zondag 

12.00-22.00

Plein 1969 1b - 5473 CA Heeswijk-Dinther - Tel.: 0413-294017 - mail@sterrin.nl - www.sterrin.nl

www.sterrin.nl

HEROPENING STERRIN
Zaterdag 31 januari om 9.00 uur

Met diverse prachtige modeshows
en leuke optredens o.a. The Fancy Gents.
Toegankelijk voor publiek en klanten.

Het nieuwe adres is: Plein 1969-1b (naast Etos) 
in Heeswijk-Dinther.

Graag tot ziens

Bosschebaan 23 - 5384 VX Heesch - 0412 40 70 30
heesch@heesch.lifeandgarden.nl - www.lifeandgarden.nl

Openingstĳ den ma./vr. 9.00-18.00 uur 
vrĳ dag koopavond tot 21.00 uur en zaterdag 9.00-17.00 uur.

Breng uw gazon nu in topconditie 

Strooi nu kalk en

Zorg voor een goede groei
Voorkom mos vorming

Ecostyle 7 stappenplan
Openingstĳ den ma./vr. 9.00-18.00 uur 

boeken- en platenbeurs 
in Willibrordcentrum 

Het aanbod
De vrijwilligers van het Willibrord-
centrum houden de beurs niet 
voor het eerst: in het verleden zijn 
er al vaker succesvolle boeken- en 
platenbeurzen georganiseerd. Het 

aanbod is ook dit jaar weer geva-
rieerd en ruim: van kookboeken, 
kinder- en jeugdboeken tot infor-
matieve boeken en romans. Daar-
naast is er ook een ruim aanbod 
aan lp’s, cd’s, singles en dvd’s.

WELKOM

Boeke�- e� platenbeur�

HEESWIJK

01.02
2015
ZONDAG
10.00-16.00 uur

Ruime keuze in o.a.:
Prentenboeken 
Leesboeken 
Informatieve boeken  
Voorleesboeken
Strips
Kinderboeken
Platen
DVD’s - CD’s 
en nog veel meer...

Locatie: 
Willibrordcentrum 
Hoofdstraat 78
Heeswijk

www.willibrordcentru�.n�

Willibrordcentrum Heeswijk: 

Een ontmoetingsplek, waar 

iedere bezoeker welkom is.

Grati�
entre�

HEESWIJK-DINTHEr - Er is een boeken- en platenbeurs in het  
Willibrordcentrum Heeswijk op zondag 1 februari. Een mooie kans om 
uw boekenverzameling uit te breiden of om zomaar eens een nieuw 
leesboek uit te zoeken! De beurs start om 10.00 uur en duurt tot 16.00 
uur. De entree is gratis.

Rabobank aan de schoonstraat 
in Heesch óók op zaterdag open

Daarnaast heeft de meerwaarde van de fu-
sie ervoor gezorgd dat het kantoor aan de 
Schoonstraat in Heesch sinds kort ook op 
zaterdag open is. Klanten kunnen voortaan 
iedere zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur te-
recht voor advies. 

Betrokken & Dichtbij 
“Wij willen onze klanten graag laten merken 
dat wij betrokken en dichtbij blijven”, aldus 
corné roovers, directeur Particulieren. Deze 
extra opening op zaterdag is daar een mooi 
voorbeeld van. 

Veel klanten maken voor hun dagelijkse 
bankzaken vooral gebruik van mobiel, e-
mail en internet, waardoor onze kantoren 
steeds minder worden bezocht. Echter, met 
deze zaterdagopenstelling voldoen wij aan 
de behoefte van onze leden om te kunnen 
binnenlopen voor vragen, maar ook voor een 
adviesgesprek.

Rabobank Oss Bernheze
rabobank Oss Bernheze heeft een helder 
doel voor ogen: een bank die zo krachtig en 
goed georganiseerd is, dat ze dichtbij kan 
blijven en de uitdagingen van morgen aan 
kan. 

De bank, die onlangs is ontstaan uit een fusie, 
biedt meer ruimte aan hoogwaardige dienst-
verlening en lokale betrokkenheid. De bank 
kan specialismen bieden, een brede bereik-
baarheid met daarbij zoveel mogelijk herken-
bare gezichten en vaste aanspreekpunten. 

HEEScH - De nieuwe Rabobank Oss Bernheze heeft ervoor gekozen om de rentabiliteit van de fusie in te 
zetten in meer service en aandacht voor haar klanten. Zo zijn er speciale regionale teams gevormd om de 
persoonlijke verbinding met de stad en de dorpen te kunnen behouden en versterken. 

Corne Roovers - directeur Particulieren Rabobank Oss Bernheze

HEEScH - Het literair café, dat 
plaatsvindt in De Pas in Heesch, 
heeft voor zondag 8 februari dich-
teres Tjitske Jansen als hoofdgast 
weten te strikken. 

Tjitske Jansen verwierf in 2003 lan-
delijke bekendheid met haar eerste 
dichtbundel ‘Het moest maar eens 
gaan sneeuwen’, Jansens stijl ken-
merkt zich door een eenvoudig 
taalgebruik dat vaak gepaard met 
laconieke humor. De in Amster-
dam woonachtige dichteres is met 
regelmaat te horen op de Nacht 
van de Poëzie en andere festivals. 

Tijdens het literair café zal Tjitske 
Jansen starten met de workshop 
‘Eerste Hulp Bij Schrijf blokkades‘ 

(E.H.B.S.) waar alle aanwezigen 
gratis aan deel kunnen nemen. La-
ter in het programma gaat Tjitske 
in op haar dichtwerk en vertelt ze 
uit haar bundels. Tussendoor zul-
len stadsdichters uit de omgeving 
poëzie voordragen. 

Het literair café begint om 14.00 
uur en de toegang is geheel gratis.

Dichteres tjitske Jansen
in literair café in De Pas
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aan het werk WILT U OOK EEN VACATURE PLAATSEN?
Stuurt u ons de informatie en het logo en wij maken de 
advertentie voor u op in het daarvoor passende formaat.

Vrijwilligerspunt Bernheze

TRV Bernheze is op zoek naar een vrijwilliger 
voor de functie van 

penningmeester
Gevraagd wordt een enthousiast persoon met 
een financiële en administratieve achtergrond. 

TRV vergadert ongeveer 5 keer per jaar. 

Vragen? Meer weten?
Loop even binnen,

Neem contact op met het vrijwilligerspunt
(0412-474851 of info@vpbernheze.nl)

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

Interesse?
Neem contact op met N. Verhoeven.
Tel. 06-53366627
www.verhoeven-montage.nl

VERHOEVEN MONTAGE BV
is op zoek naar

METALSTUD
MONTEURS

Naast monteurs met ervaring zijn we ook op zoek naar 
LEERLINgEN DIE gEMOTIvEERD zIjN 

om dit vak te leren.

Meer info: www.wokengonistelrode.nl

Gevraagd

KOK
Fulltime

20 - 30 jaar
Eigenschappen:

Koksdiploma en ervaring 
in de keuken is een pre.

Interesse? 
Solliciteer op Parkstraat 4 

in Nistelrode.

Wij leren je graag hoe je de heerlijkste 
wok- en teppanyakigerechten kan maken.

kersouwe is op zoek naar jou
HEESWIJK-DINTHEr - Theatergroep De Kersouwe speelt  deze zomer een eigen bewerking van ‘De Klok-
kenluider van de Notre Dame’ en pakt daarbij uit met een heuse Parijse markt. 

Het belooft een groot (familie)spektakelstuk te worden. Daarvoor zijn we op zoek naar jou! Er zijn nog veel 
mensen nodig als figuranten. Mannen, vrouwen, kinderen; iedereen is welkom.

