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Sportman, sportvrouw,
sportploeg en sportvrijwilliger
van het jaar in Bernheze
BERNHEZE - Dat Bernheze sportief is werd onderstreept tijdens de huldiging van ruim 400 jeugdige sportkampioenen in Lunenburg
Events & More in Loosbroek. Tijdens deze bijeenkomst werden ook de sportman en -vrouw van het jaar 2016, sportploeg jeugd van
het jaar 2016 en de sportvrijwilliger van 2016 bekendgemaakt. In een bomvolle zaal reikten burgemeester Moorman en wethouder
Wijdeven op zondag 29 januari de prijzen uit.
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Foto: Michel Roefs

NISTELRODE
Sportvrijwilliger 2016
HARRIE JANSEN
Voetbalvereniging
RKSV Prinses Irene.
In 2014 is club-icoon Harrie door
de vereniging geëerd voor zijn
50-jarig kaderlidmaatschap. Nog
steeds is Harrie actief als kaderlid. Momenteel spant hij zich met
name in voor de jongste jeugd
om hen de eerste stapjes te leren van het voetbalspel. Harrie
is actief geweest als bestuurder,
trainer en in de technische voetbalcommissie. Met name heeft
Harrie zijn sporen ook verdiend
in de promotie en begeleiding
van het vrouwenvoetbal. Harrie
is een drijvende kracht die door
de leden op handen wordt gedragen en door het bestuur en
management wordt gewaardeerd voor zijn tomeloze inzet.

NISTELRODE
Sportvrouw jeugd 2016
GWEN OPSTAL
DV Dancing Kids.
Vorig jaar is Gwen Europees kampioen geworden in de juniorenklasse garde solo en dit jaar heeft
ze opnieuw de titel weten te halen. In een sterk deelnemersveld,
van veertien danseressen uit vier
verschillende landen, wist ze de
internationale jury te overtuigen en won ze opnieuw de titel.
Gwen wordt getraind door Moniek en Wendy van Heumen.
HEESWIJK-DINTHER
Sportman jeugd 2016
IAN VAN HEUGTEN
Fietscross.
Ian begon met fietsen toen hij
acht jaar was en al vrij snel bleek
dat hij talent heeft. Hij heeft veel
topcompetities gewonnen in

Ondernemers laat je zien!
•
•
•
•

Nederland en ook internationaal
op het podium gestaan. Hij fietst
nu in het eerste professionele
team van BMX in Nederland, het
TVE-Oegema BMX team. Ook
wordt Ian technisch getraind
door Raymon van der Biezen.
De weg naar Tokio is begonnen.
Ian wil graag over 3,5 jaar in Tokio
fietsen en aan dat plan, om dit doel
te bereiken, is hij nu begonnen.
Komend jaar gaat hij ‘junior men’
fietsen en dat betekent dat hij
met de grote mannen mee moet
en dat hij zich moet proberen
te kwalificeren voor het WK in
Amerika.
Dan zal hij ook de wereldbekers
fietsen. Ook mag hij dit jaar de
wereldbeker in Papendal mee
fietsen.

NISTELRODE
Sportploeg jeugd 2016
CAITLYN JACOBS &
INGE EXTERS (niet op de foto)
Gympoint Nistelrode.
Door drie plaatsingswedstrijden
goed te springen hadden Caitlyn
en Inge zich geplaatst voor de
NK trampolinespringen in Ahoy
Rotterdam. Daar bereikten zij als
synchroonkoppel de 1e plaats in
de categorie D-junioren.
Daarmee schreven beide meiden geschiedenis voor Gympoint
door als eerste duo Nederlands
kampioen te worden. Om nog
een stapje hogerop te gaan hebben ze nu de overstap gemaakt
naar Oss.
Meer foto’s op:
www.mooibernheze.nl
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Het adres voor een vakkundig
advies en montage op maat!
Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490

www.decozonwering.nl

aan het werk

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

Voor een vrijblijvend advies: verkoop@bernhezemedia.nl 0412-795170

Wonen

Zie pagina 15

Zie pagina 12

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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Filmhuis de Pas presenteert:
Eye in the Sky
HEESCH - Zou je één onschuldig mens vermoorden als je
daarmee de waarschijnlijke dood van meerdere mensen zou
kunnen voorkomen?

acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Driel-van Linder
Lianne Gabriëls

Dit bekende dilemma staat centraal in Eye in
the Sky, een spannende thriller waarin een
aantal spionnen, militairen en politici voor
deze keuze staan als zij de kans krijgen met
een drone-aanval een aantal bekende terroristen te raken, midden in een dichtbevolkte
sloppenwijk. Eén van de mensen die deze beslissing moet nemen, wordt gespeeld door de
vorig jaar overleden acteur Alan Rickman.
De spanning wordt vakkundig opgevoerd terwijl elke verantwoordelijke politicus telkens
ervoor kiest om het besluit hogerop te laten
nemen. Wordt deze ingewikkelde kwestie op
tijd opgelost voordat de terroristen op weg
gaan om een aanslag te plegen?

administratie:
Heidi Verwijst
info@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven

Maandag 13 en woensdag 15 februari
Aanvang: 20.00 uur.
Entree: € 5,- per persoon.

Website
www.demooibernhezekrant.nl
redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Henriëtte Maas
Matthijs van Lierop

vormgeving/Dtp
Monique Raaijmakers
Buro Tweevoud

Wij ontmoeten je graag bij Filmhuis De Pas.

fotografie
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Yvonne Rosenhart

Als je in aanmerking wilt komen voor twee gratis kaarten voor deze
voorstelling, laat dit dan voor 5 februari weten via info@de-pas.nl.

Boodschappenlijstje
500 gram spruitjes
250 gram champignons
twee grote uien
700 gram krieltjes
150 gram spekjes
en kaas
150 gram gemalen beleg

bereiding

friday invites… you!

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

Halveer de spruitjes en de champignons en snijd de ui in grove stukken. Kook de krieltjes 10 minuten maar voeg na 5 minuten de spruitjes toe.
Bak de spekjes in een koekenpan, als deze bijna knapperig zijn doe je
de uien en champignons erbij en roerbak het nog 5 minuten op hoog
vuur. Zorg wel dat je blijft roeren.
Verwarm de oven voor op 180°C. Giet de krieltjes en spruiten af en
schep ze in de ovenschaal. Schep de spekjes, uien en champignons en
de helft van de kaas erdoor en breng op smaak met peper en zout.
Strooi de rest van de kaas erover. Zet de schaal in het midden van de
oven en laat het gerecht in 30 minuten goudbruin kleuren.

Eet Smakelijk

De liefde van de mens
gaat door de maag

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

Voor 4 personen

SPRUITJESSCHOTEL

NISTELRODE - Friday is een
zanggroep van dertien meiden
die zingen op vrijdagavond. Zij
zingen allerlei soorten liedjes:
pop, Nederlands, meerstemmig,
solo’s en nog veel meer.
Graag zouden zij dit aan iedereen laten horen en daarom is
het alweer tijd voor de derde

editie van Friday Invites…! Vrijdag 10 februari gaan de deuren
van Bobz in Nistelrode om 19.00
uur open voor iedereen die wil
komen luisteren. Om 19.30 uur
begint het programma. De toegang is gratis en iedereen is van
harte welkom om te komen kijken en vooral te luisteren! Graag
tot dan!

Eetwinkel

• Limousin rund- en kalfsvlees • Biologisch lamsvlees
Varkensfiletlapjes

100 gram €1.69

• Porc plein air varkensvlees

• Wild en gevogelte

• Label rouge kipproducten

• Biologisch groente/fruit/zuivel

rundersaucijzen

gram €

1.25

100 gram €

0.69

100 gram €

2.25

Eetwinkel
100

nasi/ Bami kant en klaar

Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda:
Zaterdag 11 en zondag 12 februari
expositie van de sieraden van
Miron van Soest. Miron is goudsmid en ontwerper van sieraden.
Veel nieuwe inspiratie krijgt ze nu
van de opleiding Juweelontwerp
aan de Hogeschool voor de Kunsten in Antwerpen. De sieraden
van Miron hebben een natuurlijke en heldere vormgeving. Ze
laten zich kenmerken door organische vormen, regelmaat &
harmonie en vrolijke lijnen. Naast
sieraden van goud en zilver werkt
Miron ook graag met perspex en

kalkoen schnitzels

zoetwaterparels. Van 11.00 tot
17.00 uur, toegang gratis.
Donderdag 16 februari workshop ‘zelf een uitvaart regelen’
door Nancy Vanhoucke. Zelf een
uitvaart regelen? Kan dat en mag
dat? Dat kan en dat mag! Er zitten wel wat consequenties aan
en het is goed dit te weten voor
je begint met het zelf regelen
van een uitvaart. In de workshop
laat Nancy zien wat nodig is om
een uitvaart te regelen. Na deze
workshop is het aan de deelne-

’t Dorp 67 • Heesch • Tel. 0412-454077 / 06-21460573

www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl

lamsvlees
Wist u• Biologisch
dat wij maandelijks
• Porc plein air varkensvlees
• Wild en gevogelte
een vleespakket
voor u hebben
• Label rouge kipproducten
• Biologisch groente/fruit/zuivel
samengesteld?
• Limousin rund- en kalfsvlees

©NancyVanhoucke

mer zelf om te bepalen of hij/zij
wel of niet in staat is om een uitvaart te organiseren.
Aanvang 20.00 uur, kosten € 5,per persoon. Aanmelden via:
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.

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

9 soorten vlees
voor 4 personen
voor een vaste prijs!

binnen
Loop gerust eens
ze maand.
de
n
va
voor de inhoud

’t Dorp 67 • Heesch • Tel. 0412-454077 / 06-21460573

www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl
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Hieke Stek

nieuwe gemeentedichter
Bernheze

CoLUMN
d’n BliEKEr
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk op dagelijkse
herkenbare belevenissen.

PLASCONVERSATIE
‘Aaah, wat een opluchting! Als je eenmaal begint met zeiken op zo’n
avond, sta je hier om de vijf minuten. Moet ook wel met dat biertempo
van m’n maten, ik kan het maar amper bijbenen. Morgen zal ik wel
de hele dag voor pampus liggen. Zal de leeftijd wel zijn. Vroeger kon
ik makkelijk een trog leegdrinken zonder een centje pijn de volgende
dag. Zul jij ook moeite mee hebben, of niet?’
Ik glimlach een beetje om mijn buurman op het toilet in een drukke
kroeg een beetje het gevoel te geven dat hij niet tegen een muur aan
het praten is. Tegelijkertijd verwonder ik me er weer over waarom
sommige mannen altijd de neiging hebben om tegen een totaal vreemde
te gaan praten als ze aan het richten zijn op een vliegje in de pispot.
Hele onsamenhangende levensverhalen heb ik al aangehoord van

Het begint meestal met een korte blik
naar de zijkant om te kijken
wat voor vlees ze in de kuip hebben
Hieke neemt het over van Hans als gemeentedichter

Tekst en foto: ©DMBK

BERNHEZE - Na bijna vier jaar en 90 sonnetten/gedichten op pagina drie in DeMooiBernhezeKrant is
op donderdag 26 januari afscheid genomen van gemeentedichter Hans Manders. De Bernhezer Kunstkring (BKK) organiseerde deze avond in de sfeervolle locatie De Kilsdonkse Molen. Hans nam afscheid
zoals hij gestart was, deze keer met enkele gedichten uit ‘In Vleugels op de Ventoux’. Hierin geven Frits
Criens en Hans Manders een humoristisch en geestig verslag van een fictieve wielerkoers op de Mont
Ventoux.
Er was veel lof voor Hans Manders. Hij nam zijn taak als gemeentedichter - bijna vier jaar
- serieus en liet zich vaak horen.

wethouder Glastra van Loon. Hij
gaf meteen de opdracht om een
gedicht te maken voor de dodenherdenking van 4 mei.

Na het afscheid werd de nieuwe
gemeentedichter van Bernheze,
Hieke Stek, geïnstalleerd door

Koor La Orféon uit Loosbroek
zong deze avond twee nummers, waarvan er één speciaal

voor Hieke was geschreven en
gezongen.
Na een korte pauze speelde actrice Aafke Buringh van Theaterproducties Matzer met smaak en
aandacht de voorstelling ‘Honger’ van Peter De Graef.

Hieke trapt haar tijd als gemeentedichter af met een gedicht voor Hans Manders:
Voor de letter H, wil ik mij eerst even richten tot Hans... onze meesterlijke-sonnetten-gemeentedichter.
Hans, ik heb jouw voornaam maar als rijmwoord uitgekozen, want met Manders kwam ik niet verder dan:
anders, aanranders, oleanders, Shetlanders en Brabanders... en dat vond ik de lading niet zo dekken...
maar met Hans voelde ik mij meer mans:

Als leraar Nederlands
brak hij vol bravoure de lans
voor het sonnet en haar cadans
In het sonnet vroeg hij de taal ten dans
in kwatrijnen gaf hij woorden kans
in terzinen kregen zijn zinnen glans
Soms serieus, soms als vrolijke Frans
Ik voel mij zeer vereerd bijkans
jouw opvolgster te zijn, beste Hans
maar verwacht van mij geen sonnettenkrans

La Orféon zingt Hieke toe met toepasselijk geschreven

want in het sonnet-korset voel ik mij wat ongans
het past niet zo bij mij – die dichterlijke balans
ik zoek het meer in een andere taalnuance
en presenteer dát als pièce de résistance
Toch ben ik één van jouw grote schare fans
en heb ik diep respect nochtans
hoe jij het klinkdicht uit de renaissance
bekroond hebt met een lauwerkrans
Als gemeentedichter ben je geslaagd...met glans!
Frits en Hans memoreren Wielerronde in sonnet

verschillende mannen die toevallig tegelijkertijd met me urineren.
Het begint meestal met een korte blik naar de zijkant om te kijken
wat voor vlees ze in de kuip hebben. Blijkbaar heb ik een relatief
vriendelijke uitstraling of kijk ik per ongeluk geïnteresseerd terug,
want in veel gevallen maken mijn toevallige buurmannen de keuze
een gesprek met me aan te gaan. Ik doe mijn uiterste best om juist
geen contact te maken, omdat ik moeite heb te presteren onder druk.
Hoe meer contact er wordt gezocht met me, hoe langer de plas op zich
laat wachten. Met als gevolg dat ik meer dubbele-tong-onzin moet
aanhoren dan me lief is.
Ik snap ook niet waarom vrouwen zo jaloers zijn op het feit dat wij
mannen kunnen plassen en door kunnen kletsen tegelijkertijd. Ze
beseffen niet dat er wel degelijk schaduwkanten aan ons perfecte
wc-bestaan zitten. Ik zou er bijna een moord voor doen op zo’n
kroegavond me even af te sluiten op een schone dichte wc om zonder
druk van een mogelijke plasconversatie mijn blaas te kunnen legen.
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gezondHeid in balans