Bouwers. Daarnaast zijn we ook op zoek naar decorbouwers. creatievelingen die ons team willen versterken 
om het decor voor dit theaterstuk te bouwen. Dus, ben je handig en wil je letterlijk een handje helpen, mail 
dan zo snel mogelijk naar Brenda: bgtc@planet.nl, ook als je meer informatie wilt.

Gevraagd: 
een ambitieuze 

trainer

NISTELrODE - Voet-
balvereniging Prin-
ses Irene is op zoek 
naar een ambitieu-
ze trainer (seizoen 

2014-2015) voor 
het 2e elftal dat uit-

komt in de (reserve) 1e klasse 
B. Het 2e elftal is onderdeel van 
de A-selectie, waar John Meijs 
de trainer/coach van het 1e elf-
tal is. 

De afgelopen jaren bleek het 
trainerschap voor de trainers 
van het 2e elftal van Prinses 
Irene een mooie opstap voor 
een succesvol vervolg naar stan-
daardelftallen. Wij zijn dan ook 
op zoek naar een trainer die aan 
het begin staat van zijn trainers-
carrière, minimaal in het bezit is 
van Tc 3 en zich verder wil ont-
wikkelen in het trainersvak. 

Bent u geïnteresseerd in de 
functie, dan kunt u uw motiva-
tie en cV mailen naar: 
Luuk van der Heijden, voorzitter 
seniorencommissie 
luuk_vd_heijden@hotmail.com.

balvereniging Prin-
ses Irene is op zoek 
naar een ambitieu-

Van Mook
De Echte Bakker

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

Wij zijn op zoek naar een 

collega voor de schoonmaak

5 uur per week op zaterdagochtend 
Vanaf 20 jaar, liefst met ervaring

 
Heb je interesse mail dan je cv naar 

van.mook@echtebakker.nl

Rooiseweg 22 • Schijndel • Tel.(073) 5492356
Openingstijden: Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

DIRECT
GEZOCHT

Verkoopmedewerkers Tuinmeubelen & Barbeques (m/v)
Fulltime functie: 38 uur

Verkoopmedewerker Vouwwagens & Voortenten (m/v)
Fulltime functie: 38 uur

Verkoopmedewerker Camper & Caravanaccessoires (m/v)
Fulltime functie: 38 uur

Verkoopmedewerker Kampeerartikelen (m/v)
Fulltime functie: 38 uur

Verkoopmedewerker Sport & Mode (m/v)
Fulltime functie: 38 uur

Werkplaatsmonteur (m/v)
Fulltime functie: 38 uur

Weekendhulp & Vakantiekrachten diverse afdelingen(m/v) 
Leeftijd: vanaf 16 jaar

Dit jaar bestaat De Wit Schijndel 67 jaar en de winkel en de webshop 
groeien fl ink. Vanaf maart 2015 beschikt De Wit Schijndel over een 
modern en eigentijds pand met 2600m2 meer winkelruimte.  
Wij zijn op zoek naar collega’s die ons per direct komen versterken. 

Kijk voor meer informatie op:
www.dewitschijndel.nl/info/vacatures

tip sollicitatiebrief:
Uw brief moet de aandacht trekken van de werkgever. 
Een goede voorbereiding is belangrijk. Probeer zoveel 
mogelijk over de vacature en de werkgever te weten te 
komen. Veel succes.
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A U T O
R u b R i e k

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl
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Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
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Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco  .. 1999
Opel Vectra 1.6 16V  ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D  ...................................... 2006

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

Audi A3 quatro 4 wd 20- 16v s line 200pk  2005
Audi A4 pro line 163pk  2007
Citroen C1  2011
Citroen C3 Picasso 10.000 km 2012
Ford Fusion airco 50.000 km 2007
Ford Ka airco  2007
Mini Cooper 2007
Mitsubishi Colt 5-drs 2009
Opel Astra coupé 1.8  2002
Opel Astra 1.6 16v 5-drs  2005
Opel Astra station 1.7 diesel  2006
Opel Astra h station 1.6 16v airco 2007
Opel Corsa 1.6 gsi iets aparts 1998
Opel Corsa 1.2 automaat 5-drs 2010

Opel Corsa 1.4 16v 3-drs  2010
Opel Corsa 1.3cdti 5-drs, airco, 89.000 km 2011
Opel Insignia, sport tourner 2010
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km 2006
Renault Clio 1999
Renault Megane 1998
Renault Megane 1.6D station car 2004
Renault Twingo 2000
Volkswagen Golf Plus 1.6 clima 
   49.000 km 2009
Volkswagen Passat station 20 tdi  2012
Volkswagen Touran 1.9 TDI 77Kw
   trendline 2010
Volvo XC 70 5-drs automaat 2005

Bmw 318 i Zwart LMV 2001 €  4450,-

Chevrolet matiz 5 drs. 2008 € 4450,-

Fiat Panda 75.000 km  2006 € 3950,-

Ford Ka 1.3 Grijs 2004 € 2999.-

Ford mondeo TDCi   2005 € 2999,-

Renault Kangoo 1.4 multi 2001 €  1499.-

Renault Laguna grand tour 2000 €  1249.-

Renault megane Scenic 1999 €  1499.-

mercedes Benz 230TE 1982 €  3950,-

mercedes Benz C180 Combi 1997  €  2250,-

mercedes Benz C250TD 194.000 km 1996 €  2950,-

Opel Astra 1.6 2001 €  1999.-

Peugeot 206 rood metalic  2003 € 2999,-

Renault Grand Scenic 7 pers. LPG 2006 € 5499,-

Renault modus 1.5 DCi 2004 € 2499,-

Skoda Fabia combi 1.4-16V 2007 €  4950.-

Suzuki Ignis  blauw met. 2003 € 3450,-

Suzuki SX4 1.6 VVT automaat 2008 € 10.500,-

Vw Golf 1.9 SDi 1999 €  1750.-

Volvo C70 2.3-T5 300Pk 1998 €  3450.-

Bedrijfswagens:

Citroën Berlingo 1.6 HDI 2006 €  3000,- 

ex BTW

  

Wordt verwacht :

Renault megane classic
Deawoo matiz
Peugeot 206 4 drs

Réparateur agréé

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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Een greep uit voorraad 

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

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

      

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

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

Diverse inruilauto’s tot € 2000,-

•	 Kia	Picanto	1.1 aut., el.ramen, airco, cv, 
 stuurbekr., 23.600 km, 2006
•	 Mercedes	Sprinter	315 CDI AUT. L2 H2 airco,
  stuurbekr., el.ramen, navi, 2009
•	 Peugeot	 5008, navi, pdc voor en achter, 76.000 

km, 2010
•	 Renault	Scenic	2.0 AUT. Business Line navi 
 lm-wielen ecc, cruise control trekhaak, PDC, ‘incl. 

nieuwe distributie’ 121.000 km, 2009

Tramstraat 18
5388 GG Nistelrode
T. (0412) 61 20 76

E. info@autobedrijflangens.nl
W. www.autobedrijflangens.nl

•	 Seat	Ibiza 1.4, 16v, airco, licht met. velgen, 2005
•	 Toyota	Corolla	verso 1.8 navi, dvd, ecc, cam 
 voor/achter, 141.000 km, 2005
•	 VW	Golf	 plus 1.9, sdi, el. ramen, centr. vergr. 