ZOrg en Hulp
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sporten voor hartpatiënten Meer mogelijkheden
met voortschrijdende
röntgentechnieken

spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
OSS/BERNHEZE - Sportclub VVSSAnnA zoekt nieuwe leden. Er
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
wordt elke dinsdagmiddag en -avond in sporthal Ussenstelt in Oss
spoedeisende hulp 0900-8112
gesport door leden uit Oss, Nistelrode en Heesch. Ze beginnen met
geen spoed
een warming-up en gaan dan volleyballen.
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
De leden hebben allemaal een
Politie doven en slechthorenden
verleden in de vorm van een
0900-1844
aandoening aan het hart. Zij
Huisartsenpost 0900-8860
kregen meestal het advies om
BernHeZe
Ons Welzijn 088-3742525
na een revalidatieperiode, onder
info@sociaalteambernheze.nl
leiding van fysiotherapeuten in
www.ons-welzijn.nl
het ziekenhuis, door te gaan met
tHuisZOrg pantein
deze sport die uitermate geschikt
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
is voor hartpatienten. Ze sporten
www.thuiszorgpantein.nl
altijd onder leiding van medisch
HeescH
ervaren begeleiders. Er zijn binHuisartsen
nen de sportclub drie groepen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
met hun eigen niveau waarop
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
gespeeld wordt.
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
Als je bij de doelgroep hoort en stelt aan de Looveltlaan 54 in
en Van Sonsbeek
belangstelling hebt, kom dan Oss. De contributie hoeft geen
Schoonstraat 21
gerust eens langs op een dins- belemmering te zijn.
0412-450802
dagmiddag bij sporthal Ussen- Kijkt ook op: www.vvssanna.nl.
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HeesWijk-DintHer
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
HEESWIJK-DINTHER – Dit jaar staan op Wereldkankerdag, op
De Vrij-Kesselaer
4 februari, de naasten centraal: partners, ouders, kinderen, familie,
Plein 1969 13b, 0413-292350
vrienden, kennissen of buren die zorgen voor iemand met kanker.
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Ook op hun leven heeft de ziekte een enorme impact. Heb jij kanker
Heilarensestraat 64
(gehad) en wil je iemand in je omgeving bedanken of in het zonne0413-292922
tje zetten? Of ken jij iemand die altijd voor een dierbare met kanker
Spoed overdag: 0413-293393
klaarstaat en wil je hem of haar een hart onder de riem steken?
apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Tijden: van 9.00 tot 10.30 uur en
Plein 1969 13a
van 13.30 tot 15.00 uur.
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
Iedereen is van harte welkom!
tussen 12.30 en 13.30 uur
gesloten. Buiten openingstijden
voor spoedeisende recepten
Aromatherapie Els Verdonk
kunt u naar de Regioapotheek in
Donkeren dijk 32
Bernhoven, naast de hoofdingang
5473 CS Heeswijk-Dinther
van het Ziekenhuis Bernhoven
Op maandag 6 februari
stel ik,
Tel: 0413-293501
Uden. 0413-381848
Els
Verdonk,
mijn
praktijk
overlaverhof
Praktijk
voor: Aromatherapie
dag
open
om
gratis
behandelinLocaties Cunera, De Bongerd en
&
Els Verdonk
gen te geven aan deze mantel- Aromatherapie
ondersteuning thuis
Massage
bij kanker
zorgers. Meld hem of haar dus Donkeren
Dijk 32
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
nistelrODe / vOrstenBOscH
CS Heeswijk-Dinther
zo snel mogelijk aan
via bij: FAGT (www.fagt.org)5473
Aangesloten
RBCZ (www.rbcz.nu)
Huisartsen
www.elsverdonk-aromatherapie.nl
info@elsverdonk-aromatherapie.nl
info@elsverdonk-aromatherapie.nl.
www.elsverdonk-aromatherapie.nl.
www.elsverdonk-aromatherapie.nl
info@elsverdonk-aromatherapie.nl
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Zowel Infrarood 830S 830TV als
Ziekenhuis Bernhoven.
0412-614035
FM 840S 840 TV Sennheisser TV
BrabantZorg
luisterhulp voor bij uw hoortoestellen
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
(met ringleiding) of gebruiken rechtstreeks
Heelwijk/Laarstede
op de oren.
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
verloskundige nistelrode-Heesch
OP is OP!
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
Nergens goedkoper!
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.kijkmij.info
| www.hoormij.info
www.novaverloskundigen.nl
Tramstraat
23 - Nistelrode - 0412 614 052
lOOsBrOek
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
Gratis parkeren voor de deur

De ideale mantelzorger,
op een dag zou jij
het kunnen zijn

Geef je naaste op voor
een aromatherapiebehandeling

Vinden andere dat uw TV
ook zo hard staat?
Wij hebben de oplossing voor u.

Nu
5
€ 99,9

Wij zijn aangesloten bij de OVN Optometristen Vereniging Nederland, het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn erkend HoorProfs en StAr audicien.
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HEESCH - De stichting Gezondheidsvoorlichting Heesch wil iedereen kennis laten maken met de mogelijkheden die er zijn op het
gebied van onderzoek en behandeling en hoe belangrijk een röntgenafdeling is op het gebied van gezondheidszorg. Hiervoor heeft
zij maandag 6 februari in CC De Pas in Heesch Erik Kievits uitgenodigd, werkzaam in het Jeroen Bosch ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch. De aanvang is om 19.30 uur.
Als röntgenlaborant is hij ervaren
in het assisteren van onderzoeken en behandelingen die daar
plaatsvinden. Hij zal een aantal
aspecten belichten en uitleg geven over het hoe en waarom van
onderzoeken en behandelingen
die plaatsvinden op de röntgenafdeling.
Onderwerpen die aan de orde
komen zijn:
- verwijderen van stolsels in de
hersenvaten
- nefrostomie katheter en double j. Dat wil zeggen het inbrengen en wisselen van een
drain in nier en/of urinewegen

- galwegdrainage en stent inbrengen
- dotteren.
Met behulp van beelden wordt
duidelijk verteld waarom deze
- soms complexe - ingrepen
noodzakelijk zijn. Ben je geïnteresseerd en wil je de ontwikkelingen in de gezondheidszorg
volgen, dan ben je van harte
welkom om naar deze boeiende
verteller te komen luisteren. De
presentatie duurt van 19.30 tot
21.00 uur. Voor en na de presentatie krijg je een kopje koffie of
thee aangeboden. De toegang is
gratis.

Dorpsplein heesch
blij met predikaat
Kern met pit

Voorzitter Clemens Wubbels geeft uitleg over de activiteiten van
Dorpsplein Heesch

HEESCH - Het burgerinitiatief Dorpsplein Heesch heeft vorige week
zaterdag het predicaat Kern met Pit in ontvangst mogen nemen,
tijdens een bijeenkomst in Veghel. Bij het predicaat behoorde ook
een cheque. Dorpsplein Heesch is dan wel geen provinciewinnaar
geworden, maar de leden van het werkbestuur en de vrijwilligers
van de spreekuren zijn heel blij met het behaalde resultaat.
Kern met Pit is een initiatief van
Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, in samenwerking met Arcadis.
Het daagt mensen uit die iets
willen organiseren in hun eigen
buurt of dorp. Kern met Pit stimuleert zo de betrokkenheid
van burgers door ze te voorzien van informatie, praktische
workshops en begeleiding door
vrijwillige adviseurs. Zo moet het
mogelijk zijn om binnen een jaar
iets tot stand te brengen.
Buurtgerichte activering
Dat is het burgerinitiatief Dorpsplein Heesch gelukt. De stichting
bestaat nog geen jaar en heeft al
veel tot stand gebracht. Dorps-

plein Heesch mag zich met recht
Kern met Pit noemen. De voorzitter, Clemens Wubbels, kreeg

HEt PrEdiCaat iS EEn
MooiE oPStEKEr
zaterdag tijdens de afsluitende
bijeenkomst in Veghel het predicaat en een bijbehorende cheque
overhandigd. Wubbels: “Het bedrag kan mooi gebruikt worden
voor het project Buurtgerichte
Activering. Het predicaat is een
mooie opsteker voor al onze bestuursleden en de groep vrijwilligers, die fungeren als gastheer
of gastvrouw tijdens de inloopspreekuren in CC De Pas.”
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rimpelvermindering en een strakkere
huid, zonder operatie, botox of fillers?
Bij schoonheidssalon Thea en Eline van Dijk kan het.
Daar worden indrukwekkende resultaten bereikt met de specialistische HIFU- methode.
HEESCH - Thea zit al dertig jaar in het vak en heeft in die jaren veel ervaring en kennis opgedaan rondom
anti-aging en huidverbetering. Zij werkt vanuit haar salon aan huis; de laatste acht jaar samen met dochter
Eline. Twee jaar geleden betrokken ze hun splinternieuwe schoonheidssalon/kapsalon aan de Kerkweg in
Heesch. Onlangs breidden zij hun expertise uit met de geavanceerde HIFU-behandelingen.
Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Marcel van der Steen
HIFU, WAT IS HET?
HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) werkt met geluidsgolven die energiepulsen - en daarmee warmte - in de diepere lagen
van de huid afgeven. Op de monitor ziet de behandelaar precies
waar de collageenlaag begint en
op welke diepte het apparaat

‘Het resultaat is meteen
al te zien: de huid is
strakker en lijntjes zijn
minder diep’
zijn werk moet doen. Dat is bij
iedereen weer anders. De HIFU
raakt drie lagen: de opperhuid,
de diepe dermale laag en de fibromusculaire ofwel de SMASlaag. De warmte in de diepere
huidlaag stimuleert de natuurlijke
aanmaak van collageen. Dit proces wordt na slechts één behandeling in werking gezet en werkt
voor een langere periode door.
Om het resultaat te behouden is
het voldoende om de behandeling een keer per jaar te herhalen. En ook niet onbelangrijk: het
apparaat voldoet aan alle strenge
eisen en certificeringen, de methode is volkomen veilig.

het is echt een fantastische stap
in anti-aging. We zijn heel blij
dat we dit kunnen bieden. Want
een strakkere huid zonder toestanden, pijn en gedoe, dat gunnen we echt iedereen.” Waaraan
Thea lachend toevoegt: “Meteen
na de behandeling leggen we de
klant nog een uurtje heerlijk in
de watten. Je gaat hier relaxed
en stralend de deur weer uit!”

HOE GAAT ZO’N
BEHANDELING?
De behandeling is niet pijnlijk.
Thea: “Je voelt een soort tinteling, en de huid kan wat rood
worden. Meteen na de behandeling verzorgen we de huid met

een speciale schoonheidsbehandeling waarmee de roodheid verdwijnt. Het resultaat is meteen
al te zien: de huid is strakker en
lijntjes zijn minder diep. En in de
maanden erna wordt het resultaat alleen maar mooier.” Doch-

ter Eline stemt in: “We zijn enorm
enthousiast over deze methode,

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

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

MEER WETEN?
Maak gerust een afspraak voor
een persoonlijk advies, je bent
van harte welkom!

SCHOONHEIDSSALON THEA EN ELINE VAN DIJK
www.schoonheidenkapsalontheaeneline.nl
Kerkweg 7 Heesch - 0412- 454402.

maar deze van lamers
zijn echt heel lekker!

Ze komen natuurlijk uit eigen bakkerij.
Gebakken van waldkoren meergranenmeel,
met havervlokken, zonnebloempitten
en lijnzaad. Een lekker begin van de
dag, ’n verantwoord tussendoortje.
Of ’s avonds bij de borrel met
’n kaasje of salade.
Heerlijk!
:

bij aankoop van 2 broden

Waldkorencrackers

1,

95

normaal 2,45

geldig t/m 8-2-2017
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Douwe egbertspunten veel waard
voor Voedselbank oss en omgeving
BERNHEZE - Iedereen heeft ze wel in een keukenla of doosje liggen,
spaarpunten van Douwe Egberts. Uitgeknipt van de pakken koffie of
doosjes thee. En je weet eigenlijk niet wat je ermee kan. In februari
is het mogelijk er een goed doel mee te steunen. Douwe Egberts
heeft samen met de Voedselbank Oss en omgeving een actie opgezet die de voedselbank pakken koffie oplevert, een product dat
doorgaans schaars is bij voedselbanken.
Koffie lijkt een luxeproduct,
maar je kunt je voorstellen dat
mensen die afhankelijk zijn van
producten van de voedselbank
een moment van ontspanning
kunnen gebruiken. Koffie komt
echter sporadisch voor in de
pakketten van de Voedselbank
Oss en omgeving. Een pak koffie
in het pakket is een klein gebaar,
maar wordt zeer gewaardeerd.

De Voedselbank Oss en Omgeving schiet daarom te hulp met
het inzamelen van Douwe Egberts waardepunten. De door
jou ingeleverde waardepunten
worden verzilverd voor pakken
koffie.
Deze pakken worden gedoneerd
aan de voedselbank. Douwe
Egberts steunt deze actie, want

het merk wil mensen in Nederland dichterbij elkaar brengen. Je
waardepunten kun je gedurende
de hele maand februari inleveren
op de volgende adressen.
Heesch:
CC De Pas, De Misse 4
Albert Heijn, ’t Dorp 40
Speelgoed Van der Doelen,
’t Dorp 32.

BernhezeFAMiLieBeriChten
Wij zijn heel dankbaar dat we onze moeder, oma en opoe
zo lang in ons midden mochten hebben. Ondanks dat haar
wereld steeds kleiner en beperkter werd, kon ze nog steeds
intens genieten van de kleine dingen in het leven.
Te midden van ons is ze aan haar nieuwe reis begonnen…

Door
van Aken-Wintels
weduwe sinds 2 februari 1981 van

Frans van Aken
† Heeswijk-Dinther,
26 januari 2017

* Sambeek,
19 november 1926

Willem en Jannie van Aken
Door van Aken en Willie de Groot
Wilma en Lex Pichel
Marc en Marja van Aken
Ingrid en Paul van der Velden
Fabiola en Seyit Gözen
Margareth van Aken en Léon Dekker
Kleinkinderen en achterkleinkinderen

samen met anderen eten in CC servaes?
Je bent van harte welkom!

Abt van de Venstraat 38
5473 DC Heeswijk-Dinther
We nodigen u uit om samen met ons afscheid van haar
te nemen op donderdag 2 februari om 11.00 uur in
de parochiekerk Heilige Willibrordus, Hoofdstraat 80
te Heeswijk–Dinther.

Lezing en Boekpresentatie:
Bibliodrama als pastoraat
HEESWIJK-DINTHER - Wist je dat er voor de inwoners van Heeswijk-Dinther en Loosbroek de gelegenheid is om één keer per week aan te schuiven voor een gezamenlijke maaltijd, waarbij elkaar ontmoeten
en onderling contact centraal staan? Gezellig samen met anderen aan tafel eten.
Deze maaltijd wordt elke donderdagmiddag geserveerd in CC
Servaes om 17.00 uur door vrijwilligers van CC Servaes. Deze
maaltijd wordt bereid door de
keuken van Laverhof en bestaat
uit drie gangen: soep, aardappels/puree/rijst, vlees of vis en
twee soorten groenten en aansluitend een toetje.
Je kunt je telefonisch aanmelden
bij de coördinator van het eet-

punt, Tonny van der Ven, telefoonnummer 06-20216398.
Aanmelding graag een week van
tevoren. Voor aanvullende informatie kun je ook bovenstaand
nummer bellen. De kosten voor
een maaltijd zijn € 9,50.
De gemeente Bernheze vindt het
belangrijk dat mensen gezond
eten én ook financieel gezien bij
een eetpunt kunnen gaan eten.

Omdat de prijs voor mensen met
een laag inkomen een probleem
kan zijn, kent de gemeente een
regeling waarbij het mogelijk is
om een tegemoetkoming te krijgen voor de maaltijdprijs.
Meer informatie: Mevrouw Carmen van den Boom van ONS
welzijn, 088-3742525 of mail
naar
carmen.vandenboom@ons-welzijn.nl.

HEESWIJK-DINTHER - Naar aanleiding van het boek ‘Bibliodrama
als pastoraat, omgang met verlangen, geheim, schaduw en
geweld’ spreken naast de auteur
- en bibliodrama-specialist - Nico
Derksen: Paul Daggevoorde,
Trudy Struijs en Anne-Marie Bos.
Met een mini-orgel-concert door

Judy Riefel-Lindek en Wim Riefel.
Zaterdag 4 februari 15.00 uur.
Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther.
Prijs: € 7,50, inclusief consumpties.
Info: www.berneboek.com.
Reserveren:
activiteiten@bernemedia.com.

Waarom moeilijk doen
als het samen kan

parOcHieNIEUWS
Tel. 0413 820390

regenboogviering

7 dagen per week
24 uur per dag

5 februari in de kerk in Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - Regenboogvieringen zijn korte vieringen voor kinderen in de onderbouw van de basisschool, in de
leeftijd van 3 tot 6 jaar.

Sint Jorisplein 1-A, Schijndel
www.mijlanduitvaartzorg.nl

Voor u, naast u, met u

vertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd 1

Op zondag 5 februari is er om
11.00 uur weer een Regenboogviering in de Willibrorduskerk in
Heeswijk. Deze keer is het thema: ‘God maakte de wereld’. Het
verhaal van de schepping vertelt
over hoe God de bomen, bloemen, de dieren en de mensen
maakte. Kijk eens om je heen
en zie hoe mooi die schepping

20/04/16 10:25

is! Daarvoor danken we God in
deze viering waarin we samen
zingen, bidden rond de grote
kaars en luisteren naar het verhaal.
Na de viering kunnen we nog
even napraten met koffie, thee
en ranja en is er een kleurplaat
voor de kinderen.
Je bent van harte welkom!

ONTZORGT BIJ
OVERLIJDEN
LEVATIO wordt gevormd door
een team van mensen die
via een zeer persoonlijke
benadering, een sterke
betrokkenheid en een sterk
inlevingsvermogen zorgen
voor een persoonlijk
afscheid van uw dierbare.

Onze handen zijn:
Ook indien u elders
verzekerd bent.
Hoogstraat 108, Berlicum
06 - 83 53 07 40
06 - 51 41 91 67
info@levatio-uitvaartzorg.nl
www.levatio-uitvaartzorg.nl

TOEREIKEND - VERZORGEND - TROOSTEND - ONTZORGEND
HELPEND - VERWARMEND - ONDERSTEUNEND
VERZACHTEND - BEGELEIDEND
LOSLATEND - PERSOONLIJK

Wij staan dag en nacht voor u klaar!
Heeswijk - Dinther - Loosbroek - Vorstenbosch
Heesch - Nistelrode
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Van herpen en consorten
winnaar De hisse Kwis
Aanbiedingen
geldig
juli 2014
Aanbiedingen
geldigvan
van18
2 t/m 824februari
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�

SPRUITEN 500 gram € 0.75
SPRUITEN (schoon gemaakt)

EkoPlaza webshop
afhaalpunt

500 gram € 1.95

Trots op het resultaat

Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH - Dit jaar sleepte het team ‘Van Herpen en consorten’ de
eerste prijs in de wacht. Dit team eindigde de afgelopen twee jaar
als tweede en won in 2012 ook al eens de kwis. Dit werd afgelopen
vrijdag 27 januari bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking van De
Hisse Kwis editie 2016.
Op enige afstand eindigde de
winnaar van vorig jaar, het team
‘Die van Jas van Janus van Orikus’ op plek nummer twee. Het
team ’k Kwis ‘t’ eindigde als
derde. Na de spannende prijsuitreiking volgde een gezellige
afterparty. Er kan worden teruggekeken op een leuke avond.
Bedankt iedereen!

Het format voor de vierde editie
van de dorpsquiz blijft hetzelfde
als voorgaande jaren. Inwoners
kunnen een eigen team samenstellen en hiermee deelnemen
aan de HaDee Kwis. Vragen zijn
onderverdeeld in tien categorieën zoals Muziek, Ons Dorp,
Vruuger, Cijfers en Letters en
Erop uit. Uiteraard zijn er ook
dit jaar weer een Geheime Opdracht en een extra opdracht
waarbij de nodige creativiteit
van de deelnemers wordt ver-

Biologisch groente/fruit pakket
op bestelling inclusief recepten
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl

Ondanks dat De Hisse Kwis
eventjes op een laag pitje wordt
gezet blijven de oren en ogen
altijd open; op zoek naar input
voor De Hisse Kwis editie 2017!

Broodpizza
3,95
nu

Hopelijk tot dan!

met tomaat, paprika,
roomkaas, ui, kaas & kruiden

Meer foto’s op:
www.mooibernheze.nl

inschrijving haDee Kwis
vanaf 1 februari
HEESWIJK-DINTHER – Wie
wordt het Slimste team van HaDee? Daar kan op vrijdag 31
maart om gestreden worden
tijdens de HaDee Kwis. Inschrijven hiervoor kan vanaf woensdag 1 februari.

PERSSINAASAPPELS 20+5 gratis

Inschrijven
Teams kunnen zich vanaf 1 februari aanmelden via de website
www.hadeekwis.nl.

1, 00

Voorgebakken

langd. Nieuw is dat er dit jaar
een belangrijke rol is weggelegd
voor de teamcaptain.
Ook de organisatie is dit jaar
deels vernieuwd. Jeroen van den
Broek, Wilson Bosch, Henri van
Zandbeek en Toon Konings zijn
gestopt. Jan-Pieter Habraken,
Eric Ketelaars en Jehan Langenhuijsen nemen hun plaats in.
Samen met oudgedienden Michel van de Wetering, Monique
Raaijmakers, Bob Verhoeven en
Annemieke van der Aa vormen
zij het organisatieteam van de
HaDee Kwis 2017.

4 mini
croissants

Mueslikoeken

4+2

GRATIS
Met spelt uit de Maashorst

Van Mook
De Echte Bakker

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

Deelname kost € 20,- per team.
Dit bedrag dient op 31 maart bij
het afhalen van de kwisboekjes,
dat vanaf 18.00 uur mogelijk is,
contant betaald te worden. De
uitslagenavond is op zaterdag 22
april in De Toren Eten & Drinken.
Voor meer informatie:
www.hadeekwis.nl.

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Boterhamworst
eigen gemaakt
100 gr.

Leverkaas

€ 0,99

100 gr.

€ 1,05

100 gr.

€ 1,20

Varkensfiletlapjes RunderNaturel
Saucijzen
of gekruid
• Totale HR dienstverlening in goede handen
• Voor elk personeelsvraagstuk een
deskundige bij de hand

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

100 gr.

€ 0,99

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

Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch
06-47964331 - www.kringloop-heesch.nl

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

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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KBo LoosBroeK

KBO Bernheze
KBo heesch,
jubileum tien
jaar bridge

HEESCH - Tien jaar geleden ging
het bestuur van KBO op zoek
naar vrijwilligers die de kar wilden gaan trekken voor een nieuwe activiteit: het bridgen.
Bekend was dat Willy Muytjens
goed bridge speelde. Zij werd benaderd, evenals Wim Joosten, die
de eerste jaren de kartrekker was.
Ook Paula van der Stappen werd
benaderd als commissielid. Zij
zijn dus al vanaf het prille begin
actief. Daarna breidde de leiding
zich uit met onder andere Diny
van den Akker, Mieke Schram
en Mies Spierings. Door de actieve inzet van deze vrijwilligers is
de activiteit uitgegroeid tot zo’n
tachtig leden.
Op 18 januari stroomde de zaal
in CC De Pas vol met wel 100
bridgers. Loet Kuijlaars, voorzitter van KBO en zelf ook actief
bridger, feliciteerde de jarige club
en vertelde nogmaals wat de

kracht ervan is: alles wordt keurig
verzorgd, je kunt alleen komen
of met meerdere personen en je
bent vrij om te komen. Dit zijn
een paar zaken die deze club onderscheidend maakt van andere.
Daarna zette Loet Willy en Paula in de bloemen en vervolgens
nam Willy Muytjens het woord
en deelde een arm vol rozen uit
aan de dames van de catering
die werden bedankt voor hun
tomeloze inzet. En hierna kon
het bridgen beginnen! Tijdens de
pauze werd er nog gezorgd voor
een glaasje en een heerlijk pasteitje; geregeld door Willy Muytjens die dat van de week-inleg
had gespaard.
Ook belangstelling om te
bridgen? Bel met Willy Muytjens,
0412-613417.

KBo Kring
Bernheze start
met activiteiten

Identiteit en Zingeving
BERNHEZE - KBO Kring Bernheze is het samenwerkingsverband
van de zes KBO afdelingen in de
gemeente Bernheze.
In de loop van dit jaar gaat de
kring voor belangstellenden een
aantal I&Z-activiteiten organi-

De klus wordt geklaard
seren. I&Z staat voor identiteit
en zingeving. Vage termen misschien, maar toch dichterbij dan
je denkt. Want het gaat over vragen die vanzelf bij je opkomen als
je ouder wordt. Bijvoorbeeld, wat
is nu nog de zin en het doel van
mijn leven? Voor wie of wat heb
ik nog betekenis? Hoe red ik mij
in de moderne tijd? Waaraan heb
ik nog houvast?
Over dit soort vragen kun je zware gesprekken voeren, maar dat
is niet de bedoeling.
Ze beginnen op woensdagmiddag 22 maart met een bezoek
aan Natuurbegraafplaats Maashorst in Schaijk. Vragen zijn daar
onder meer: hoe komt die nieuwe manier van begraven op mij
over? Zou ik zelf ook zo begraven willen worden? Op 24 mei
staan het Kruisherenklooster en
het Erfgoedcentrum Nederlands
Kloosterleven in St. Agatha op
het programma. Interessant voor
veel ouderen omdat zij vaak zelf
nog een familielid in het klooster
hebben gehad. Op 18 oktober
gaan we naar het Museum voor
Religieuze Kunst in Uden. Bij alle
activiteiten is steeds ook tijd voor
een kopje koffie en een gezellig
praatje.
Nadere berichten volgen nog in
de informatiebladen, op de websites van de KBO afdelingen en in
DeMooiBernhezeKrant.

KBo kluscafé
Loosbroek
LOOSBROEK - Het kluscafé
heeft het eerste jaar met voldoening afgesloten. De mensen van
het kluscafé zijn zeer tevreden
over het aantal bezoekers dat
dit jaar de locatie aan de Achterdonksestraat heeft bezocht.
De vrijwilligers proberen dan ook
op alle manieren te helpen; zelfs
om een vervangend onderdeel te
vinden staan zij voor je klaar! Op
de tablet, die is gekocht van het
geld van de Rabo Clubkascampagne, zoeken zij ter plekke naar
het juiste onderdeel.

MEt vEEl
EntHoUSiaSME HEt
twEEdE Jaar in
De mensen achter het kluscafé
gaan dan ook met veel enthousiasme het tweede jaar in. Op de
derde dinsdag van de maand, de
eerstvolgende keer is 21 februari,
staan de vrijwilligers van het café
weer voor iedereen klaar. Van
18.30 tot 20.30 uur kan iedereen
zijn of haar kapotte spullen weer
proberen te laten repareren.
Alleen voor het energieverbruik
en de kosten van koffie wordt
een vrijwillige bijdrage in de fooi-

enpot gevraagd. Bezoekers van
het kluscafé moeten zelf wel voor
onderdelen zorgen. Twijfel je of
een klus wel geklaard kan worden, bel dan gerust even. Nog
beter: loop gewoon eens binnen
en kijk gezellig mee. Het kluscafé
is voor alle inwoners van Bernheze en misschien heb je nog
ideeën! De data van het kluscafé voor dit jaar staan vermeld op
de evenementenkalender op de
achterzijde van deze krant en op
de website van Loosbroek,
www.loosbroek.nu.
Voor meer informatie kun je terecht bij Jan van Eerd
0412-480658 of bij Betsie van
Zutphen, 0413-229692.
Geef je apparaten een tweede
kans, weggooien kan altijd nog.
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Marya Schoenen

wereldwijd Beste shoppartner Gabor
NISTELRODE - In Duitsland, bij Gabor Rosenheim, worden elk jaar de shoppartners vanuit de hele wereld uitgenodigd. Meestal zijn alleen de Europese shoppartners aanwezig:
Duitsland, Zwitserland, Nederland, België en Oostenrijk, en krijgen zij de nieuwe collectie gepresenteerd. De shoppartners mogen de ontwerpers nog aanpassingen doorgeven
en nieuwe modekleuren en -informatie worden gedeeld. Maria en haar zoon Joris, ook
werkzaam bij Marya Schoenmode, waren aanwezig bij dit evenement.

V.l.n.r.:
Joachim Gab
or,
Maria Re izev
oort
en Joris van
de
Wetering

De aandacht gaat niet alleen uit naar
comfort, maar er wordt ook vol overgave
gewerkt aan creativiteit en design
Joachim Gabor, eigenaar van Gabor, maakt tijdens deze bijeenkomst
- sinds zijn vader en founder van één van de meest toonaangevende
schoenenbedrijven van Europa overleden is - de ‘Beste
shoppartner van Gabor’ bekend.
Dit jaar viel de eer te beurt aan Maria Reizevoort van
Marya Schoenmode en werd zij ‘Beste shoppartner
van Gabor 2016’. Een bijzondere eer die vooral aangeeft dat haar verkoop in de shop-in-shop winkel zelfs
die van de mono-stores in de grote steden overtreft.
Tel daarbij op dat Gabor tot één van de meest toonaangevende schoenenbedrijven van Europa behoort.
Maria en haar team zijn dan ook bijzonder trots op
deze titel.

Award van Beste Shoppartner Gabor 2016

Bij Gabor schoenen gaat de aandacht niet alleen uit
naar comfort, maar wordt er ook vol overgave gewerkt aan creativiteit en design. Voor elke gelegenheid is er een geschikte schoen!

DE JEUGD heeft de toekomst
#MuZiek #Zang #talent

Marlijn en Manon

Twee muzikale vriendinnen: Marlijn en Manon
vullen het koffieconcert in
HEESCH – Het jaar 2017 is alweer een aantal weken ‘oud’ en daar moet muzikaal bij worden stil gestaan. Zondagochtend 5 februari vindt in CC De Pas weer een koffieconcert plaats. Dit keer zal daarbij
worden opgetreden door twee jonge zangeressen: Marlijn van Dijk en Manon van den Berg.
Marlijn van Dijk is geboren en
getogen in Heesch in de zeer muzikale onderwijsfamilie Van Dijk.
Van jongsafaan wist Marlijn één
ding heel zeker: “Ik wil op het
podium staan.” En zo geschiedde. En dat niet alleen samen met
haar broers en zus en haar beide
ouders via het Heesche ‘Thezinda’ maar ook in andere producties, zoals in de musical ‘Kunt u
mij de weg naar Hamelen vertellen meneer’ en ‘Annie’. Allebei
producties van Albert Verlinde. In
2016 voltooide Marlijn de opleiding muziektheater bij Codarts in
Rotterdam.
In het theaterseizoen 2015-2016
speelde Marlijn de rol van Carlien
in de musical ‘Het meisje met het
rode haar’. In maart zal Marlijn
tijdens het ‘Café Theater Festival’ in Utrecht optreden met haar
zelfgeschreven voorstelling ‘Ranja in een bierglas’

Manon van den Berg
Ook Manon stond al dansend voor
de klas op haar basisschool in Dordrecht en volgde tijdens haar middelbareschooltijd een theaterklas
in Rotterdam. Ze leerde Marlijn
kennen tijdens haar studietijd aan
Codarts en ze zijn inmiddels dikke
vriendinnen. Beide twintigers wo-

ZE lEErdEn ElKaar
KEnnEn in HUn
STUDIETĲD
nen in Rotterdam. “We spreken
regelmatig met elkaar af, pakken
een terrasje of kijken samen naar
een serie op televisie. Het is mijn
droom om op een groot podium
te staan in een grote musical of
show. Ik doe regelmatig audities
en geef parttime zang- en acteerles op een musicalopleiding”,
vertelt Manon. Samen met Marlijn

zal Manon te zien en te horen zijn
tijdens het koffieconcert in CC De
Pas. “We zingen samen enkele
liedjes van onder andere Claudia
de Breij, Boudewijn de Groot en
Yentle en De Boer, maar ook solo
zijn we te zien en te horen.”
Waar en hoe laat?
Het koffieconcert vindt plaats
op zondag 5 februari om 11.30
uur in de caféruimte van CC De
Pas. Vanaf 11.00 uur opent De
Pas haar deuren en word je welkom geheten met een kop koffie. Je kan, voorafgaande aan het
concert, dat twee maal veertig
minuten duurt, in de pauze en
ná afloop gezellig bijpraten met
elkaar. De toegangsprijs voor dit
koffieconcert bedraagt € 10,-,
inclusief een kop koffie en iets
lekkers in de pauze. Je bent van
harte welkom en neem vooral je
vrienden en familie mee. Het is
absoluut de moeite waard.

Marlij n van D
ijk en
Manon van d
en Berg
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De Kiem heeft vertrouwen Van Beekdal naar Kilsdonkse Molen
Lezing over bescherming en behoud van bijzondere soorten in het landschap
in de toekomst
HEESWIJK-DINTHER - Tussen Heeswijk-Dinther en Middelrode ligt, aan de beekloop van de Aa, het
imposante kasteel met historische buitenplaats Kasteel Heeswijk. Rondom het kasteel bevindt zich een
karakteristiek landgoed in eigendom en beheer van Brabants Landschap. Op dinsdag 7 februari organiseert IVN Bernheze om 19.30 uur een lezing over bescherming en behoud van bijzondere soorten in
het landschap.

Foto: Edwin Brouwer

HEESCH - “Basisschool De Kiem heeft een enthousiast en professioneel team, goed onderwijs met mooie resultaten, een persoonlijke
en veilige omgeving en betrokken ouders”, zegt directeur Thea van
Heck. Voorwaarden die er toe leiden dat de school vertrouwen heeft
in de toekomst.
De Kiem is een kleinschalige
school en onderscheidt zich met
name daardoor van de andere
Filiosscholen. Ouders hebben in
Heesch een keuze en Filios wil
deze keuze graag bieden. Dit is
de reden waarom De Kiem niet
opgaat in de andere scholen of
gebouwelijk is meegenomen in
de herschikkingsplannen van de
Heesche scholen.
Het bestaansrecht van iedere
school hangt af van ouders. Zo
lang ouders voor een school kiezen, heeft die school bestaansrecht. Dat geldt dus ook voor
De Kiem. Borging (behoud) en
groei van het leerlingenaantal
is bepalend voor de toekomst.
Met andere woorden; als De
Kiem minimaal hetzelfde leerlingenaantal behoudt, blijft de
school behouden voor Heesch.
De Kiem hoopt op groei van
het leerlingenaantal, waarbij de
kleinschaligheid behouden blijft
en de kwaliteit van het onderwijs
gewaarborgd.
Thea van Heck: “De Kiem heeft
de laatste jaren op alle fronten
gewerkt aan beter onderwijs en
een veilig klimaat voor de leerlingen. We hebben al jaren goede
resultaten op cognitief gebied.
Deze resultaten zijn stabiel en
het team blijft continu werken
aan het bijstellen en verbeteren
van ons onderwijs.” Ze voegt
daaraan toe: “Belangrijker nog is
de basis die de afgelopen jaren is
verstevigd.
Team, ouders en leerlingen werken samen! Met als resultaat een
gezonde school waar leerlingen
zich veilig voelen, waar ze gezien
worden en waar ze tot leren en
ontwikkeling komen. Op sociaal,
emotioneel én cognitief gebied.