243.000 km, 2007
•	 VW	Golf		2.0	GTD	TDI,	navi, clima, xenon led, 
 18 inch, pdc v+a, 67.000 km, 2011
•	 VW	Golf	1.6	TDI	clima,	pdc v+a, lm velgen privacy 

glas, 79.000 km, 2011
verkocht

Bosschebaan 92 - 5384 VZ Heesch
0412-452244 of 06-51088982

info@autobedrijf-wilbervangogh.nl www.autobedrijf-wilbervangogh.nl

Hyundai Sante Fe automaat 2.2 crdi 185.000 km 2006

Opel Zafira 1.6 launch edition trekhaak ecc 139.000 km 2005

Peugeot 208 1.2vti airco 5drs 78.000 km 2012

Nissan Qashqai 2.0 2WD tekna zwart 68.000 km 2008

Saab 900S Cabrio airco 161.000 km 1995
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     Automensen

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

NAAM ONDERNEMER: Ko Minnaar

WOONPLAATS: Heeswijk-Dinther

ZE KUNNEN ME KENNEN VAN HOBBY-VERENIGING: 
Buurtvereniging & mijn bedrijf.

BEDRIJFSNAAM: Autobedrijf Minnaar

ADRES: Brouwerstraat 9 in Heeswijk-Dinther

HOEVEEL WERKSTATIONS: 5

HOEVEEL OCCASIONS: 30/40 meestal.

MEDEWERKERS AANTAL: 4 personen.

HOE LANG HEB JE HET BEDRIJF: Nu 23 jaar.

ZELF OPGESTART OF OVERGENOMEN: 
Zelf opgestart op 31-8-1991.

WAT IS JE ‘TAAK’ IN JE ZAAK: 
Algehele leiding, in- en verkoop en administratie.

HEB JE WENSEN OM VAN ‘TAAK IN DE ZAAK’ TE WISSELEN: 
Ik wens het hele bedrijf over te geven aan mijn zoon Han. 
(Te zijnder tijd)

WAT IS DE SPECIALITEIT VAN JE BEDRIJF: We zijn allround.

WAT VIND JE DAT JE ZELF HET BESTE KAN: 
Inkoop, verkoop en delegeren.

KLANTEN VINDEN HIER: Zekerheid, vertrouwen en waardering 
voor de klant. We werken met Requal, een sterk concurrerend merk.

KO MINNAAR: ‘Zekerheid, vertrouwen 
en waardering voor de klant’

Autobedrijf Minnaar

AutotiP: 
ALs Het kouD is
Voorkom vastvriezen van deu-
ren. Er zijn sticks in de handel 
met een smeerseltje dat voor-
komt dat het rubber vastvriest. 
Talkpoeder of siliconenspray op 
de rubbers kan ook helpen.

AutotiP: 
ALs Het kouD is
Vriezen de deuren toch vast, 
probeer dan om de vastgevro-
ren deuren extra dicht te duwen 
om het ijs te breken. Ook een 
spuitbus ruitontdooier kan hier 
dienst doen.
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de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

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

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

Het adres voor al uw autozaken!
 

Heeft u al aan winterbanden gedacht?
Voor een prijsopgave kunt u bellen 

of mailen.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

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

Informeer naar de mogelijkheden 
en laat u overtuigen door onze aantrekkelijke tarieven 

en uitstekende service

Het adres voor al uw autozaken!
 

Heeft u al aan winterbanden gedacht?
Voor een prijsopgave kunt u bellen 

of mailen.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

Onderhoud, Diagnose & Reparatie, Banden & Uitlijnen, 
APK, Airco, Inkoop & Verkoop en (Ruit)schade.

Hèt adres voor al uw autozaken!

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

schadeherstel Rooyendijk: zelf bepalen wie uw auto repareert
ramon: “Klanten beginnen te be-
seffen dat de afspraken die ver-
zekeringsmaatschappijen hebben 
gemaakt met schadeherstelbedrij-
ven niet bindend zijn. Het eigen 
risico dat de verzekerde volgens 
de verzekeringstussenpersoon 
zelf moet gaan betalen als deze 
de auto niet bij een aangesloten 
schadeherstelbedrijf laat uitdeu-
ken en spuiten, is een loos dreige-
ment. Ikzelf neem het standaard 
eigen risico voor mijn rekening en 
doe er nog een schepje bovenop. 
Klanten krijgen bij mij vaak een 
korting van 10-20% op de door 
de verzekeringsexpert vastgestel-
de schade. Bovendien is een gratis 
leenauto bij mij een kwestie van 
vanzelfsprekendheid.”

Zorgplicht
De zorgplicht die verzekerings-
maatschappijen hebben bij een 
schademelding van haar cliënt, 
heeft ramon ook. Schadeherstel 
rooyendijk vindt het vanzelf-
sprekend dat je als klant krijgt 
waar je recht op hebt; een per-
fect herstelde auto en vervangend 
vervoer tijdens de reparatie, met 
vier jaar garantie op de reparatie. 
Als er vitale onderdelen aan de 
auto beschadigd zijn, dan wordt 
het chassis opgemeten. Met een 

meetsysteem worden de maten 
van de auto vergeleken met de 
fabrieksspecificaties en wordt de 
auto gericht. Bij twijfel over veilig-
heid worden de beschadigde on-
derdelen vervangen. De certifica-
ten ‘verantwoord autospuiten’ en 
‘erkend leerbedrijf’ vertellen daar-
bij iets over de bedrijfsvoering van 
het bedrijf.

Er is meer
Oldtimers worden vakkundig ge-
restaureerd. Motoren, hijskranen, 
shovels, modelauto’s, vrachtau-
to’s en lichtmetalen velgen wor-
den weer strak in de lak gezet. 
Naast auto’s en motoren zorgt 
Schadeherstel rooyendijk ook 
voor onder andere strak gespoten 
deuren, radiatoren, kroonluchters, 
keukens, meubels. 

In- en verkoop
Hoewel schadeherstel de kern is 
van de zaak, heeft rooyendijk 
ook mooie gebruikte auto’s in de 
aanbieding. Voor inruil of verkoop 
van je auto, moet je zeker eens 
een praatje maken. En natuurlijk is 
dat praatje altijd nuttig, ook voor 
de aanschaf van een fijne gebruik-
te auto. Ook voor onderhoud aan 
uw auto kunt u bij Schadeherstel 
rooyendijk terecht.‘Een perfect herstelde auto’ Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers 

Advertorial

HEEScH – Schadeherstel Rooyendijk aan de Middelste Groes 13A is klein en flexibel. Een van de redenen 
dat het goed gaat met Ramon Rooyendijk. “Maar”, zegt hij “de kwaliteit die wij leveren is dan ook van-
zelfsprekend. Dat merkt de klant en daar moeten wij het van hebben.”

AutotiP: 
ALs Het kouD is
Een handrem kan vastvriezen. 
Je kunt het ijs breken door de 
handrem extra aan te trekken. 
Voorkomen is beter dan gene-
zen, dus laat je auto in P staan 
of zet de versnelling in 1 of in 
de achteruit.

AutotiP: 
ALs Het kouD is
Moderne auto’s zijn gevoeliger 
dan de auto’s uit het verleden. 
Als de auto niet wil starten, is 
het beter om de Wegenwacht in 
te schakelen dan om zelf te pro-
beren de auto te starten via een 
starthulp.
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Prijzenregen voor bernheze op Wk in eigen land

In de Autotron waren het afgelo-
pen weekend tijdens  de Wereld-
show voor Zang- en Siervogels 
ruim twintigduizend vogels te zien. 
De vogelhouders kwamen uit ruim 
twintig verschillende landen. “Dit 
is hartstikke mooi. En vooral om-
dat het zo dichtbij is voor ons”, 
vertelt Jan van Lith uit Nistelrode 
over de vogelgekte in rosmalen. 