De kracht van
De Kiem wordt
weer gezien
Een school waar leerlingen, ouders en personeel trots op zijn!”
Een terugloop in leerlingenaantallen is een landelijke trend.
Heesch heeft vier basisscholen.
Indien ouders kiezen voor twee
of drie van deze scholen, heeft
de vierde school geen bestaansrecht. Dat is een logisch gevolg.
“Maar waarom zouden ouders
niet kiezen voor De Kiem? Er is
een mooie verschuiving aan de
gang in de beeldvorming over
De Kiem. De toekomst ziet er
rooskleurig uit voor De Kiem
nu de kracht van De Kiem weer
wordt gezien.”
Thea van Heck is blij met deze
ontwikkeling: “De ouders die wij
hebben gesproken op de informatieavond en open ochtend
waren enthousiast over de sfeer,
de rust en structuur en het persoonlijke contact. Ook de ouders
van onze huidige populatie laten
zien en horen dat ze zeer tevreden zijn.
De Kiem heeft als kleinschalige
Filiosschool een bijzondere positie in Heesch en ouders kunnen
laten zien dat er behoefte is aan
zo’n school. Wij geloven dat die
behoefte er is!”
Opvang, zorg & uitdaging
• Speel-leerschool
• Dagopvang
• Tussenschoolse opvang
• Buitenschoolse opvang

Wij bieden professionele, kleinschalige opvang
voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar.
HEESCH & GEFFEN
0412-455973 - 073-5325123
www.kdvhetbeertje.nl - info@kdvhetbeertje.nl

Programma
Thijs Caspers, redacteur bij Brabants Landschap, zal ingaan op
de historie van het landgoed,
de diverse soorten die er voorkomen en de rol die Brabants
Landschap als terreinbeheerder
speelt.
Vervolgens zal Marco Renes,
veldmedewerker
soortenbescherming bij het Coördinatiepunt Landschapsbeheer, ingaan
op behoud en bescherming van

soorten als uilen, weidevogels,
maar ook amfibieën en reptielen in het gebied. Een uitgelezen
kans voor natuur- en cultuurliefhebbers!
Aanmelden en locatie
Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. De lezing vindt
plaats op de thuisbasis van IVN
Bernheze, Cultureel Centrum
Servaes, Raadhuisplein 24 in
Heeswijk-Dinther.

Welpen en hun moeders
helpen molenaarsdochter
HEESCH - De Welpen Giuseppe, jongens van 9 tot 12 jaar, hebben onlangs een moeder-zoon weekend
gehad. Het weekend begon met een schaduwspel, waarin werd uitgebeeld hoe een molenaarsdochter
gouden broden moest bakken voor de koning.
Dit kon zij niet alleen. Zij had de
hulp nodig van een mannetje.
Het kleine rare mannetje wilde
helpen in ruil voor haar eerstgeboren kind. De molenaarsdochter trouwt met de koning, wordt
koningin en ze krijgen een kind.
Dan komt het rare kleine mannetje terug om het kind te halen.
De koningin wil haar kind niet
afgeven aan het mannetje. Ze
mag het kind houden als ze de
naam van het mannetje weet.
Buiten brandt plots een groot
vuur! Daar zien de welpen en
hun moeders het mannetje dansen en springen. Helaas is hij
verdwenen als iedereen buiten
komt. De volgende dag komt
het mannetje terug, hij wil een
deal sluiten! “Als jullie voor mij
lekkere goudbruine worsten-

broodjes bakken zal ik mijn naam
zeggen,” zegt hij. De moeders
en welpen bakken heerlijke worstenbroodjes voor hem. Maar in
plaats van zijn naam te zeggen
zei hij ‘mijn naam’ en rent er lachend vandoor!
Gelukkig laat hij een spoor van
gouden broodjes achter en kunnen de welpen hem volgen. In
het bos zien ze hoe hij danst en
lacht en zingt: “Niemand weet,

niemand weet dat ik Leetslepertje heet!”
Na een spannend ridderspel,
met zelfgemaakte papieren
zwaarden en kronen, vinden de
welpen de koningin terug bij het
kasteel.
De welpen vertellen haar de
naam van het mannetje. Leetslepertje komt binnen en wil het
kind opeisen, maar de koningin
weet zijn naam en Leetslepertje
gaat in rook op!

Klusdienst aan huis in
Vorstenbosch
VORSTENBOSCH - Het kluscafé, dat in oktober vorig jaar gestart is,
draait beter dan ooit gedacht, maar er is helaas ook geconstateerd
dat niet iedereen geholpen kan worden. Daarom zijn de mensen
achter het kluscafé in januari begonnen met een klusdienst aan huis.
De bedoeling van de klusdienst
aan huis is om inwoners van
Vorstenbosch te helpen met
een kleine klus, waarvoor het
inschakelen van een bedrijf niet
effectief is. Vooral ouderen en
mensen die slecht ter been zijn
kunnen hiermee worden geholpen. Maar... iedereen is welkom
en niemand wordt uitgesloten.
Het kluscafé in De Stuik is gebonden aan de tweede vrijdag
van de maand. Dit is en blijft de
hoofdzaak van de dienstverle-

ning. Daarnaast kan in principe
ieder uur van de week aan huis
hulp geboden worden door de
klusdienst, tenminste als er op
dat moment een vrijwilliger beschikbaar is. Een en ander wordt
in goed overleg geregeld met de
coördinator, de hulpvrager en de
vrijwilliger.
Hulp door de klusdienst is gratis.
Alleen te vervangen onderdelen
en noodzakelijk gemaakte reiskosten, voor het ophalen van
onderdelen buiten Vorstenbosch, moeten uiteraard worden

betaald. Een bijdrage in de fooienpot is vrijwillig, maar wordt
wel op prijs gesteld. Hiervan
kunnen dan de nodige gereedschappen onderhouden, vernieuwd, aangevuld of vervangen
worden. Hopelijk groeit hierdoor
de kwaliteit van het kluscafé en
de klusdienst ieder jaar.

Een en ander
wordt in goed
overleg geregeld
Garantie op de reparatie kan niet
gegeven worden maar, gelet op
de aard van de klussen, is dit ook
niet nodig.
Voor de klusdienst aan huis kunnen inwoners van Vorstenbosch
contact opnemen met Annie
Hoevenaars;
0413-354773 of 06-42183550.
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Etalagebenen

vanaf 1 januari in basisverzekering!
HEESCH - Bij gespecialiseerde ClaudicatioNet fysiotherapeuten worden 37 behandelingen vergoed uit
de basisverzekering. “Dit is goed nieuws”, zeggen Nana Steins en Marianne Paulzen van Fysio Steins
Hoogstraat in Heesch.
Zij reageren daarmee op onderzoek van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. “De acute
pijn, veroorzaakt door slagaderverkalking in de benen, kan
veiliger en net zo goed worden verholpen door intensieve
looptherapie onder begeleiding
van een gespecialiseerde ClaudicatioNet fysiotherapeut in plaats
van dat de patiënt wordt gedotterd of met een bypassoperatie
wordt behandeld door de vaatchirurg.
Deze aanpak scheelt de patiënt
een operatie met risico’s en wordt
nu vergoed uit de basisverzekering.

Mensen met
etalagebenen
moeten leren om
door de pijn heen
te lopen

Ruim 25.000 mensen in Nederland krijgen jaarlijks de diagnose claudicatio intermittens, in de
volksmond ‘etalagebenen’ genoemd.
Etalagebenen worden veroorzaakt door een vernauwing van
de slagaders, waardoor er te weinig zuurstof beschikbaar is voor
de beenspieren. Dit geeft tijdens
het lopen pijnklachten in één of
beide benen. Die pijn is zo hevig
dat mensen moeten stoppen met
lopen.
Bij looptherapie wordt niet alleen
het pijnlijke been behandeld,
maar deze behandeling heeft
ook een positief effect op het andere been en de algehele conditie. “Mensen met etalagebenen
moeten leren om ‘door de pijn
heen’ te lopen”, aldus Nana en
Marianne, “dat is een hele stap,
maar met de juiste begeleiding
goed te doen.”

met etalagebenen. Daarnaast
beschikken ze over jarenlange
ervaring en diverse bijscholingen.
Op www.etalagebenen.nl/
zorgzoeker kunt u Fysio Steins
Hoogstraat terugvinden.
Naast etalagebenen is Fysio
Steins Hoogstraat specialist op
het gebied van oedeemfysiotherapie, oncologie, hoofd(pijn),
nek- en kaakklachten, chronische
pijn, reuma, fibromyalgie en artrose. Maar ook voor bekken
(bodem)- of rugklachten rond de
zwangerschap bent u bij ons aan
het juiste adres.
U kunt bij ons revalideren na een
operatie of een beweegprogramma volgen.

Nana en Marianne

Nana en Marianne zijn aangesloten bij het ClaudicatioNet, een
landelijk netwerk van 1.800 fysiotherapeuten die getraind zijn
in het begeleiden van mensen

Bel gerust om een afspraak te maken of kom even langs op de
Hoogstraat 11 in Heesch. Telefoonnummer: 0412-453608.
www.fysiosteins.nl.

Graag nodigen wij u uit voor de themabijeenkomst:

tweede kamerverkiezingen
zOrg & eCOnOmie
donderdag 9 februari
Sprekers:

Over zOrg
Car
CarOline van den akker

van Driestroomhuis Nistelrode

locatie:
CC nesterlé
nistelrode
tijd:
20.00 tot
22.00 uur

rené Peters

Oud wethouder en kandidaat
tweedekamerlid CDA

•••
Over eCOnOmie
JOhn van krieken

van Smarthome Engineering

huub Fransen
van Fransen Gerrits Mengvoeders,

stiJn steenbakkers
s

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

www.cda.nl/bernheze

Bewonersplein Nistelrode

NISTELRODE - Samen met andere dorpsinitiatieven binnen Bernheze zal
Burenhulp Nisseroi je informeren via www.Bewonersplein.nl. Iedere kern heeft
vanuit het Bewonersplein een eigen website. Voorlopig zal de inhoud bescheiden
zijn. We richten ons in eerste instantie op de Sociale Wegwijzer en SamSam.
Wat betekent de Sociale Wegwijzer?
Vorige week is de ‘Sociale Wegwijzer’ met DeMooiBernhezeKrant bij u in de bus
gevallen. Hierop is actuele informatie over welzijn en zorg van de vrijwilligers en
professionele organisaties te vinden. In samenwerking met ONS welzijn en het
burgerinitiatief Burenhulp Nisseroi is de Sociale Wegwijzer samengesteld en wordt
deze onderhouden.
Het kan over allerlei onderwerpen gaan, bijvoorbeeld; klussen,
vervoersmogelijkheden, zoeken van gezelschap, fietsmaatje en kookmaatje
Wat kan SamSam voor je betekenen?
SamSam is een digitale marktplaats op het terrein van welzijn en zorg. Hiermee
kunnen, door het plaatsen van een gratis advertentie, vraag en aanbod bij elkaar
worden gebracht. Met SamSam kunnen diensten online worden aangeboden en
gevraagd door jong en oud. Het kan over allerlei onderwerpen gaan, bijvoorbeeld;
klussen, vervoersmogelijkheden, zoeken van gezelschap, fietsmaatje, kookmaatje,
et cetera. Als je je registreert als SamSam-gebruiker kan je direct aan de slag. Op
een bericht reageren is eenvoudig via de website en ook het plaatsen van een
advertentie wijst zich vanzelf. Reacties op je bericht ontvang je per e-mail.
Gebruikerstips en voorwaarden SamSam
Uitsluitend geregistreerde bewoners kunnen reageren op een advertentie of
zelf een advertentie plaatsen. Heb je je nog niet geregistreerd? Dan kan je je
online registreren. Na inschrijving ontvang je een e-mailbericht met daarin een
verificatielink. Als je die hebt geactiveerd kan je direct aan de slag.
Meer informatie op www.burenhulpnisseroi.nl of stuur een mail via
info@burenhulpnisseroi.nl, ook kan je bellen naar 0412-744111.
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aan het werk
Wij zijn op zoek
naar nieuwe collega’s

is op zoek naar:

Leerling-hovenier

• Jongeren die zin hebben om multimedia aan te pakken
in de voorbereiding naar en tijdens Pinksterfeesten Nistelrode

Als leerling-hovenier volg je een beroepsopleiding. Je bent enthousiast, leergierig
en gemotiveerd om door te groeien tot een vakbekwame hovenier. Samen met
een collega zorg je voor de aanleg en het onderhoud van uiteenlopende
projecten. Deze vacature kan ook als stage worden ingevuld voor een beroepsopleiding niveau 2 of 3. De minimumleeftijd is 17 jaar.

• Dtp-er voor de vormgeving van het thema ‘Grenzeloos’
en uitwerking van multimedia

Hovenier

• Aanpakker die tijdens het pinksterweekend

De hovenier is verantwoordelijk voor de aanleg- en onderhoudswerkzaamheden van uiteenlopende projecten. Wij zijn op zoek naar een collega met een
gedegen vakkennis. Het liefst iemand die letterlijk en figuurlijk ruim kan denken.
Een rijbewijs BE is noodzakelijk.

zijn of haar handen uit de mouwen wil steken

... dit samen met een enthousiast team van vrijwilligers die
Stichting Pinksterfeesten Nistelrode tot een succes willen maken.
Interesse? Reageer via info@pinksterfeestennistelrode.nl

Voel jij je aangesproken stuur dan je motivatie en cv naar chrisjan@lipsgroen.nl.

ontwerp aanleg onderhoud

Chauffeurs gezocht!

100.000 minder werklozen
dan vorig jaar. Opvallend
genoeg is de afname
het sterkst onder 45 plussers.

Ben jij een Taxichauffeur of wil je
graag Taxichauffeur worden?
Dan zijn wij op zoek naar jou.
Flexibele inzetbaarheid gewenst.
Geen chauffeurskaart?
Wij verzorgen cursus en baan.

Schrijf je in op:
www.TAXIWERQ.nl

Bron: NRC.nl

Zijn onze klanten bij jou
in goede handen?
Dan heeft van Lieshout B.V.
voor jou een mooie uitdaging!
Wij zijn op zoek naar een:

(leerling)monteur

Wij zijn op zoek naar een:

Beginnende Hovenier
Allround Hovenier
en/of

Met veel passie, gedrevenheid en vakmanschap richt Langens
Hoveniers zich op het ontwerp, onderhoud en renovatie van met
name particuliere tuinen. Wij zijn een jong, dynamisch hoveniersbedrijf en de werkzaamheden bij ons als hovenier bestaan voornamelijk uit het aanleggen en onderhouden van tuinen. Wij gaan
ervan uit dat je deze werkzaamheden zowel zelfstandig als in
teamverband kunt uitvoeren.
Wij verwachten:
• een ﬂexibele en betrouwbare instelling
• zelfstandigheid
• bereidheid om eventueel de BBL hoveniersopleiding
op minimaal MBO niveau 2 te volgen of een afgeronde
hoveniersopleiding minimaal MBO niveau 3
• rijbewijs B (E)
• ervaring in de hoveniersbranche is een pre
Wij bieden:
• een fulltime functie van 37 uur per week
• passende CAO en functiewaardering
• een prettige werkomgeving
• een afwisselende functie
Ben jij een harde en zelfstandige werker die met zoveel gedrevenheid
de tuinen aanlegt en onderhoudt dat onze klanten helemaal tevreden
zijn, stuur dan je sollicitatiebrief met CV naar pim@langenshoveniers.nl.
Zie voor meer informatie www.langenshoveniers.nl of bij vragen
neem contact op met Pim Langens, telefoonnummer: 0486 43 77 62.

Van Lieshout B.V. is dé specialist voor badkamers, tegels, keukens en installatiewerk,
en loopt voorop in het gebruik van de warmtepomptechniek. De onderneming is al
meer dan 35 jaar een begrip voor Veghel en omgeving. Daarbij staat het belang van
de klant altijd voorop. Er wordt gewerkt in een cultuur waarbij aanpakken voorop staat,
met een klein team in een informele organisatie.
Wij zoeken een installatiemonteur ter uitbreiding van ons team. Jij kunt zelfstandig
werken en neemt de verantwoordelijkheid voor een perfecte uitvoering van de
werkzaamheden voor onze klanten. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak
uit loodgieterswerkzaamheden, badkamer renovatie en het zelfstandig monteren
van gas- en watertechnische installaties, sanitair, CV en riolering.
Heb je interesse in deze functie? Stuur dan je motivatie met CV binnen 14 dagen na
het verschijnen van deze advertentie aan: Van Lieshout B.V. t.a.v. Arno van Lieshout,
De Amert 98, 5462 GH Veghel. Uiteraard kan dit ook via e-mail: info@van-lieshout.nl
Voor nadere informatie verwijzen wij je graag naar de website www.van-lieshout.nl.
Natuurlijk kun je ook contact opnemen met Arno, telefoonnummer: 0413 - 34 40 43.

www.sanidrome.nl/vanlieshout
De Amert 98, Veghel
(0413) 34 40 43
Openingstijden: zie site

Vrijwilligerspunt Bernheze
20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

50% Magenta • 100% Yellow

50% Cyaan • 100% Magenta

Begeleider voor koken
Ondersteunen/begeleiden van jongeren (18-35 jaar) met
en zonder beperking die graag koken. Belangrijk voor
deze avonden is de aandacht en omgang met elkaar in
een ontspannen sfeer. Algehele ondersteuning voor het
voorbereiden en maken van een lekkere maaltijd.
Mocht dit u aanspreken dan nodigen we u uit om contact
op te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze in Heesch,
06-14342803, vpbernheze@ons-welzijn.nl, www.ons-welzijn.nl.

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!
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Vanuit de Wet Banenafspraak op zoek naar
kansen voor werknemers en de gemeenschap
HEESCH – De gemeente Bernheze heeft de arbeidsplaatsen op de sporthallen bestemd voor mensen met
een arbeidshandicap, als bijdrage aan de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Deze wet houdt
in dat er meer banen komen voor mensen met een ziekte of handicap. Mari Steenbekkers (53) en Jan Romme (62) zijn beheerders van de sporthallen Lindershof en ’t Vijfeiken. Zij vertellen over hun ervaringen.

Mari Steenbakkers

Jan Rommme

Het traject
Mari was stratenmaker en Jan
automonteur. Ze kregen gezondheidsproblemen en kwamen
daarna bij IBN terecht. Ze solliciteerden op de vacatures bij de
sporthallen in Heesch en werden
- eerst de een en later de ander
- uitgekozen vanwege hun mo-

ben veel gemeenten dit soort banen afgeschaft. Het is mooi dat
de gemeente Bernheze ons nu
deze kans gegeven heeft.”
Het werk
Mari vertelt enthousiast: “Het
werk is erg afwisselend, zoals
schoonmaken, materialen op

De contacten met mensen zijn
leuk. We hebben een BHV-diploma en zijn dus geschoold in EHBO
en hulpverlenen bij brand. Bij een
hoofdwond, een bloedneus of
een botbreuk is het voor de leerkracht of coach fijn dat er hulp is.
Vaak gaat het om pleisters plakken. Soms laat ik een kind even
bij me zitten met een dropje, dan
kan de rest doorgaan.” De werktijden vormen voor hen geen
probleem. Jan: “We werken ook
’s avonds en in het weekend.
Vaak wordt het 23.00 uur of later voordat iedereen weg is en je
de kleedkamers en toiletten kunt
schoonmaken. Bij de ochtenddienst ga je om 7.15 uur al de
zaal rond met de wisser, voor de
eerste groep komt.
Toekomstperspectief
Mari werkt veertien maanden

Wethouder Rien Wijdeven: ‘De gemeente vervult een voorbeeldfunctie in
het bieden van kansen aan medewerkers. Dat het werkt bewijzen onze
medewerkers Jan en Mari. Daar zijn we hartstikke trots op’
tivatie en ervaring in soortgelijke
functies. Mari: “Als gevolg van
veranderd regeringsbeleid heb-

orde houden, afspraken maken
voor verhuur en toezicht houden
als scholen of clubs hier sporten.

op Lindershof en heeft 1 januari
een aanstelling bij de gemeente
Bernheze gekregen. Mari: “De

Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Yvonne Rosenhart

gemeente Bernheze staat erom
bekend dat ze sociaal is en mensen helpt uit te stromen naar een
reguliere baan. Ik ben nu ambtenaar en officieel beëdigd door de
burgemeester.” Jan werkt sinds
oktober op ’t Vijfeiken. Hij hoopt
dat er voor hem ook een aanstelling in het verschiet ligt.
Jan: “Het belangrijke van WSWwerk (Wet Sociale Werkvoorzie-

Varken of kip?
NISTELRODE - Wow. Wow. Wow. Ik heb een bult energie
waar je bang van wordt. En dat komt niet door een teveel
aan koffie, suikers, alcoholische versnaperingen of andere
geestverruimende middelen. Nee, het komt door Roel. Vandaag
hadden we de brunch van de ondernemersvereniging. Dat
is op zich al fijn: gezellig op de zondagochtend met collegaondernemers genieten van een prima maal. Goei soepje vooraf,
vers brood en beleg in overvloed, pasteitje, eitje of kroketje
erbij, en als toetje nog eens een compleet taart- en ijsbuffet.
Daar wordt een mens al blij van.

Roel van de Wiele

Maar dan. Daar is Roel. Door
Roel weet ik nu dat ik heel
graag een varken wil zijn. En
beter maar geen kip. Roel van
de Wiele noemt zichzelf groeiarchitect. En terecht, want
met Roel groei je waar je zelf

bij staat. Roel is een spreker
die inspireert, motiveert en
je vooral aan het denken zet.
Neem dat varken en die kip. De
kip is behoudend en stabiel.
Een kip doet wat ze moet
doen en daarmee is de kous

ning) is dat je toch nog ergens in
past en niet zo maar afgeschreven bent. Door de lagere werkdruk en de afwisseling is mijn gezondheid erop vooruit gegaan.”
Ook voor de gemeente zien ze
voordelen. Mari: “De sporthallen worden goed bijgehouden en
er is toezicht door supergemotiveerde medewerkers.”

tekst: Anita van den Bogaart

af. Nee, dan het varken. Het
varken is slim, nieuwsgierig
en onderzoekend. Zet graag
dat stapje méér. Wil ontdekken
en uitgedaagd worden. Als
ondernemer wil je dus graag
dat varken zijn, want dan ben
je altijd al een stap vóór. Maar
dat is nog niet alles.
Roel heeft het vooral ook over
energie. Waar krijg je energie
van, en wat kóst je juist
energie? Hoe laad je de batterij
weer op? Door van vakantie
naar vakantie te leven, of door
je energie uit het NU te halen
en uit de dagdagelijkse dingen
die je doet? Nou vind ik het
persoonlijk niet zo slim om
je energie alleen te halen uit
vakanties. Het zou nog zonde
zijn van al die andere dagen.
En wat doen we met
veranderingen in ons leven?
Ook daar heeft Roel een wijze
kijk op: accepteer wat je niet
kúnt veranderen en verander
wat je niet kunt accepteren.
Ja, ik weet: een doordenkertje.
Eentje met misschien wel een
grijs gebied ertussenin, maar
beslist met een harde kern van
waarheid.
Wat Roel óók zegt: doe niet aan
plannen, maar aan plannING.
Ofwel: zet vrije tijd als planning

in je agenda en hou het niet
bij wat ‘pin-me-er-niet-opvast’ plannen waar je net zo
makkelijk weer vanaf stapt.
Vooral als het om vrije tijd gaat.
Roel gebruikt veel humor en
relativering in zijn lezing, en
dat maakt dat het anderhalf
uur voorbij vliegt. Het resultaat
is die bult energie waarmee ik

leven te halen. Om positief in
het leven te staan. Daar kunnen
we met zijn allen best nog wat
van leren. Stap één: ons bewust
worden van negatief gedrag of
negatieve gedachten. Gewoon
vriendelijk zijn tegen elkaar.
Een ander ook wat gunnen.
Dicht bij jezelf blijven en je niet
spiegelen aan dat groene gras

Omdat veiligheid van iedereen
is maar niet iedereen zichzelf
in veiligheid kan brengen
naar huis ga. Potjandorie wat
heeft die man gelijk. Eigenlijk
heeft hij niks nieuws verteld:
niks wat we in ons hart niet al
wisten. En toch heeft hij zoveel
toegevoegd. De spirit vooral.
Om te genieten. Om alles uit het

aan de overkant. Mijn batterij
is in ieder geval weer helemaal
vol. En iedereen, echt iedereen
mag mij voortaan varken
noemen. Graag zelfs. Met dank
aan Roel.
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Basisschool De Kiem en KDV piekobello
starten gezamenlijk de voorleesdagen

Uw bril net zo
schoon als bĳ
de opticien?

HEESCH - Met een voorleesontbijt gaven leerlingen van basisschool De Kiem het startsignaal
voor de Nationale Voorleesdagen op kinderdagverblijf Piekobello.

Brillenbad + reiniger
voor
€ 19,95

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

De Nationale Voorleesdagen
bestaan sinds 2004 en zijn een
initiatief van Stichting Lezen.
Doel van deze campagne is het
stimuleren van voorlezen aan
kinderen in de leeftijd van zes
maanden tot en met zes jaar die
zelf nog niet kunnen lezen.
De peuters en baby’s van Piekobello luisterden aandachtig hoe
leerlingen uit groep 7-8 van basisschool De Kiem voorlazen uit

- 0412 614 052

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

Wij zijn aangesloten bij de OVN Optometristen Vereniging Nederland, het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn erkend HoorProfs en StAr audicien.
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Om op korte termijn inzicht te
krijgen in het aantal leerlingen,
dat wij de komende jaren op
onze basisscholen kunnen verwachten, wordt de ouders verzocht hun kinderen nu reeds aan
te melden.
• Aangemeld kunnen worden
de kinderen die in 2018 vier
jaar worden.
• Na aanmelding ontvangt u
van de school binnen 6 weken
een schriftelijke bevestiging
van de inschrijving.
Bij aanmelding is het verplicht het
Burgerservicenummer (BSN) van
uw kind(eren) door te geven.
U kunt hiervoor één van de volgende zaken meenemen:
- de identiteitspas als uw kind
dat heeft;
- de persoonslijst: dit is een brief
van de gemeente die elke ouder/verzorger heeft ontvangen na de geboorteaangifte
met daarop het BSN;
Binnen Bernheze kunnen de kinderen op de volgende scholen
worden aangemeld:
kern nistelrode
basissCHool ’t MaXend
Maxend 6
5388 GL Nistelrode
Tel. 0412-611366
directie@maxend.nl
www.maxend.nl
Informatieavond: maandag
13 maart van 19.30 – 21.00
uur.
Inloopochtend: dinsdag 14
maart van 9.00 – 10.30 uur.
Inschrijving: tijdens
informatieavond, inloopochtend
of op afspraak.

18-01-13 12:02

18-01-13 12:02

het prentenboek van het jaar,
‘De kleine walvis’ van Benji Davies. Ze maakten kennis met het

jongetje Boy en hoorden hoe hij
een bijzondere vriendschap sloot
met een jonge walvis.

18-01-13 12:02
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Bestemd voor
ouders van
wie een kind
vóór 1 oktober
2018 vier jaar
oud wordt.

welkoM

basissCHool delta
Herderstraat 2, 5384 BS Heesch - Postbus 28, 5384 ZG Heesch. Tel. 0412-450678 - directie.obsdelta@stichtingoog.nl - www.obs-delta.nl
Inloopochtenden: 7 februari, 13 maart, 17 mei en 9 juni van 9.00 – 11.00 uur.
Tijdens deze inloopochtenden geven wij informatie en een rondleiding door de school. U bent met uw kind van harte welkom voor een kennismaking met het werken en spelen op OBS Delta. Inschrijving: gedurende het hele jaar: of na een persoonlijke afspraak en/of rondleiding.

basissCHool
de beekgraaf
De Beekgraaf 60
5388 CV Nistelrode
tel. 0412-617356
info@beekgraaf.nl
www.beekgraaf.nl
Informatieavond: maandag
20 maart van 19.30 - 21.00 uur
Inloopochtend: dinsdag 21 maart
van 10.30 - 12.00 uur
Inschrijving: tijdens
informatieavond, inloopochtend.
of op afspraak.

kern Heeswijk-dintHer
basissCHool Het MozaÏek
Pastoor Maasstraat 15
5473 CG Heeswijk
info@mozaiekheeswijk.nl
www.mozaiekheeswijk.nl
Informatieavond: maandag 6 februari van
19.30 – 21.00 uur. Inloop vanaf 19.15 uur.
Inloopochtend & rondleiding: dinsdag 7 februari en
woensdag 8 februari van 8.30 - 10.30 uur. U ziet de
school in actie!
U en uw kind(eren) zijn dan van harte welkom!
Inschrijving: tijdens de inloopochtenden,
informatieavond en op afspraak. Inschrijving graag
vóór 1 april 2017. U bent ook op andere dagen van
harte welkom!

kern loosbroek
basissCHool st. albertus
Dorpsstraat 44
5471 NB Loosbroek
Tel. 0413-229645
info@albertusschool.nl
www.albertusschool.nl
Open middag voor ouders en
kinderen: dinsdag 21 maart van
14.30 – 15.30 uur.
Daarna gelegenheid tot inschrijven
tot 17.00 uur. Indien u op deze
dag niet in de gelegenheid bent,
kunt u een afspraak maken met de
directeur.

basissCHool ’t palet
Steen- en Stokstraat 2
5473 RN Dinther
Tel. 0413-296377
info@paletdinther.nl
www.paletdinther.nl
Open ochtend en -avond: dinsdag 7 februari van
9.00 –11.30 uur en 19.30 – 21.00 uur.
Inloopochtend: woensdag 8 februari van 9.00 - 11.30
uur, ook uw kinderen zijn van harte welkom om de
school in bedrijf te zien.
Inschrijving en rondleiding: tijdens de open avond en
inloopochtenden. Inschrijving graag vóór 1 april 2017
Indien gewenst kunt u altijd een afspraak maken voor
een rondleiding op een andere dag.

kern vorstenbosCH
basissCHool op weg
Eggerlaan 8
5476 KL Vorstenbosch
Tel. 0413-367439
info@bs-opweg.nl
www.bs-opweg.nl
Van harte welkom tijdens de inloop- en
inschrijfmiddag voor ouders en kinderen:
dinsdag 14 maart van 13.15 -15.15 uur.
In de school staan alle deuren voor u open en de
koffie/thee staat klaar!
Inschrijving: tijdens deze middag of op afspraak.
Inschrijfformulieren zijn ook via de website te
vinden.
basissCHool de bolderik
Het Geleer 33, 5473 PG Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-293055
directie.obsdebolderik@stichtingoog.nl
www.obsdebolderik.nl
Inloopochtenden en rondleiding: maandag
13 februari en woensdag 15 februari van
9.00 – 11.30 uur. Samen met uw kind bent u
deze ochtenden van harte welkom om een kijkje
te nemen in de school.
Informatieavond en rondleiding: maandagavond
13 februari van 19.30 – 21.00 uur.
Inschrijving: tijdens de inloopochtenden,
informatieavond en op afspraak.
Inschrijving van uw kind is het gehele jaar
mogelijk, doch bij mogelijkheid graag voor
1 april 2017.
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2 VOOR

2

3 VOOR

3

50

Pickwick groene,
rooibos-, herbal of spices thee
Alle 1-kopsthee
2 doosjes à 20 stuks

00

Chocomel

Alle soorten
3 pakken à 1 liter

2

99

Hand- of perssinaasappelen
Net à 3 kilo
Geldig van wo 25 januari t/m di 21 maart 2017

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
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prAKtisChe inforMAtie
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30
uur Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur
politieloket
maandag t/m donderdag:
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur

AGenDA
2 februari, 19.30 uur
Raadsvergadering

naar de gemeente?

Maak altijd een afspraak!

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

Woensdag 1 februari 2017

Uitnodiging bijeenkomst
over herinrichting Centrum
heesch
Op dinsdag 17 januari 2017 presenteerden wij een aangepast
plan voor de herinrichting van ’t
Dorp tussen pastoor scheepensstraat en sgt. thompsonstraat.
Het plan werd over het algemeen
goed ontvangen. Met de opmerkingen van deze avond zijn wij

opnieuw aan de slag gegaan en
hebben het plan waar mogelijk
aangepast.
Wij nodigen u uit op donderdag
9 februari 2017 om 19.30 uur
in Cultureel Centrum de Pas in
Heesch om dit nieuwe plan met
u te bespreken en vast te stellen.

Verpakkingen van plastic,
blik en drankkartons
kunnen in dezelfde zak

Gevonden en verloren
voorwerpen
als u een voorwerp heeft verloren of gevonden (bijvoorbeeld bril,
fiets of portemonnee), kunt u dit registreren bij de gemeente. kijk
op www.bernheze.org voor een overzicht, informatie over de procedure en de registratieformulieren. u kunt voor de registratie tijdens de openingstijden terecht in het gemeentehuis, De Misse 6 in
Heesch, of bellen 14 0412.
paspoort, id-kaart of rijbewijs
U kunt een vermissing van paspoort, id-kaart of rijbewijs bij de
gemeente opgeven. U hoeft daar
dus niet meer voor naar de politie.
Is uw document gestolen, dan
moet u eerst bij de politie een
proces verbaal op laten maken.