Jan pakte brons met een zanglijs-
ter en een zilveren medaille met 
een groene kardinaal. “Ik doe mee 
voor de eer”, vertelt Jan, lid van 
vogelvereniging Vogelvreugd uit 
Nistelrode. “Eerder deed ik al een 
keer mee aan de wereldshow in 
Duitsland en België. Of ik volgend 
jaar in Portugal mee doe? Ik denk 
het niet. Het vervoer voor de vo-

geltjes is dan lastig”, zegt Jan. 
De vogeltjes worden vooral op hun 
uiterlijk beoordeeld; de vogels of 
vogelstammen die de beste score 
krijgen van de keurmeesters win-
nen een medaille. Naast Jan, won 
ook Nistelrodenaar Marc Piels een 
medaille. Marc pakte zilver met 
een zebravink. Van Vogelvreugd 
Nistelrode won ook Nol van Duy-
nhoven een zilveren medaille. Uit 
Heesch pakte niet alleen cor een 
gouden plak, maar won ook Wil 
Brocks twee medailles. Een daar-
van was een gouden die hij won 

met driekleur papegaai amadine. 
Bij de vogelvereniging Vogel-
vreugd uit Heeswijk-Dinther wa-

ren er ook winnaars uit Bernheze. 
Bert van Kessel (Heeswijk-Dinther) 
won twee keer zilver,  Piet Hees-
akkers (Vorstenbosch) won zilver 
en brons en Albert Heesakkers 
(Vorstenbosch) pakte brons. Adrie 
Janssen en Joep Langenhuizen uit 

Heeswijk-Dinther wonnen ook al-
lebei een zilveren medaille.  
Het meeste succes voor de vereni-
ging uit Heeswijk-Dinther werd ge-
boekt door Jan van Lanen en Wim 
van Lokven, beide uit Middelrode. 
Zij wonnen allebei drie gouden 
medailles. Vooral Jans gouden me-
daille met de koningsparkieten was 
bijzonder. cor Laros uit Nieuwkuijk 
won twee gouden medailles, even-
als Gerard van der Heijden uit Mid-
delrode. Mart van der Zande uit 

Drunen won eenmaal goud. Voor-
zitter Ad van Helvoort van Vogel-
vreugd Heeswijk-Dinther kon zijn 
geluk niet op en genoot zichtbaar 
van het WK: “Het is een geweldige 
show hier. Ontzettend mooi voor 
de vogelsport.”   

BErNHEZE/rOSMALEN – Op de 63e Wereldshow voor Zang- en Sier-
vogels in de Autotron in Rosmalen is Bernheze flink in de prijzen geval-
len. Cor Neelen uit Heesch won met een blauwkopblauwfazantje en 
een rode druppelastrilde twee gouden medailles.  

Cor Neelen uit Heesch Foto’s: Ad PloegmakersJan van Lith uit Nistelrode Tekst: Matthijs van Lierop

vogelsport

VOgelhOuders uit ruim twintig 
Verschillende landen

sportpenning Gemeente bernheze voor 
jarige kampioen Mike van Grinsven

De vele overwinningen van Mike 
op nationaal en internationaal ni-
veau waren er bijna teveel om 
te benoemen, vond mevrouw  
Moorman. De passie van Mike 
begon op zijn vijfde, toen hij op 
een quad van een vriendje mocht 
rijden en zijn vader daarna besloot 
om ook een quad voor zijn zoon te 
kopen. De wedstrijden begonnen 
in 1999. In 2001 werd hij vierde op 
het NK en in 2005 ontving hij de 
gouden medaille in de 80cc klasse. 

Als twaalfjarige eindigde hij bij de 
eerste 4 met een 200cc Blaster bij 
de kampioenschappen. 

Kampioenschappen en 
onderscheidingen
Diverse kampioenschappen leidden 
in 2008 tot de benoeming ‘Sport-
man van het jaar in Bernheze’. 
Vooral omdat hij met dispensatie-
licentie Nederlands kampioen bij 
de quad junioren werd; een veel-
belovend talent. Toen hij als vijf-

tienjarige Nederlands en Europees 
kampioen werd in een veld met 
volwassenen, werd hij opnieuw 
Bernhezer Sportman van het jaar. 
Zo kunnen we nog even doorgaan 
met kampioenschappen die Mike 
op zijn naam wist te zetten, maar 
de meest recente kampioenschap-
pen in 2014 waren aanleiding voor 
toekenning van de sportpenning: 
Nederlands kampioen, Europees 
kampioen (Denemarken) en 1e 
bij de QuadX of Nations, team  

Nederland. “Een topper in de 
sport” aldus Moorman, “zeker ook 
noemenswaardig omdat hij nooit 
betrokken is geweest bij inciden-
ten. Hij rijdt zijn race en that’s it.” 

Sportpenning 
De sportpenning van Bernheze is 
een bijzondere onderscheiding. 
Mike van Grinsven ontving deze 
vanwege het behalen van de 
gouden medaille tijdens het Euro-
pees Kampioenschap in 2014 in  
Denemarken. De bijbehorende 
speld werd door burgemeester 
Moorman opgespeld en de me-
daille en oorkonde overhandigd. 
Vriendin Nikita raijmakers mocht 
de bloemen in ontvangst nemen.
Ongetwijfeld zullen we nog meer 
van Mike horen in de toekomst. 

Tijdens zijn kampioensfeest stond 
een prachtige quad te pronken in 
de ruimte. Een prototype van de 

hand van meervoudig Wereldkam-
pioen zijspan Daniël Willemsen uit 
Lochem. De samenwerking belooft 

een gouden greep in de reeks gou-
den zaken van Mike van Grinsven 
te worden.

Burgemeester Marieke Moorman met Mike van Grinsven bij het prototype van de quad 
 Tekst: Martha Daams Foto’s: Marcel van der Steen

HEEScH – Mike van Grinsven vierde zijn eenentwintigste verjaardag, tegelijkertijd met zijn Europees kam-
pioenschap quadrijden op 24 januari. Wat hij niet wist, was dat ook Burgemeester Moorman op zijn dub-
belfeest zou komen en er een drievoudig feest van ging maken.

‘Nooit bij een incident betrokken geweest’
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Meer dan een half miljoen shirts, broeken en 
sokken gewassen voor VV Heeswijk

“Ik werkte bij Jan van Erp, die 
destijds in het bestuur zat van VV 
Heeswijk en hij vroeg mij of ik 
wilde wassen voor de vereniging. 
Iedereen nam het eigen tenue mee 
naar huis en waste het zelf, maar 
de voetbalkleding behield zo niet 
dezelfde kleur. Nu wilden ze pro-
beren het op één vast adres te laten 

wassen,” legt Bertha uit. Theo vult 
haar aan: “Een voetbalvereniging 
doet zoveel goeds voor jongeren. 
Ik heb dat altijd heel belangrijk ge-
vonden en op deze manier konden 
Bertha en ik ook ons steentje aan 
het jongerenwerk bijdragen.”