Dit proces verbaal moet u meenemen bij de aanvraag van een
nieuw paspoort, id-kaart of rijbewijs.
U moet persoonlijk aangifte
doen. Het kan niet digitaal of per
telefoon. Maak daarvoor een afspraak.

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

Besluit tot uitschrijving
Het college van burgemeester
en wethouders heeft besloten de
persoonsgegevens van de volgende personen niet meer bij te
houden, omdat uit onderzoek
geen uitsluitsel is verkregen over
de verblijfplaats.
- D.F. Paszek,
geboren 11-09-1972
Besluitdatum:
20 december 2016
- P. Jaskiewicz,
geboren 29-08-1974
- M.A.Wadowski,
geboren 24-04-1981
- R.D. Rodrigues Lima,
geboren 25-01-1983
Besluitdatum:
21 december 2016
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing.
Dit besluit kan grote persoonlijke
en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkenen. Bent
u op de hoogte van het huidige
adres van genoemde personen,
neem dan contact op met de
gemeente Bernheze, telefoon
14 0412.

algemene plaatselijke
verordening (apv)
rectificatie
- Gilde St. Antonius Abt Vorstenbosch voor het organiseren van
een rommelmarkt op 5 februari
2017, in plaats van 2 februari
2017, van 9.30 tot 15.30 uur
in ’t Gildebergske, Nistelrodesedijk 2, 5476 VJ Vorstenbosch.

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding
gedaan door:
- TCW Ons Verzet voor het
organiseren van Schaijkse
Lentetocht op 19 maart 2017
waarbij de fietsroute loopt over
het grondgebied van Bernheze.
De toestemming is verzonden
op 30 januari 2017.
- J.G.M. de Visser voor het organiseren van een garagesale
op 18 en 19 maart 2017 op
locatie Hommelsedijk 11,
5473 RE Heeswijk-Dinther.
De toestemming is verzonden
op 30 januari 2017.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening
vaststelling wijzigingsplan
Delst 30 nistelrode
Het college van burgemeester
en wethouders heeft het wijzigingsplan Delst 30 in Nistelrode
ongewijzigd vastgesteld (artikel
3.9a Wet ruimtelijke ordening).
Het plan is te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl met
de code NL.IMRO.1721.WPDelst30-vg01.
inhoud: Het plan betreft het oprichten van een woning aan Delst
30 in Nistelrode.
inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het
wijzigingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn
in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het

bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van
toepassing.
vaststelling wijzigingsplan
wijzigingsplan Bosschebaan 37
Heesch
Het college van burgemeester en
wethouders heeft het wijzigingsplan Bosschebaan 37 in Heesch
ongewijzigd vastgesteld (artikel
3.9a Wet ruimtelijke ordening).
Het plan is te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl met
de code NL.IMRO.1721.WPBosschebaan37-vg01.
inhoud: Het plan betreft het
oprichten van een kantoor en
twee open loodsen ten behoeve
van een aannemingsbedrijf aan
Bosschebaan 37 in Heesch.
inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het
wijzigingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn
in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b van toepassing

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heesch
- ’t Dorp vanaf nr. 2 tot Pastoor
Scheepensstraat,
Kappen 17 platanen, 31 moeraseiken, 29 lindebomen
Ontvangstdatum: 19 januari
2017
- Deken van der Cammenweg
ong.
Oprichten woonhuis
Datum ontvangst: 24-01-2017

- ’t Dorp 107
Uitbreiden woonhuis en handelen met gevolgen beschermde monumenten
Datum ontvangst: 27-01-201
- Berktstraat 4
Handelen met gevolgen
beschermde monumenten
(uitbreiden bijgebouw)
Datum ontvangst: 25-01-2017
Heeswijk-Dinther
- Schoolstraat 18a
Bouwen carport en overkapping
Datum ontvangst: 26-01-2017
nistelrode
- Canadabaan 2
Uitbreiding bedrijfspand en
woning
Datum ontvangst: 27-01-2017
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Teerlingstraat ong.
Oprichten 6 CPO patio woningen
Verzenddatum: 23-01-2017
Heesch
- Venhofstraat 4
Milieuneutraal veranderen
Verzenddatum: 24-01-2017
- Hoogstraat 34
Realisatie bedrijf aan huis (handelen in strijd regels ruimtelijke
ordening)
Verzenddatum: 27-01-2017
- Venhofstraat 3
Milieuneutraal veranderen
Verzenddatum: 24-01-2017
- Beukenlaan 24
Verbouwen woning
Verzenddatum: 24-01-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
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De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Omdat
deze besluiten leiden tot een onomkeerbare situatie, treden ze
zes weken na verzending van het
besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Droevendaal, naast nummer 1
Kappen 2 eiken en 1 berk
(bouwwerk)
Verzenddatum: 26 januari
2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide
procedure, niet worden gepubliceerd. De bekendmaking van deze
aanvragen vindt plaats via publicatie van een ontwerpbesluit.
Ontwerpbesluiten
Het college van burgemeester
en wethouders wil toestemming

verlenen voor:
vorstenbosch
- Derptweg 15
Brandveilig gebruik
Verzenddatum: 24-01-2017
nistelrode
- Slotenseweg 11
Brandveilig gebruik
Verzenddatum: 26-01-2017
Procedures 1a en 3b zijn van
toepassing.
Besluiten
De volgende omgevings-

vergunningen zijn via de uitgebreide voorbereidingsprocedure
verleend. Deze besluiten treden
in werking na afloop van de
beroepstermijn.
loosbroek
- Busselsesteeg 2
Handelen in strijd regels
ruimtelijke ordening/omzetten
agrarische bedrijfswoning naar
plattelandswoning
Verzenddatum: 30-01-2017
vorstenbosch
- Oude Veghelsedijk 47
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Veranderen en in werking hebben inrichting (revisie milieu)
en handelingen met gevolgen
beschermde natuurgebieden
Verzenddatum: 27-01-2017
vorstenbosch
- Derpt 8 en 10
Beperkte milieutoets en handelingen met gevolgen beschermde
natuurgebieden
Verzenddatum: 31-01-2017
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van
toepassing.

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

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

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

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

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

WWW.Bernheze.orG

VOOR EEN SCHONE SCHOORSTEEN

BernhezeFAMiLieBeriChten

Gouden bruidspaar
Gerard en Jo smits-smits

NISTELRODE - Gerard en Jo kijken terug op een bijzondere en
mooie dag waar ze erg van genoten hebben. Donderdag 26 januari
vierden zij hun 50-jarig huwelijk. Gerard en Jo leerden elkaar 54
jaar geleden kennen op de 11de van de 11de tijdens het dansen in
Sint-Oedenrode.
Ruim vier jaar reed Gerard iedere
zondag naar Veldhoven, naar Jo.
De eerste jaren op de brommer.
Beiden komen uit een groot boerengezin. Jo was de tweede oudste dochter van Jan en Nel SmitsKlaasen en had drie broers en zes
zussen. Jo was gezinsverzorgster

en hielp ook thuis in het gezin.
Gerard is geboren op het Kantje waar hij nu al bijna 75 jaar
woont. Zijn ouders, Grad en
Martina Smits-van der Heiden,
bouwden hier hun boerderij, inmiddels een monument, in 1932.
Gerard groeide hier op met zijn

Kapelstraat 1
Middelrode
T: 073-6129323
www.hendriksvegers.nl

broer en acht zussen. Op jonge
leeftijd overleed zijn vader en
zette zijn moeder de boerderij
voort. Gerard en Jo namen na
hun trouwen de boerderij over
en moderniseerden het bedrijf.
Ellen en Gerard werden geboren.
Gerard en Jo hebben zich jarenlang met plezier ingezet voor
de missie, het verenigingsleven
en andere vormen van bestuur.
Buurtvereniging ‘t Kantje werd
opgericht, vele carnavalsoptochten werden gelopen en nog
elke maandagavond wordt met
buurtgenoten een kaartje gelegd. Gerard is al vele jaren actief
in en om de kerk. Verder is hij
graag in de weer met zijn paarden en veel bezig ‘rond het huis’
waar toch altijd wat te doen is.
Jo schildert al heel wat jaartjes
samen met haar zussen en werkt
met veel liefde in de tuin, die niet
voor niets de voortuinwedstrijd
in Bernheze won. De boerderij werd verbouwd. Ze genieten
hier nu samen van dit plekje met
hun kinderen en kleinkinderen,
Emma en Tijs.

DE WINTER KOMT ERAAN!

LAAT TIJDIG UW SCHOORSTEEN VEGEN al voor e45,-
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Progressief Bernheze:

D66: samen ben je sterker

Mooier, beter

Jesse Jansen, commissielid Progressief Bernheze
Het borrelt in onze dorpen. Steeds meer
mensen staan op voor leefbare, groene
dorpsharten. In deze krant verschijnen
week na week ingezonden brieven van
inwoners van onze gemeente die vinden
dat hun dorp nog mooier, beter en fijner
kan. Ook op straat hoor ik van steeds meer
mensen ideeën om hun dorp op te fleuren.
Het is tijd om vaker en meer aandacht te
besteden aan deze signalen.
Kleine veranderingen op papier
kunnen een grote verandering
in beleving met zich meebrengen. Waar een groot dorpsplein
op papier prachtig lijkt, kan het
in werkelijkheid ontzettend leeg
ogen. Denk aan het al vernieuwde deel van ’t Dorp in Heesch.
Op papier een prachtig plan, in
werkelijkheid misschien wat minder geslaagd. Maar dat betekent
niet dat we er samen, met kleine
veranderingen, niet iets prachtig
moois van kunnen maken!
De openbare ruimte is nooit af.
Een dorp is nooit klaar. Met de
vernieuwing van een plein kopen
we niet onze verantwoordelijkheid af. Als we denken dat iets
mooier en beter kan, dan moeten

we daar voor blijven gaan. Oogt
een plein wat leeg? Misschien is
het dan tijd om een mooie boom
daar ruimte te geven om oud en
groot te worden. Liggen zebrapaden wat onhandig? Tijd om
samen na te denken over waar
deze beter passen.

HEt BorrElt in
onZE dorPEn
Progressief Bernheze is de partij
die altijd samen op zoek wil gaan
naar hoe het beter kan en deze
ideeën omzet in actie. Heeft u
ideeën? Mail naar:
j.jansen@progressiefbernheze.nl.

maakt werk van jouw recht
FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL | BESTUURSRECHT
Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

www.rhadvocaat.nl

luc verhoeven uit Heesch is assistent-bedrijfsleider bij eetcafé
’t tunneke in zijn woonplaats.
“jong en ouder hebben een mening over politiek in binnen- en
buitenland, juist nu er van alles speelt. aan de bar worden er
regelmatig stevig standpunten verkondigd. natuurlijk heb ik
ook een mening over politieke onderwerpen, dus vind ik het ook
logisch een keuze te maken voor een politieke partij die bij me
past. ik houd van vrijheid, maar ik vind dat die niet ten koste van
anderen mag gaan. Mensen willen dingen zélf aanpakken, zelf
keuzes maken maar wel met een goede ondersteuning. D66 wil
een samenwerkende gemeenschap waarin het verenigingsleven,
cultuur, bedrijven en particulieren elkaar als vanzelfsprekend
vinden. als je het mij vraagt, zit in samenwerking de grootste
kans om echt iets te veranderen, dat geldt niet alleen voor werk
en privé maar eigenlijk voor alles. samen ben je sterk. D66 gaat
ook uit van de kracht van mensen om samen dingen te doen,
samen een bijdrage leveren aan de gemeenschap. Daarom
vertrouw ik op D66.”

Lokaal: Goed

ik ben

communiceren valt niet mee!

Gwendy
Iedereen communiceert. Je wisselt informatie uit, door gesproken taal, geschreven taal, maar ook door je lichaamshouding zoals mimiek en gebaren.
Maar goed communiceren, dat valt niet mee. Wat mij betreft kan de communicatie in de commissievergaderingen nog stukken verbeterd worden. Meer
interactie kan ervoor zorgen dat mensen meer betrokken raken bij het onderwerp. Mijns inziens wordt er nog te eenzijdig gecommuniceerd. Er vindt wel
discussie plaats, maar vooral tussen wethouders en commissieleden.
En nog te weinig tussen commissieleden onderling, er kan
nog veel meer en beter gedebatteerd worden. Hierdoor krijg
je een meer interactieve beleidsvorming. Een mooi voorbeeld
van interactieve beleidsvorming
is de ontwikkeling van Plan Rodenburg. Doordat de deelnemers
actief deelnemen aan het proces,
creëren ze met elkaar een mooi
plan. Door deze grote betrokkenheid wordt er meer draagvlak

gecreëerd voor politieke beslissingen. Burgers zijn bij de start
van het plan betrokken waardoor
er snel zicht kwam op de tegengestelde belangen. Verschillende
perspectieven kwamen snel in
beeld en werden in het plan betrokken.
We gaan ervan uit dat er uiteindelijk een acceptabele oplossing
komt voor alle uitdagingen. Ook
hierbij is communicatie van groot

belang. Alle partijen moeten op
tijd en op de juiste manier geïnformeerd worden. Ook hier speelt
goede communicatie vanuit de
gemeente een belangrijke rol.
Want wanneer je op een goede
manier communiceert, creëer je
betrokkenheid en vertrouwen.
Van hieruit kun je makkelijker
een gezamenlijk doel bereiken.
Want we willen toch allemaal
een bloeiende leefgemeenschap
met betrokken burgers!

Leo en Jan: Jubilarissen Gregoriaans herenkoor heesch
HEESCH - Leo van den Berg en Jan van de Wiel zijn dit jaar de jubilarissen van het Gregoriaans herenkoor. Ze zijn afgelopen maandagavond in het zonnetje gezet.
Jan van de Wiel
Jan van de Wiel is 25 jaar lid van
het Gregoriaans herenkoor. Hij
is een actief en trouw lid, mede
voorzanger bij het koor en zorgt,
samen met een paar andere leden, dat de zangmappen steeds
up to date zijn.Verder is Jan zeer
geïnteresseerd in kunstgeschiedenis, hij schildert veel en roeit
ook ontzettend graag, zelfs als
er sneeuw ligt. Ook kookt hij erg
graag, dit tot grote vreugde van
zijn vrouw.
Jan van de Wiel

Foto’s: Ad Ploegmakers

Leo van den Berg
Leo is 12,5 jaar lid van het koor
en zingt ook al enkele jaren bij
het Ceciliakoor. Hij is een trouw
lid en altijd zeer actief geweest.
Samen met enkele vrienden is
Leo ook een fervent wielrenner;
zij zijn zelfs enkele jaren terug
naar Santiago de Compostella
geweest.
Daarnaast biljart Leo en legt hij
graag een kaartje bij KBO.

Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl

Leo van den Berg

inforMatie voor de kernen
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SP: Luchtkwaliteit

Bernheze is slecht

Cor van Erp, SP Bernheze
De lucht boven een groot deel van Nederland is het vieste van Europa. Vooral boven de Randstad en Noord-Brabant is dit het geval. Dit werd pas echt
duidelijk door de beelden van de milieusatelliet Envisat. Duidelijk diep rode
vlekken. Oftewel de hoogste graad van vervuiling. De aanpak blijft te vaak
steken in mooie woorden.

Vieze lucht
Onderzoekers
constateerden
onlangs dat de lucht in de binnenstad van Den Bosch schoner
is dan in het buitengebied van
Bernheze. Een pijnlijke, maar
duidelijke weergave van de feiten. De hoge concentratie varkens en kippen draagt daar een
forse steen aan bij. De landelijke politiek blijft echter alsmaar
talmen en pakt niet door. Daar
wordt de lucht in Bernheze niet

schoner van. Als met deze aantallen varkens en kippen de uitstoot niet terug gaat, dan zullen
er drastische maatregelen nodig
zijn! Er zullen minder dieren moet
komen. We kunnen niet op deze
weg doormodderen. Dat gaat ten
koste van de volksgezondheid.
De lokale politiek kan echter niet
sturen op de dierenaantallen.
Daar is de landelijke politiek aan
zet. Blijven we mensen in Bernheze blootstellen aan de smerig-

ste lucht van Europa? Als het aan
de SP ligt niet. Onze inwoners
verdienen beter. De SP Bernheze
blijft daarom aandringen op heldere maatregelen. Maatregelen
die leiden tot schonere lucht in
Bernheze. Daar staat de SP pal
voor. Het blijft voor de SP Bernheze een belangrijk speerpunt.
Alle mogelijkheden horen benut
te worden. Zeker met het oog
op oude, vervuilende stallen. Dat
kan echt niet meer.