VieR DAGen AAn De WAs
De was werd gebracht en opge-
haald. “In het begin wasten we 
voor drie elftallen in totaal 39 shirts, 
broeken en paren sokken, maar dat 
aantal groeide snel. Al heel veel 
jaren werden er op zaterdag van 
drieëntwintig teams 276 shirts en 
op zondag van elf teams 165 shirts, 
165 broeken en dito aantal paren 
kousen gewassen. Daarbij kwam 
dan nog tussendoor de was van 
oefen- en bekerwedstrijden. We 
zochten in de garage de was uit 

en brachten die vervolgens naar de 
badkamer waar twee wasmachines 
stonden en daarna droegen we al-
les naar zolder om het ‘aan de lijn’ 
te laten drogen, waarna we alles 
weer keurig opvouwden en terug 
naar de garage brachten. Ja, we 
waren toch gemiddeld vier dagen 
bezig met de was.”

nooit uit HAnDen 
GeGeVen
In al die 40 jaar heeft het echtpaar 
de was nooit uitbesteed. Op ver-
jaardagen die in het weekeinde ge-
vierd werden, lieten ze altijd maar 
even hun neus zien. Met mooi 
weer gingen ze wel eens een stukje 
fietsen, maar de ‘plicht’ riep altijd 
harder. “Nee hoor, we hebben het 
nooit als plicht ervaren! We heb-
ben het altijd met veel liefde en 
plezier gedaan! Nu wij niet meer 
kunnen wassen, zijn er in de kan-
tine van VV Heeswijk twee was-
machines geplaatst. 
Ze gaan nu zelf wassen, maar om 
het logistiek allemaal op rolletjes 
te laten verlopen en alles op tijd 
schoon en droog te hebben, is nog 
een hele klus, dat zullen ze nog wel 
merken!” lacht het echtpaar.Theo en Bertha van Daal Tekst en foto: Hieke Stek

HEESWIJK-DINTHEr - Natuurlijk mag een vereniging zich heel rijk voelen met het werk van vrijwilligers, 
maar 40 jaar lang de was doen voor een voetbalvereniging, is toch wel iets bijzonders. “Eigenlijk wilden we 
het seizoen afmaken, maar tegen het nieuwe huis dat ons aangeboden werd, wilden we geen nee zeggen en 
nu hebben we geen zolder meer waar we al het wasgoed kunnen drogen. Daarmee houdt het wassen ook op. 
En dat is ook goed. Nu kunnen we, strakjes als het mooi weer wordt, eindelijk eens naar een wedstrijd gaan 
kijken. Dat kon nooit, want zaterdag en zondag was het wasdag,” aldus Theo en Bertha van Daal. 

‘een VOetbalVereniging dOet zOVeel 
gOeds VOOr jOngeren’

Prinses irene in dying seconds naar overwinning

Prinses Irene moet het al tijden 
stellen zonder goalgetter Job v.d. 

Elzen. Dit noopt coach Meijs om 
wat anders te spelen dan voor-

heen. Het is even wennen, maar 
het spel is nu veel gevarieerder en 
dus minder voorspelbaar dan voor-
heen. Verdedigend ziet het er ook 
allemaal wat compacter en dege-
lijker uit. Prinses Irene kwam via 
de sterk en sober spelende Martijn 
van Vught op voorsprong. Vlak 
voor het rustsignaal maakte BVV 
de verdiende gelijkmaker met een 
prachtig schot van Imad Hamria. 
In de 2e helft was Prinses Irene de 
bovenliggende partij, al waren de 
verschillen minimaal. Waar ieder-
een zich verzoend leek te hebben 
met een gelijkspel, was het in de 
90e minuut goudhaantje Tim v.d. 
Brand die een prima voorzet van 
invaller Sjuul v.d. Heijden binnen 
schoot. 

De bijzonder karig opgekomen 
fans van Prinses Irene, maar altijd 
nog met meer dan van BVV, gin-
gen - net als hun spelers - uit hun 
bol.

DEN BOScH/NISTELrODE - Zo ongeveer alle wedstrijden in Noord 
Brabant waren afgelast, maar in Den Bosch speelden BVV en Prinses 
Irene, op een spiegelglad veld, gewoon voor de competitie. De boys 
van ‘Van Tilburg Mode & Sport’ wonnen met 1-2 en deden daarmee 
goede zaken in de race om handhaving. 

voetbal

HEESWIJK-DINTHEr - Nu de kro-
kussen langzaamaan opkomen is 
het zover: de voorjaarstraining bij 
Hockeyclub HDL gaat weer van 
start! 

Op woensdag 4 februari start 
om 17.00 uur de training van de  
Benjamins. De training wordt ge-
geven door Nadine Dortmans, Alet 
van de Ven en Isa van Oss. Ben je 

5, 6 of 7 jaar en wil je een paar keer 
meetrainen om te kijken of hockey 
iets voor je is, dan ben je van harte 
welkom! Je kunt je aanmelden via 
tc@hdlhockey.nl. Ben je ouder dan 
7 en wil je een keer meetrainen, 
dan kan dat natuurlijk ook. Ook 
dan kun je je aanmelden via 
tc@hdlhockey.nl. We laten je dan 
weten bij welke training je het bes-
te kunt aansluiten.

Proeflessen 
hockey voor 5-, 6- en 7-jarigen

hockey

Prinses irene, korfbal 3 in het nieuw gestoken
NISTELrODE - De vrouwen van Prinses Irene korfbalteam senioren 3 traden zondag aan in nieuwe 
shirts. Antoon Strijbosch van Strijbosch BV, sponsor van de nieuwe shirts, was zondag aanwezig toen 
de vrouwen in hun nieuwe shirts aantraden. Bij Rksv Prinses Irene weten ze de sponsoren goed te 
waarderen. 

Prinses Irene bestaat uit een hecht collectief van leden, vrijwilligers en sponsoren. Allen belangrijk bij 
de voetbal- en korfbalclub, want ook sponsoren zijn hard nodig om een club draaiende te houden. De 
sponsorcommissie neemt dit heel serieus en ook hier, bij de overhandiging, was de sponsorcommissie 
aanwezig; cor van Schadewijk en Antoon Sanders. Maar ook namens de korfbalcommissie waren afge-
vaardigden aanwezig: Jasper Exters en Peter van Venrooij. Antoon Sanders bedankte Antoon Strijbosch 
namens Prinses Irene en namens het team bood ook Lizelle van Zutphen een bedankje aan Antoon aan. 

 Foto: Marcel van der Steen
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Altior, de koploper, ging naar Ven-
ray met de hoop de koppositie te 
versterken. Maar Oranje Wit is een 
taaie tegenstander, waar Altior het 
in de thuiswedstrijd ook al moeilijk 
tegen had en toen met lege han-
den kwam te staan. 

De wedstrijd was fysiek hard en 
niet altijd mooi om te zien. De 
wedstrijd ging gelijk op, maar 10 
minuten voor rust ging Altior een 
versnelling hoger spelen en liep 
weg naar een 6-9 voorsprong. Na 
rust kwam Oranje Wit sterker uit 
de kleedkamer en werd het al heel 
snel gelijk spel. 

Met nog 6 minuten op de klok was 
het zelfs 12-10 voor Oranje Wit, 
maar Altior kwam sterk terug en 
wist toch nog een punt uit deze 
wedstrijd te slepen. Eindstand 12-
12.

DDW 2 – Altior 2: 14-11
Klimroos 2 – Altior 3: 10-6
Altior 4 – NDZW 2: 18-5 
Emos 4 – Altior 5: 8-6 
De Kangeroe MW1 – Altior MW1: 
8-9
Altior r1 – Avanti r1: 5-3
Nijnsel A1 – Altior A2: 24-2
Altior A3 – Korloo A1: 12-7
Altior B1 – United B1: 13-7
MOSA’14 c1 – Altior c1: 2-10
De Korfrakkers c4 – Altior c2: 10-8
roDeBo c1 – Altior c3: 0-9
Altior D2 – Be Quick D1: 4-3
Altior E3 – De Kangeroe E1: 11-2
Alico E2 – Altior E4: 16-0
Avanti E2 – Altior E5: 19-1
celeritas F1 – Altior F1: 14-14 
strafworpen: 2-2    
Altior W1 – Prinses Irene W1: 1-8 
strafworpen: 4-5
Altior W2 – De Korfrakkers W1: 
6-4 strafworpen: 6-7

Altior 1 deelt de punten 

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

VENrAY/HEESWIJK-DINTHEr - De nummer een en twee van de hoofd-
klasse ontmoetten elkaar op zondag 25 januari,  Oranje Wit 1 tegen 
Altior 1. 

een prachtweek voor DV Dancing kids

Ook zaterdag bij de weverszitting 
kwamen ze op het podium tevoor-
schijn. En op zondag tijdens het 
toernooi in Westervoort werden 
mooie resultaten behaald. Daarna 

werd in sneltreinvaart de richtin-
gen ingedeeld. Een deel van de le-
den ging richting het podium van 
de Jeugdpronkzitting in Nistelrode 
en de andere leden gingen naar 

Loosbroek, waar in Lunenburg de 
week mooi afgesloten werd. Met 
twee ere-titels voor DV Dancing 
Kids: Sportvrijwilligsters van het 
jaar werd Wendy Van Heumen en 
Sportteam van het jaar Miracle.

De resultaten van het toernooi van 
de Dolbotters in Westervoort. 
Junioren: 
Solo vrije klasse: Lindsey - 6e met 
240 punten. Solo sportklasse: 
Sascha - 6e met 260 punten. Vera 
- 2e met 284 punten. Gwen - 1e 
met 288 punten. 
Minioren:
Garde Minigarde werd 1e met 235 
punten, Melody werd 2e met 237 
punten in Garde vrije klasse en
Karakter Minioren werd 1e met 
244 punten. Show modern vrije 
klasse release 1e met 246 punten.
Hoofd:
De punten voor de solo van Demi en  
Kimberley: Demi Gabriël werd 3e 
met 285 punten. In dezelfde ca-
tegorie is Kimberley 1e geworden 
met 292 punten. 
Het volgende toernooi is op 7 fe-
bruari. Een IT in België.

dansen

nistelrode – Gwen Opstal en Miracle zijn genomineerd voor Sport-
vrouw en Sportteam van het jaar 2014 door de gemeente Bernheze, 
dat werd afgelopen week duidelijk. Dat was niet de enige spotlight die 
leden van de dansvereniging te beurt viel. 

Demi en Kimberly

Het werd tegen De Merels uit  
Melderslo een bijzonder benauw-
de 13-14 overwinning. De rust 
ging nog in met een veilig lijkende 
5-8 voorsprong. Daarna kwam er 
de klad in en wisten de Limburgse 
vrouwen zelfs op voorsprong te 
komen. De luid bejubelde treffer 
van Van de Graaf voorkwam zo 
het eerste puntverlies in deze zaal-
competitie. 

De blijdschap was groot. Want, 
met nog 4 wedstrijden te spelen, 
is een kampioenschap aanstaande. 
De nummer 2, Klimroos, is zon-
dag de tegenstander. Zij hielden 
‘De Badkamermarkt.nl girls’ vorig 
seizoen van een kampioenschap 

af en promoveerden toen naar de 
topklasse. Dat is het Walhalla op 
dameskorfbalgebied. 

Daar kan het 1e korfbalteam van 
Prinses Irene volgende week naar 
toe promoveren. Dat zou een 
historisch feit zijn in de korfbal- 
geschiedenis van de vereniging.

ella gooit de 
winnende bal binnen

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

MELDErSLO/NISTELrODE - Als je kampioen wilt worden moet het 
soms ook meezitten. Daar kan het 1e korfbalteam over meepraten. In 
een bloedstollend spannende wedstrijd was het vijf seconden voor tijd 
Ella van de Graaf, op aangeven van de ijzersterk spelende Marina van 
Venrooij, die de winnende treffer binnenschoot voor Prinses Irene.

H.b.V. pakt prijzen 
BErLIcUM/HEEScH - Vier da-
mes van H.B.V. reisden zondag 
25 januari met hun coach naar  
Berlicum om daar deel te nemen 
aan het jeugdtoernooi van de 
plaatselijke badmintonvereniging.

Met negen gevulde banen in de 
onderdelen; enkel, dubbel & ge-
mengd dubbel waren er genoeg 
wedstrijden te spelen. De jongste 
H.B.V.’ster, Mirne Hoeks (12), wist 
bij haar debuut in de U18 klasse, 
net niet de enkelpoule door te ko-
men. Alle sets in de poule werden 
met minimaal verschil verloren. 
Ook de dubbel, samen met Ilse 
Lambooy, strandde al in de pou-
lefase. In de gemengd dubbel 
wist Mirne wel door de poulefase 
heen te komen, maar werd de 
kwartfinale, toch weer, met mi-
nimaal verschil (30-27) verloren. 
Zus Tessa Hoeks wist - samen met  
Feyzanur Özdemir - wel een prijs 

binnen te slepen in de damesdub-
bel; de tweede plaats werd behaald. 
En dat was niet de enige prijs die  
Feyzanür Özdemir mee naar huis 
nam, aan het einde van de dag. 
Ook de eerste prijs bij de gemengd 
dubbel ging naar Feyzanur, die 

haar mixpartner voor dit toernooi 
van B.V. Sparrenburg uit rosma-
len geleend had. Dus genoeg re-
den voor coach Jesse Jansen om 
met een tevreden gevoel - en de 
nodige tips voor de trainer - weer 
richting Heesch te rijden.

badminton

Wederom winst voor sine-cura
HEESWIJK-DINTHEr - De turn-
sters van Sine-Cura - in de divisie
5 - hebben zondag 25 januari een
competitiewedstrijd geturnd te-
gen ARS uit Eindhoven.

Zij hebben deze wedstrijd gewon-
nen. Maaike v.d. Pas heeft op 
sprong een keurig punt behaald; 
10.925. Merel Megens heeft op 
de vloer een nette oefening laten 
zien, met als punt een 10.90. Joy-
ce Kastelijn heeft een mooi punt 
behaald op sprong (11.20). Isa-
belle v.d. Linden heeft een keurige 
oefening laten zien op de vloer: 
11.10. carmen Bissels behaalde op 
sprong een mooi punt: een 10.675.  
Mandy Verhoeven eindigde op de 
eerste plaats, met een keurige oe-
fening op balk: 11.20. 

Proficiat met deze resultaten.

turnen
De oPLossinG
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Bernheze sportief

Advies- en Administratiekantoor 
Fluit v.o.f.

Aquarest
Autobedrijf Alfred van dijk
Autobedrijf langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf timmermans
Autorijschool van sleuwen
Badkamermarkt.nl BV
Balletstudio hanneke van der 

stappen
Bart strijbosch BV.
Bernheze Makelaars en Adviseurs
Bevers installatietechniek BV
Bevers steencentrum BV
Boetiek 24.nl
Boslo investment
Brasserie `t oude raadhuis
Built 4 Beauty Gym 2.0
c. van lieshout en Zn B.v
c1000 Wiegmans
cafe - Zaal elsie
café ‘t tramstation
cafetaria ‘t tramplein
centrum Maia
chris van Velzen aanhangwagens
crommenacker Automobielen
danaque haarstudio
de Bakkers lamers
de Pas
dio the readshop sparkling
dressup-instyle
drukkerij Wihabo
dtG Kaarsen
eetcafe ‘t Pumpke
Fa. v.d. Wetering
Feston tapijten heesch
Fietsplus rini
Financieel centrum heesch
Fransen Accountancy & Advies
Gaaf Grafisch
Gastronomia italiana
Geurts Mengvoerders BV
Goudsmid carool nouwens
Groente- en fruitspeciaalzaak ceelen
hairzz & Bijoux
hanegraaf Verhuur
hanenberg Materieel
heerkens Groente en fruit BV
hoogstede optiek en horen
horecaservice vd Akker
houthandel W. Jacobs BV
hubo nistelrode
hullie speelboerderij
installatiebedrijf Kerkhof Pittens
installatiebedrijf t. loeffen
installatiebedrijf van dinther
intense skin & Body improvement
Jack Martens tweewielers
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
John’s raambekleding
Kampeerboerderij de Vrije lust
Kantoorboekhandel ceelen
Kapsalon denise
Kapsalon van dinther
Karwei