Pas vanaf het moment dat je oude abonnement
afgelopen is en je nieuwe abonnement ingaat,
ga je betalen

Lezen is niet voor iedereen vanzelfsprekend

CDA:

Raadslid CDA Bernheze Esther van den Bogaart
Boom, roos, vis. Zó leerden vroegere generaties lezen. Ik, kim, sim leren de
kinderen nu. Helaas lukt het niet iedereen om goed te leren lezen. Vanwege
dyslexie of omdat je bijvoorbeeld opgroeit met weinig boeken. Als er weinig
gesproken wordt thuis, kun je als kind taalachterstand oplopen. Het is moeilijk om dit in te halen. Als tiener heb je hier last van op school en later als
volwassene bij het vinden van een baan.

In onze huidige wereld met pc’s
en smartphones zijn er voor bijna alle beroepen taal- en rekenvaardigheden nodig. Ook bij bestellen online, bij de bank, bij de
belastingen. In de winkel, bij het
ontvangen van offertes en rekeningen moet je kunnen lezen en
rekenen. Een gevolg van het missen van informatie kan zijn dat
je makkelijker last van schulden
krijgt. Zelfs voor je gezondheid is

Blanco:

het goed lezen van recepten van
de apotheek een voorwaarde.
Taalcursus in je bieb
Laaggeletterdheid komt veel
voor in Nederland. Het is niets
om je voor te schamen. Ken je
iemand met dit probleem? Er is
hulp mogelijk. Sinds kort zijn er
meer mogelijkheden om beter
te worden in taal en rekenen. In
de bibliotheken kun je via een pc

gratis taal-, schrijf- en rekenvaardigheden leren. In de Heesche
bieb is er een taalpunt met cursussen. Bij ROC De Leijgraaf en
Sociale Dienst Meierijstad (voorheen Optimisd) zijn er cursusmogelijkheden.
Meer informatie vind je bij
www.nobb.nl/bernheze/
educatie/taalpunt.
Klik op taalkaart.

De Wildhorst
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GLAsheLDer 19
Glasvezel aansluiten is nog
steeds gratis

Tekst: Frank van den Dungen Illustratie: www.sarahlinde.nl

Eind vorig jaar werd de knoop doorgehakt. Dertig procent had
zich aangemeld. Genoeg voor E-Fiber en TriNed om te beginnen
in Bernheze. Ze hadden er alle vertrouwen in dat er meer zouden
volgen.
Héél Bernheze gratis
Dankzij die dertig procent, krijgt heel Bernheze nu glasvezel.
Gratis. De kabel wordt gelegd en iedereen krijgt een aansluiting
in zijn meterkast. Behalve als je dat écht niet wilt natuurlijk. En als
je het signaal ergens anders binnen wilt laten komen, komt die
aansluiting natuurlijk daar. Maar het is nog steeds gratis. En dat is
ook logisch.

De kabel wordt gelegd en iedereen krijgt
een aansluiting in zijn meterkast
Want E-Fiber is nu hier in Bernheze druk in de weer om
glasvezelkabel te leggen. Als ze straks uit Holland of uit
Limburg hiernaartoe moeten komen om je aan te sluiten, is dat
natuurlijk een andere zaak. Maar zolang ze hier bezig zijn, is
de huisaansluiting gratis en krijgt iedereen de beloofde € 450,korting voor het activeren.
Nooit dubbel betalen
Als je daadwerkelijk overstapt op glasvezel, neem je een
abonnement bij één van de twee providers. Dan wordt de
aansluiting in je meterkast ook geactiveerd. En dan komt er een
monteur om je apparatuur ook binnenshuis aan te sluiten. Maar
pas vanaf het moment dat je oude abonnement afgelopen is en
je nieuwe abonnement ingaat, ga je betalen. Je betaalt dus nooit
dubbel.
Meld je aan bij TriNed.nl of Tweak.nl.
Vragen? Mail verkoop@team.trined.nl, info@tweak.nl of
breedbandbernheze@xs4all.nl.
Krijg je antwoord; glashelder.

Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco
Vorige week was in de krant te lezen dat in Brabant een aantal vakantieparken broeinesten dreigen te worden van criminaliteit. Parken waarin niet
geïnvesteerd wordt krijgen te maken met de komst van drugscriminelen,
buitenlandse werknemers en spookbewoners. Alle reden dus om de toekomst
van vakantiepark De Wildhorst in Heeswijk-Dinther scherp op het netvlies te
houden.

De Wildhorst heeft het al een
aantal jaren lastig, verloedering
en leegstand liggen op de loer.
Een van de redenen is de hoogte
van de erfpacht die de gemeente
rekent. Het park is daardoor niet
interessant voor de gemiddelde
vakantievierder, en dat is jammer. Bernheze heeft drie speerpunten voor de toekomst van de
gemeente bepaald en recreatie
en toerisme is er daar eentje van.
Met bijvoorbeeld de Maashorst,

het Aadal, kasteel Heeswijk en
de wijstgronden heeft onze regio genoeg te bieden en zou
een park als De Wildhorst daarvoor een ideale toeristische uitvalsbasis kunnen zijn. Politieke
Partij Blanco wil daarom dat de
gemeente alles in het werk stelt
om het park weer te laten worden wat het eens was: een florerend vakantiepark. Dus zeker
geen alternatieve woonwijk voor
criminelen en arbeidsmigranten.

Een tweede speerpunt van onze
gemeente is de landbouw. In de
landbouw weet iedereen hoe
het werkt; wie wil oogsten moet
eerst zaaien en bemesten.
Als we als gemeente een mooi
vakantiepark willen, zullen we
eerst de omstandigheden in orde
moeten maken, ook wanneer
dat ons wat geld kost. Hiervoor
is een langetermijnvisie nodig,
immers, zonder investering geen
oogst.

Bij HondenuitlaatserviceSuzanne staat
kwaliteit,
veiligheid,
betrouwbaarheid
en plezier voorop!

• anoniem
• Gratis
• In 3 minuten

Van Bernheze
voor Bernheze

• Ook dierverzorging aan huis!
www.hondenuitlaatservice-suzanne.nl
info@hondenuitlaatservice-suzanne.nl
06-31 22 84 97
Bovenmeester 41 Heeswijk-Dinther

Ga naar
www.tipmooibernheze.nl
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oogcontact

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

5x 1/5 staatsloten

n
le
e
e

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Diny van der Zande
uit Vorstenbosch

Winnaar:
Diny Leijen
kan de staatsloten
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen
Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.
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MooiBernhezertjes
te koop
Nieuwe DessotapijttegelS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 0,50 per tegel. Duinweg 17,
Schijndel 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
Kiprollade € 6,98 per kilo.
Blinde vinken
€ 0,80 per stuk.
Slagerij Bert van Dinther
Heistraat 8, Oss.
0412-454536.
GIGANTISCHE OPRUIMING
Kortingen tot 70%
op hanglampen, vloerlampen,
tafellampen, plafonnières spots
enzovoort.
Ook hebben wij nog oude
gloeilampen op voorraad.
Doe uw voordeel want op=op
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12, 5473 AE
Heeswijk-Dinther.
www.heesakkerslichtvisie.nl
Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.
Dagelijks vers
geplukte tulpen
€ 2,- per bos, verschillende
kleuren.
Richard van Doorn
Vorstenbosseweg 1, Dinther.
ALLE KADO-ARTIKELEN
nu met maar liefst
50% KORTING
Scoor nu een leuk cadeau of
woonaccessoire voor weinig.
Kom snel want op=echt op!
Heesakkers Kadoshop
Abdijstraat 12, 5473 AE
Heeswijk-Dinther.
www.heesakkerslichtvisie.nl
Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.
Printpapier
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams. Per pak 500 vel
€ 4,99. Hele jaar door 5 pakken
€ 19,99.
’t Mediahuys,
Laar 28, Nistelrode.

Zoek: pen, papier, potlood, kleuren, schrijven, school, pauze,
juffrouw, meester, leren, rekenen, lezen, gym, geschiedenis,
aardrijkskunde, biologie, speelplaats

Rommelmarkt
Gilde Vorstenbosch

VORSTENBOSCH - De jaarlijkse rommelmarkt van het gilde
Sint Antonius abt vindt plaats
op zondag 5 februari van 9.30
tot 15.30 uur op ‘t Gildebergske aan de Nistelrodesedijk 2 te
Vorstenbosch.
Eerder kwamen op deze markt
al ruim 800 bezoekers snuffelen.
Het is een markt vol met curiosa,

speelgoed, kleding en allerlei
leuke snuisterijen. Wil je een van
de kramen huren dan kun je je
nog inschrijven op
www.gildevorstenbosch.nl,
www.facebook.com/
gildesintantoniusabt of bellen
met 06-49632296.
Een kraam van 0,8 meter bij 2,4
meter kost €15,-.

aangeboden
Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.
Colorenta geeft
WORKSHOPS
kleuranalyse en make up om
te bepalen welke kleuren jou het
mooist maken.
Ook zijn er workshops voor
alleen make up te boeken.
Leuk om cadeau te geven of
gewoon om jezelf te verwennen.
Colorenta, Hannie Heesakkers
06-51110053 Heeswijk-Dinther.
FRIETKRAAM Voor uw
evenement of feest. Voor info
en/of boekingen: 0413-292911/
06-25416954. Mario & Christa
Bok.
EEN AVONDJE UIT
Bijna 50 jaar Schietvereniging
‘t Koskojjer. Activiteit
luchtbuksschieten voor
verenigingen, buurten en
bedrijven. Meer informatie:
Piet van Hintum 0412-611168.
Creatieve kids voor
de cursus ‘Creatief
met naald en draad’
Leer je eigen knuffel en kleding
maken. Ook voor kinderen met
autisme en/of adhd.
Info: info@wavebegeleiding.nl
of 06-25302651.
SCHEIDEN doe je samen.
Vanaf intakegesprek tot en
met afhandeling rechtbank,
effectiever en goedkoper dan
een advocaat.

Eén aanspreekpunt tegen een
vaste totaalprijs.
Astrid Larue tel.: 06-53972748,
larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
Er is toekomst na de scheiding.
Het Scheidingshuys.

gevraagd
Lege cartridges
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode en
steun hiermee het goede doel
Hulphond Nederland.
Oude/kapotte
mobieltjes
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode of
Bunderstraat 1 en steun hiermee
het goede doel Stichting
Opkikker.
Wie kan mij helpen aan
ansichtkaarten van
Heeswijk-Dinther en
Loosbroek?
Dick van de Leest 06-55325484.
Authentieke spullen
uit de Tweede
Wereldoorlog.
Tegen vergoeding!
Voor inlichtingen of informatie:
06 - 41989670.

overig
Keeztoernooi
Vrijdag 3 februari bij Cafe D’n
Brouwer in Mariaheide.
Deelname € 10,- per team.
Zaal open 18.30 uur en toernooi
begint om 19.30 uur.
Informatie: 06-53657096.
Opgeven:
keezenmariaheide@gmail.com.
SATURDAYS; uitgaansavond voor
40 plussers
Zaterdag 4 februari bij zaal
D’n Brouwer in Mariaheide
Met muziek, van toen en nu.
De aanvang is 21.00 uur en
entree is € 8,-.
Voor iedereen, alleen, met
partner of vrienden. Volgende
data zijn 18 februari en 4 maart
www.saturdays.eu.

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

4 februari: wereldkanker(aars)dag
Tekst?

Zie oplossing pagina 31
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Carnavalsnieuws
stichting Carnaval hDL verplaatst ouderenpronkzitting naar zaterdagmiddag
Pronkzittingen Stichting Carnaval HDL op vrijdag 17 en zaterdag 18 februari
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Carnaval komt eraan en daarmee staan de pronkzittingen weer
voor de deur. Ook dit jaar zorgen lokale en regionale artiesten weer voor een waar spektakel tijdens de
pronkzittingen van Stichting Carnaval HDL. Wel is er één grote verandering: de ouderenpronkzitting is
verplaatst van maandagavond naar zaterdagmiddag.
terdagmiddag prettiger is voor
de ouderen, waarna besloten is
om de ouderenpronkzitting te
verplaatsen.
Doordat mensen massaal gestemd hebben tijdens de clubkasactie van Rabobank kan
Stichting Carnaval HDL voor de
ouderen kosteloos het vervoer
regelen naar de Snevelbokkenstal. Stichting Carnaval HDL
nodigt alle ouderen dan ook
van harte uit op de vernieuwde
pronkzitting op de zaterdagmiddag!
Tekst: Matthijs van Lierop

Jarenlang vond de ouderenpronkzitting van Stichting Carnaval HDL traditiegetrouw plaats
op maandagavond, maar vanaf

dit jaar komt daar een eind aan.
Na gesprekken van de stichting
met ouderenorganisaties, zoals
de KBO, is gebleken dat de za-

Prins Carnaval van Snevelbokkenland op spectaculaire wijze
onthuld
De overige twee pronkzittingen
blijven op de vrijdag- en zater-

dagavond. Tijdens de pronkzitting op vrijdag zal de nieuwe
Prins Carnaval van Snevelbokkenland op spectaculaire wijze
onthuld worden. Wie zal de opvolger worden van Prins Sander
d’n Urste?

SNEVELBOKKENLAND

STICHTING HDL

Lokale en regionale artiesten
Naast de prinsenonthulling bieden de pronkzittingen een uitgebreid programma voor jong en
oud. Diverse lokale en regionale
artiesten, tonpraoters, dansmariekes en andere deelnemers
maken er een spetterend feestje
van. Na de pronkzittingen kan
nog uitgebreid over de show
worden nagepraat tijdens de afterparty.

zaterdagavond start de pronkzitting om 19.49 uur. De aanvang
van de ouderenpronkzitting op
zaterdagmiddag is om 13.30
uur. Kaarten zijn in de voorverkoop te koop op vrijdag 3 februari tussen 19.30 en 21.00 uur
in CC Sint Servaes en daarna bij
Paperpoint en de Dagwinkel in
Loosbroek.

Dit geweldige feest wil je toch
niet missen?
De pronkzittingen van de Stichting Carnaval HDL vinden plaats
op vrijdag 17 februari en zaterdag 18 februari. Op vrijdag- en

Indien de shows niet zijn uitverkocht, zijn kaarten te koop aan de
deur. Voor meer informatie kijk
op
www.snevelbokkenland.nl
of www.facebook.com/
snevelbokkenland.

Bridgen met Carnaval
Snevelbokken, snevelgeiten en zandkruiers
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Ik heb dit jaar het genoegen om de
scepter te mogen zwaaien over Snevelbokkenland. Ik ben heel benieuwd
hoe me dit gaat bevallen, want natuurlijk is het voor mij een spannende
eerste keer. Ik ben van plan hier heel erg van te gaan genieten. Omdat
veiligheid mij met de paplepel is ingegeven wil ik mij ook terdege
voorbereiden op het aanstaande carnavalsfeest.
De vonk sloeg pas echt over toen ik er een paar dagen over na had kunnen
denken. Het was even wennen en het blijft een dubbel gevoel, maar daar
heb ik altijd al een beetje last van. We gaan proberen er een geweldig feest
van te maken, samen met z’n allen.

HEESWIJK-DINTHER - De jaarlijkse
carnavalsbridgedrive
wordt dit jaar gehouden op
maandag 27 februari in CC Servaes. Dit wordt wederom een
goed verzorgde bridgemiddag.
De zaal gaat om 12.30 uur
open en het bridgen begint
om 13.00 uur. Je kunt je inschrijven door vóór 30 januari
€ 17,50 per paar over te maken
naar Rabobank rekeningnummer
NL83RABO0111629071
ten name van CC Servaes.
Vermeld hierbij de namen van
het bridgepaar en je telefoon-

nummer. Meer informatie kan je
vinden op www.ccservaes.nl of
door te bellen naar
06-20160376.

Groeten, de aanstaande heerser/heerseres van Snevelbokkenland.

Uitreiking Gouwe Kreuge aan scouting heesch

Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl
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Auto & Motor
Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14
5473 RG HEESWIJK-DINTHER
Telefoon: 0413-291887

nIeUwS

Mag ik bellen
in de auto?