Graag vertellen wij u hoe u op de website van uw kern komt te staan 
met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vin-
den op de digitale snelweg. 
Meer informatie: WWW.BERNHEZEMEDIA.NL

Kinderopvang de Benjamin
Kinderopvang humanitas/ 
 KdV Piekobello
Klasse rt
Kringloop heesch
la colline
langens hoveniers
leon Kerkhof tuinontwerp Aanleg en 

onderhoud
life & Garden tuincentrum
lipsGroen hovenier BV
logopediepraktijk heesch nistelrode
los door het bos
Maas & van oss
Machinale timmerwerken Jan loeffen
MandalArt mandalatekenen
Marvy’s speelwereld
Marya schoenen & tassen
Meer sports sport en healthclub
MG service
oefentherapie cesar
oovB
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s
Plaza `t supertje
Podotherapie van den heuvel
Praktijk voor natuurgeneeskunde 

Marianne van lith
Puur haar
raamdecoratie totaalmarkt
rabobank Bernheze Maasland
rainbow centre
rijschool chris van Vught
rijschool nistelrode
rivez assurantiën & risicobeheer BV
runningtherapie Bernheze.
rWP Audio & lighting
service Apotheek nistelrode
servicestation van duijnhoven BV
slagerij-Poelier riny van esch
stal het Kantje
stichting Fazanterie ‘de rooie hoeve’
stylinda interieurontwerp & styling
technitrexx
tekenburo Verkuijlen
travel club Annemarie van erp
trendtuin
Uce computers
Uitgaanscentrum lunenburg
V.A.K. Assist
Van Boxtel Groep
Van den elzen transport
Van Mook, de echte Bakker
Van schaijk transport B.V.
Van schayk VoF
Van schijndel tegelhandel
Van soest & Partners
Van tilburg Mode & sport
Van tilburg online
Van Uden Bouwservice
Venwico schilderwerken
Verbossen stukadoors
Win in Werk
Wolletjes
WomenWorks
Zin in een Feestje

www.mooiheesch.nl•WWW.MOOIHDL.NL•www.mooinisseroi.nl

deze websites kun je instellen als je startpagina op de computer, 
klik rechtsboven in de hoek en je bent snel naar het weer, de radio 
online, routemap, tvgids.nl en al het nieuws van uw kern geklikt. De 
steun van onderstaande bedrijven geven een gratis podium online 
voor alle verenigingen en stichtingen:

de kernen Van MOOIbernheze

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

Sportcafé de Zaert
Heilige Stokstraat 1 - Heeswijk-Dinther - 06-42968565

Na ’n uurtje sporten nog even ontspannen?

Dos’80 weer op dreef
HEEScH - Zowel de dames als de 
heren wisten zaterdagavond in 
sporthal ’t Vijfeiken eenvoudig 
te winnen. Na de dip van vorige 
week, werd er nu uit een heel an-
der vaatje getapt.

Dames
De tegenstander van de Heesche 
formatie, Vespo uit Venhorst, had 
het zich waarschijnlijk heel anders 
voorgesteld. Het was Dos dat van 
meet af aan de lakens uitdeelde. 
Keepster Lieke reinders pareerde 
diverse schoten op haar doel en 
wist, door het gooien van verschil-
lende break-outs, haar teamgeno-
ten makkelijk te laten scoren. 
Halverwege stond er een 9-5 voor-
sprong op het bord. Een gedegen 
verdediging en mooi uitgespeelde 
aanvallen zorgden ervoor dat de 
Heesche dames nimmer in gevaar 

kwamen. Eindstand 17-9.

Doelpuntenregen
De Heesche heren schoten als een 
raket uit de startblokken en wis-
ten, zelfs door een doelpunt van 
keeper Sven Spetter, eenvoudig uit 
te lopen naar een 6-3 voorsprong. 
Toch gaf tegenstander Witte Ster 
uit Waspik zich niet gewonnen en 
kwam terug tot één doelpunt ver-
schil. Op slag van rust bepaalde 
Paul Verhoeven de ruststand met 
een fraaie ‘flyer’. ruststand 17-12.
Direct na de rust trapte Dos het 
gas volledig in en wist in enkele 
minuten uit te lopen naar een fik-
se voorsprong van 8 doelpunten. 
Alle spelers wisten vervolgens het 
net te vinden van de tegenpartij,  
Matthijs Lubbersen zelfs zeven-
maal. Maar het mooiste doelpunt 
kwam op naam van Paul Verhoe-

ven, hij wist met een subtiele draai-
bal de doelman van Witte Ster te 
verschalken. Eindstand 34-22.

Matthijs Lubbersen 
 Foto: Ruud Schobbers

handbal

nationaal en internationaal 
succes voor Van buel sports

Martijn van Dalen greep het zil-
ver op zaterdag 24 januari tijdens 
het districtskampioenschap judo 

voor heren onder 21 jaar. Van 
Dalen kwalificeerde zich daarmee 
voor het NK judo op 7 februari in  

Nijmegen. Een ware prijzenslag 
sloot op zondag 25 januari de suc-
cessen af tijdens het jaarlijkse judo-
toernooi in Kaatsheuvel. 
De resultaten zijn:
1e: Jesse van Buel, Senn van Buel, 
Lizz Sieliakus, Tess Sieliakus, rik 
reinders, Lex Heins, christoffel 
Monganga, ruben van Nuland en 
Sers van den Hout.
2e: Niels Wilms, Dilay Yilmaz, Sem 
van Lent, Joost van den Broek, 
Saar van den Broeke, rowan van 
Leur, Jitske Seelen, Lester Snellen 
en Joost Wijnands.
3e: Tom Pijl, Ties van Dijk, 
Laurens Monganga en Kenley  
Schonenberg.

budo

HEEScH - George van Essen is in Lissabon kampioen Braziliaans Jiu Jitsu geworden op vrijdag 23 januari. Van 
Essen greep in zowel zijn eigen categorie als de open categorie het goud. Brons was er voor Ziggy Horsten.

Martijn van Dalen (2e plaatst) George van Essen

Senn en Jesse van Buel (1e plaats) Ziggi Horsten ( 2e van rechts)

Verlies voor tornado 

Door het onrustige spel, wat ser-
vicefouten en slordige passes, wer-
den de eerste drie sets gewonnen 
door Peter Peters. Aangezien de 
wedstrijd verloren was, gingen de 
dames van Tornado zonder vrezen 
de vierde set in. Deze werd ge-

speeld zoals er de afgelopen wed-
strijden gespeeld werd, met lef! Dit 
resulteerde in een leuke laatste set, 
die gewonnen werd door de dames.

Meisjes B
Ondanks dat Meisjes B 2 set-up-

pers misten, hebben zij een goede 
wedstrijd gespeeld. Ze moesten 
een stukje rijden, de tegenstander 
kwam namelijk uit Tilburg. Net als 
altijd moesten ze weer even in de 
wedstrijd komen en er was veel 
onrust in het spel. De eerste set 
werd toch met 25-13 gewonnen 
en de tweede met 25-15! Bij de 
derde set was het doel om onder 
de 10 te blijven. Helaas, het werd 
25-11. Maar toch goed gespeeld. 
De laatste set maakten ze netjes af 
met 25-09! Ze blijven eerste staan 
in de poule.

volleybal

ScHAIJK/NISTELrODE - De Dames 1 van Tornado waren uitgenodigd 
bij Peter Peters Dames 1. Gezien de ranglijst, ging Tornado vol goe-
de moed op weg naar Schaijk. Bij aanvang van de wedstrijd was er 
wat spanning voelbaar. Hadden de meiden de tegenstanders te laag 
ingeschat? De eerste set was wat onrustig. Ook bleek meteen dat de 
scheidsrechter de winnaar al had bepaald. En dat gingen niet de dames 
van Tornado zijn.
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites

www.mooiheesch.nl www.mooinisseroi.nl www.mooihdl.nl www.vorstenbosch-info.nl

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

EVENEMENTEN
29 JANUARI

Lezing: Kind met leer-
problemen anders bekeken
locatie: Bibliotheek heesch

Cabaret: Emilio Guzman
locatie: de Pas heesch

Open- en kijkochtend 
Basisschool ’t Palet
locatie: steen- en stokstraat 2 
heeswijk-dinther

Informatie-/kennismakings-
avond Basisschool ’t Palet
locatie: steen- en stokstraat 2 
heeswijk-dinther

30 JANUARI

Herinner je wie jij bent...
bij Centrum Maia
locatie: Palmenweg 5 nistelrode

Pronkzitting
de stuik Vorstenbosch

VOV Special: Social Media 
effectief inzetten
locatie: cc nesterle nistelrode

Prijsuitreiking Hisse Kwis
locatie: de Pas heesch

Soos Imeet geopend
locatie: raadhuisplein 21 
heeswijk-dinther

Boogie Wonderland
locatie: lunenburg loosbroek

31 JANUARI

CS De Wevers: 
Tweede Weverszitting
locatie: sporthal de overbeek 
nistelrode

Benefietconcert 
‘Nothing Else Matters’
locatie: de Pas heesch

Extra collecte: Vila do 
Jubileu in Garanhuns
locatie: Parochies 
heeswijk-dinther & loosbroek

Pronkzitting
de stuik Vorstenbosch

Kaartverkoop Pronkzitting 
Stichting Carnaval HDL
locatie: sporthal de Zaert 
heeswijk-dinther

Inzamelen boeken 
voor Willibrordcentrum
locatie: hoofdstraat 78 
heeswijk-dinther

Oud ijzer ophalen
locatie: heesch
Pagina 7

Heropening Sterrin
locatie: Plein 1969 1b 
heeswijk-dinther
Pagina 15

Knutselinstuif
locatie: de Kanz nistelrode
Pagina 20

1 FEBRUARI

Presentatie: Schilderen 
& Beeldhouwen
locatie: cc nesterlé nistelrode
Pagina 21

VV Vogelvreugd: Kaarten
locatie: cc servaes 
heeswijk-dinther

Pierehappertjes Festijn
de stuik Vorstenbosch

Extra collecte: Vila do 
Jubileu in Garanhuns
locatie: Parochies 
heeswijk-dinther & loosbroek

Regenboogviering
locatie: Kerk heeswijk
heeswijk-dinther
Pagina 22

Voorspeelmiddag Harmonie 
St. Servaes
locatie: de Muziekfabriek 
heeswijk-dinther
Pagina 22

Boeken- en platenbeurs
locatie: Willibrordcentrum 
heeswijk-dinther
Pagina 24

Solistenconcours Koninklijke 
Fanfare St. Willibrord
locatie: Aula gymnasium 
Bernrode heeswijk-dinther

Lunch-Matineeconcert 
locatie: Kasteel heeswijk 
heeswijk-dinther

Kienen
locatie: café Zaal elsie 
heeswijk-dinther

Benefietdiner Sulaweesjes
locatie: de Pas heesch
Pagina 21

2 FEBRUARI

Lezing: Joost Jansen
locatie: Bibliotheek 
heeswijk-dinther

Start collecteweek 
Hersenstichting
locatie: Bernheze
Pagina 4

3 FEBRUARI

Presentatie Centrum Maia
locatie: Bibliotheek nistelrode

Informatieavond 
BS Emmaus
locatie: dr. saal van 
Zwanenberglaan 115 heesch

Vrouwen Samen Actief
 locatie: Willibrordcentrum 
heeswijk-dinther
Pagina 6

Lezing: Fybromyalgie 
locatie: de Pas heesch

VV Vogelvreugd: Kienen
locatie: cc servaes 
heeswijk-dinther

Open- en kijkochtend 
Basisschool ’t Palet
locatie: steen- en stokstraat 2 
heeswijk-dinther

Jaarvergadering KBO met 
lezing Rini Kerstens
locatie: cc nesterlé nistelrode
Pagina 6

Rikconcour KBO Heesch
locatie: de Pas heesch
Pagina 6

4 FEBRUARI

Workshop Mindmappen
locatie: cc nesterlé nistelrode

Open Huis en Labyrint lopen 
bij Centrum Maia
locatie: Palmenweg 5 nistelrode

Start hockeytraining: 
proeflessen voor 5-, 
6- en 7-jarigen
locatie: steen- en stokstraat 4 
heeswijk-dinther
Pagina 29

Informatieavond BS de Kiem
locatie: de Ploeg 101 heesch

KBO Dinther: Kienen
locatie: cc servaes 
heeswijk-dinther

Inloopochtenden en 
rondleiding openbare 
basisschool De Bolderik
locatie: het Geleer 33 
heeswijk-dinther

Gratis inloopspreekuur
locatie: Van soest & Partners 
heesch
Pagina 14

Bijeenkomst energie-
besparing Heesch-Noord
locatie: de Pas heesch
Pagina 14

5 FEBRUARI

Informatieavond Basisschool 
De Toermalijn
locatie: ’t Vijfeiken 36 heesch

Inloopochtend voor 
borstkankerpatiënten
locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden
Pagina 4

Meditatie uur
Kloosterkapel Vorstenbosch

Oud papier
Vorstenbosch

Inloopochtend en 
informatieavond 
BS De Bolderik
locatie: het Geleer 33 
heeswijk-dinther

6 FEBRUARI

Carnavalsavond Bobz
locatie: dorpshuis nistelrode

Open ochtend BS Emmaus
locatie: dr. saal van 
Zwanenberglaan 115 heesch

Publieksavond Sterrenwacht 
Halley
locatie: halleyweg 1 heesch

Openochtend BS de Kiem
locatie: de Ploeg 101 heesch

Open ochtend Basisschool 
De Toermalijn
locatie: ’t Vijfeiken 36 heesch

KBO Dinther: Rikken en 
jokeren
locatie: cc servaes 
heeswijk-dinther

Soos Imeet geopend
locatie: raadhuisplein 21 
heeswijk-dinther

Pronkzitting
de Zaert heeswijk-dinther

7 FEBRUARI

Tornado Volleybal speeltuin
locatie: sporthal de overbeek 
nistelrode

Workshop Mandalatekenen
locatie: Palmenweg 5 nistelrode

StyLish Wonen Workshop
locatie: Vinkelsestraat 107 
heesch

Pronkzitting
de Zaert heeswijk-dinther

Carnavalsconcert Aurora
locatie: de Pas heesch

8 FEBRUARI

Senioren Carnavalsfeest
locatie: cc nesterlé nistelrode

Prinsenreceptie
de Zaert heeswijk-dinther

VV Vogelvreugd: Kaarten
locatie: cc servaes 
heeswijk-dinther

Concert: Claudia y Manito
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2

Carnavalsconcert Koninklijke 
Fanfare St. Willibrord
locatie: sporthal de Zaert 
heeswijk-dinther

Kienen
locatie: café Zaal elsie 
heeswijk-dinther

Literair café met dichter 
Tjitske Jansen
locatie: de Pas heesch

9 FEBRUARI

Stichting Carnaval HDL: 
55+ zitting
locatie: sporthal de Zaert 
heeswijk-dinther

Alzheimer Café
locatie: st. Barbaraplein 6 oss

StyLish Wonen Workshop
locatie: Vinkelsestraat 107 
heesch

10 FEBRUARI
VV Vogelvreugd: Kienen
locatie: cc servaes 
heeswijk-dinther

Zonneochtend
locatie: Zaal ’t tramstation 
nistelrode