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

OOK VOOR REPARATIES EN APK KEURINGEN
Ford Fiësta nw model 1.3 ..................... 2011 Renault Clio..1.2 .......................... 2006-2010

www.taxivangrunsven.nl

Ford Fiësta 1.3...................................... 2012 Toyota Aygo 1.0 4 drs ........2011-2012-2014

Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490

Ford Fiësta - 1.6 .................................. 2009 Toyota Yaris 1.2 .................................... 2014
Ford KA 1.3.........................2000-2006-2009 Volkswagen Polo 1.2.................... 2010-2012
Ford Focus 1.6 D ...............2006-2007-2013 Volkswagen Up ..................................... 2012
Ford Focus 1.6 77kw ............................ 2012 STATIONWAGONS:
Honda CR-V 2.0i Elegance .................... 2010 Ford Focus 1.6 ...................................... 2012
Peugeot 106 ......................................... 2001 Ford Focus 1.6D .................................. 2013
Peugeot 107 ......................................... 2012 Peugeot 307 2.0 HDi ............................. 2003
Peugeot 207 ........................................ 2008 Skoda Octavia 1.2................................. 2011

Niet handheld bellen
achter het stuur
Je mag je mobiele telefoon
niet vasthouden als je de auto
bestuurt. Bijvoorbeeld om een
sms-bericht te versturen of te
lezen. Je mag de telefoon ook
niet tussen je oor en schouder
klemmen.
Handheld bellen verhoogt
kans op ongeluk
Handheld bellen achter het
stuur leidt tot gevaarlijk weggedrag en verhoogt de kans
op een ongeval. Je wordt
afgeleid als je tegelijk de telefoon moet bedienen en de
auto moet besturen. Ook
moet je je aandacht verdelen
tussen jouw telefoongesprek
en het rijden.
Bron: www.anwb.nl

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

Al ruim 90

jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

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

LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

onderhoud
en reparatie personen- en bedrijfswagens
onderhoud en reparatie personen- en bedrijfswagens
lichte-lichteen zware
bedrijfswagens
in- enin-verkoop
en verkoop
en zware
bedrijfswagens

APK personen- en bedrijfswagens

APK personen-bedrijfswagens
tachograaf kijken
ijken
tachograaf

AART SCHOONES
AART
SCHOONES
Middelste Groes 13 5384 VV Heesch Tel.+31 (0)412 45 47 38

Mobiel +31 (0)6 53 18 75 89

Wastips

Middelste Groes 13
Mobiel +31 (0)6 53 18 75 89

Fax +31 (0)412 45 23 65

info@autoserviceheesch.nl

5384 VV Heesch
Tel. +31 (0)412 45 47 38
Fax +31 (0)412 45 23 65 info@autoserviceheesch.nl

Ga je zelf aan de slag voor de
deur of in een wasbox, denk
dan aan het volgende:

Brouwersstraat
Brouwersstraat19
19
5473HB
HBHeeswijk
Heeswijk-Dinther
5473
Dinther
T. (0413)
0413-29
41 24
24
T.
29 41
www.autobedrijfminnaar.nl
www.autobedrijfminnaar.nl

Een greep uit onze voorraad!

• APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
Aygobedrijfsauto’s
2.0 6 cil.
widebody
1999auto’s
€ 6450,- en Toyota
5 drs zwart
2010
•BMW
In-Z3en
Verkoop
van
lichte
Volkswagen
Fox
1.2
2009
Citroën
Xantia
break
YOUNGTIMER
1999
€
1999,• Wielen en banden
Citroen Xsara Picasso

€ 4250,€ 4450,-

2002 € 1499,-

Een
uit2004voorraad
Fiat Pandagreep
airco
€ 3450,Bedrijfswagens ex BTW:
Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart
Fiat Panda 1.2 panoramadak
Audi A4 blauw Metalic div. opties
Ford Focus
stationgrijs
1.6met.
Citroën
C5 br.1.8
Citroen Xsara picasso blauw met.
Hyundai Atos inruilkoopje
2 CV 6 blauw (belastingvrij)
Lada Kalina
1.6 28Dkm
Citroën
Xara Pic.1.8
gr. met.
Citroen Xara Coupé
Opel Agila 1.2 comfort
Daihatsu Yong yrv zwart
Opel Corsa
sport2.5 td, blauw met.
Dodge
Ram van
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw
Peugeot 307 CC 2.0-16V Leer
Ford Focus stationcar, 16 16v
Ford Focus stationcar, zwart
Ford Ka
meeneemprijs
Ford Transit connect, ex btw
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars

2003
2007
2001
2003
2004
2003
2003
1971
2008
2004
1999
2001
2002
2007
2001
1997
2004
2002
2002
1998
2004
2005

€ 4.950,€
3499,-

€ 4.750,€
1750,€ 3.950,€ 3.900,€
1499,€ 4.950,€
3499,€ 4.950,€ 1.500,€ 1750,€ 2.750,€
4750,€ 1.999,€ 1.999,€ 6999,€ 3.499,€ 2.750,€ 650,€ 3.250,€ 7.750,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje
1987 € 8.250,Mazda 2 automaat, 28dkm
2005 € 6.450,Opel
Combo
cdti verlaagd, div opties2004
f zwart,
2002€ €1999,3.800,Mazda
323 1.3
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat 1991 € 2.950,Peugeot Bipper 1.4 HDI
2009 € 3500,Mercedes 250 TD autom.youngtimer 1996 € 5.950,Peugeot 307 hdi break
2007 € 7.600,Peugeot 206 CC cabrio
2006 € 6.950,Motoren:
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk 1994 € 750,Kawasaki
Vulcan 750
custom
Renault Laguna
break
1.6zwart
16v 1990
2000€ € 2450,1.450,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,-

Citroën Berlingo 2.0 HDI 139Dkm 2005 € 3500,-

Speciale aanbieding

Fiat Panda 1.2 edizione cool, panoramadak, 2007 € 3499,-

• gebruik geen spons, maar
een microfiber washandschoen. Vuil en zand kunnen zich in een spons ophopen en krassen veroorzaken
• ververs regelmatig het water
in de emmer; vuil en zand
blijven op de bodem aanwezig. Elke keer wanneer je
jouw washandschoen in het
water doopt, loop je het risico dat je een deel van dit
vuil over je auto uitsmeert
• was je auto altijd in de lengterichting. Draaiende bewegingen veroorzaken zogenaamde ‘swirls’ in de lak;
cirkelvormige krassen die in
het volle (zon)licht goed te
zien zijn
• de auto droog maken doe
je met een droogdoek, ook
wel een ‘watermagneet’
genoemd. Dat is een zeer
zachte doek, die geen beschadigingen aan de lak
aanbrengt. Bovendien kan
zo’n watermagneet een
veelvoud van zijn eigen gewicht aan vocht absorberen.
Bron: www.anwb.nl

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule
S O L U T I O N
Sticker réparateur.indd 1

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
23/09/09 10:12

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
Opel
2.0 DTH .................................
2003
FiatVanaf
500 zeer2017
apart 40.00
kmde
aircoprijzen
.......... 2007van
zijn
deZafira
APK-keuring
verlaagd!
Fiat Panda 4200 km. ................................ 2009 Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km. ...... 2002
BMWFiesta
116i navigatie
58.000 km 2009
automaat
2011
OpelAstra
Zafira1.4
Y20station,
DTH .................................
2005
Ford
1.3i 51 kWslechts
.............................
2004 Opel
Citroen
C3C-Max
1.4 85.000
kmGhia 55000km2007
Corsa
navi en
Peugeot
2061.3
2.0cdti
16V5-drs,
GTI .........................
2001
Ford
Focus
1.8i 16V
..2006 Opel
Citroen
C3 1.4
1.4 16V
16v5-drs.
airco .......................2010
airco 206 1.4i 16V 85.000 km. ............
2010
2006
Ford
Fusion
2006 Peugeot
Honda
16V 5-drs.
automaat .........2005 Opel
Peugeot
206 ccSport
1.6 16V
quiksilver 55.000km
..2004
CitroenCivic
C3 1.4
airdream
selection
Insignia
Tourer
2012
Honda
Civic
2001 Opel
Peugeot
206 rally
20i 16v heel apart en snel
..2004
91.000
kmsportwielen dikke uitlaat .......2012
Meriva
1.4car
cosmo
2012
Mazda
6 1.8
Clima
77.000 clima
km. ................ 2003 Peugeot
Peugeot 308
306 Break
1999
Fiat 500
sport
uitvoering
1.2 Vti1.6
navi............................
airco
Mini
Cooper .............................................2009
2007 Renault
2006
navigatie
57.000 Clio
km 1.2 16V airco 64.000 km. .....
2014
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008 Renault Clio 1.6 16V airco ........................ 2003
Fiat Panda Easy uitvoering
Toyota Yaris 1.3 automaat 5-drs
Opel Agila 1.0 10.000 km ........................ 2005 Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km... 2006
30.000
airco pdc
2009
Opel
Agila km
1.2 16V airco 70.00 km. ..........2012
2005 Suzuki
Jimny 4+4 ...................................
2000
FordCorsa
FocusEasytronic
1.4 station
Clio 0.9
TCE
Expression,
Opel
Z1.OXV 12V 3-drs...2003
2002 Renault
Suzuki Swift
4-drs.
9.000
km. .................. 2010
FordCorsa
Focus1.21.65-drs
TDCI
titanium
navi, airco
km km. ..................
2014
Opel
20.000
km. airco ....2008
2010 Toyota
Aygo63.000
airco 20.000
2008
Opel
Omega 2.0i
1999 Volvo
Volkswagen
85 kW 2.0 aut2005
...1994
Kia Picanto
5drsaut. 141.000 km. airco ..2005
XC 70 Golf
5-drscabriolet
automaat
Opel
Vectra automaat
1.6 16V .................................
1998 Volvo
Volvo V40
XC70momentum
d5 automaatT3
..........................
2005
150 pk
2013
Kia Venga
slechts 22.000 km 2013
Opel Zafira 1.9D ...................................... 2006 Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart ......... 2003

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrader.nl
www.autobedrijf-timmermans.nl
www.autotrack.nl- -www.trekhaken.nl
www.trekhaken.nl
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Cafetaria ’t tramplein viert 10-jarig bestaan
een Week lang is er vOOr elke klant een envelOp Met inHOuD
Voor iedereen
Door de jaren heen is de snackbar
omgetoverd tot een ruime cafetaria met binnen 50 zitplaatsen
en buiten nog eens 60 zitplaatsen. Het assortiment, de bekende snacks en frietjes, werd ook
aangevuld met heerlijke menu’s,
zoals saté, spareribs, schnitzels,
maar ook bami- en nasi gerechten. Daarnaast werd in 2015 het
assortiment ijs aangevuld met
vele smaken vers ijs. In
2015 werd het terras
ook nog overkapt en
Actie:
dat geeft een extra
Een week lang comfort aan fietsers
en wandelaars, die
is er voor elke
daardoor het terklant een
ras steeds vaker
weten te vinden.
envelop met
En Truus en Tamara
blijven
ondernemen.
inhoud*
Na de carnaval komen
ze met enkele nieuwe
producten én komt de spaarTamara en Truus zijn blij met hun grote trouwe klantenkring
Tekst en foto: ©DMBK
kaart uit. Bij een aantal stempels
NISTELRODE - In de afgelopen tien jaar veranderde niet zoveel binnen de klantenkring van Truus spaart de klant voor € 5,- korPloegmakers en Tamara Verbakel, eigenaren van cafetaria ’t Tramplein. De cafetaria kreeg wel een ting op een volgende bestelling.
hele metamorfose, door de jaren heen werden er steeds meer dingen vernieuwd. Het zijn vooral de
klanten die wat gaan merken van het jubileum in de week van 9 tot en met 15 februari. Daarnaast viert Loyaal
’t Tramplein, na de carnaval, het jubileumjaar verder met een spaarkaart en er worden nieuwe producten “We zijn heel blij met onze trouwe klantenkring die we hebben
geïntroduceerd.
opgebouwd en waar we nog
Deze hele week trakteert het na zijn de prijzen in te wisselen Een van de grootste prijzen die steeds op kunnen vertrouwen.
team van ’t Tramplein de klan- tot 23 februari. Deze enveloppen de klanten kunnen krijgen, door Het tienjarig bestaan vieren we
ten op een envelop met inhoud. zijn goed voor een van de ge- middel van die envelop, is een vooral voor deze klanten die
Kom langs in de week van 9 tot rechten die ’t Tramplein in het as- echte hoofdprijs; een jaar lang onze cafetaria weten te vinden”,
en met 15 februari en check waar sortiment heeft; van een lekkere elke week een gratis zak friet ter vertelt Truus. Haar dochter Tamara vult aan dat dit klanten zijn
jij recht op hebt. In de week daar- snack tot een heel menu.
waarde van € 4,50.
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die enkele keren per week komen
of klanten die af en toe komen:
“We hopen dat iedereen dit bericht leest, want we hopen dat
we ze allemaal kunnen bedanken
voor de jaren dat ze bij ons kwamen en nog gaan komen.
Naast de vele fietsers die ons
terras aandoen voor een betaalbaar lekker vers kopje koffie of
lekker kopje thee, is 80% van de
klanten een vaste klant en daar
zijn wij heel trots op. Zonder hen
hadden we geen jubileum.”

Tramplein 1, Nistelrode
*

Een envelop voor iedere betalende
klant, niet geldig op drank en ijs.

OPEN
DAG
ZONDAG
12 FEBRUARI
VAN 11.00 TOT 15.00 UUR
Ben jij op zoek naar een opleiding op MBO-niveau? Kom dan naar onze open dag op
zondag 12 februari. Een mooi moment om zelf eens de sfeer te proeven en je te laten
inspireren. En de opleiding te vinden die bij je past. Onze docenten en leerlingen
staan klaar om je alles te vertellen over de opleiding waarin jij bent geïnteresseerd.
Maar dat niet alleen. Want naast het bieden van uitstekend onderwijs, doen we nog
veel meer. Aan persoonlijke begeleiding besteden we bijvoorbeeld veel aandacht
binnen De Leijgraaf. Want het draait tenslotte om jou! En we organiseren ook veel
leuke activiteiten en projecten. Te veel om hier op te noemen, maar waar je tijdens de
open dag allemaal kennis mee kunt maken!
Nieuwsgierig geworden?
Check onze website leijgraaf.nl/opendag!
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Heeft u hier al eens
over nagedacht?

Over onze dood praten we liever niet. Toch is het fijn om van elkaar te weten welke wensen
er zijn. Hoeveel rust zou het geven als u het nu wél regelt? Voor uw partner. Of de kinderen.
Nu vastleggen wat u wilt en hoe u het wilt. Op natuurbegraafplaats Maashorst merken wij
dagelijks dat mensen een natuurgraf kopen uit liefde. Omdat ze anderen niet met de zorg
willen opzadelen. En met hun aankoop borgen ze een stukje Nederlandse natuur.
De meeste mensen kopen bij ons samen een graf. Omdat ze
bij ons zelf hun plek kunnen uitkiezen in de natuur en daar
zekerheid over willen hebben. Die plek zal dan voor eeuwig
van hen zijn en nooit geruimd worden. Wij kennen namelijk
geen grafverlengingen of onderhoud voor nabestaanden.
Dat is een geruststellende gedachte. Geen zorgen of moeilijke beslissingen voor nabestaanden. Niet over kosten,
verlengingen en niet over het onderhoud.

Een natuurgraf koopt u vanaf € 3.250,-. Een urnengraf is er
vanaf € 2.000,-. Het grafrecht dat u koopt, is voor eeuwig van
u. Dat borgen we notarieel en in het Kadaster.
Maashorst is een prachtige plek voor de uitvaart. U krijgt
daarvoor alle tijd en vrijheid. Er kan bij ons heel veel. Ons
team zorgt er, samen met de uitvaartondernemer, voor dat
de uitvaart precies volgens uw wensen wordt ingevuld en
uitgevoerd.

Kom gerust eens vrijblijvend kennismaken.
Natuurbegraafplaats Maashorst is 7 dagen per week geopend. U bent dagelijks van harte welkom. Wanneer u afspraak maakt
voor een informatiegesprek met een informatiemedewerkster nemen we uitgebreid de tijd voor u. Dan bespreken we rustig
onder het genot van een kopje koffie of thee de mogelijkheden. En beantwoorden al uw vragen, bijvoorbeeld over hoe het
werkt met uw verzekering. Mail contact@maashorst.nl of bel (0486) 745 006.

Franse Baan 2, 5374 RS Schaijk  www.maashorst.nl  (0486) 745 006  contact@maashorst.nl
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Workshop Veiligheid en hulpverlening
In de pauze van avond stelden drie jonge en actieve IPG’ers zich voor.
Zij ondersteunen het scholenproject in Bernheze.
joep van lankveld voorheen woonachtig in HeeswijkDinther zit in een rolstoel. Hij hoopt dat er in de toekomst
aangepaste huurwoningen in Heeswijk-Dinther gebouwd gaan
worden, zodat hij terug kan naar zijn geboorteplaats. IPG zet
zich ook in om die woonvormen te stimuleren. Sporten is erg
belangrijk voor Joep, en voor meer mensen met een beperking.
Hij is hard aan het trainen en hoopt een keer aan de Paralympics
mee te kunnen doen.

Wilson Bosch

BERNHEZE – IPG organiseerde op 15 april 2016 een symposium over
veiligheid en hulpverlening in en rond het huis. Want dit is van extra
belang als je een beperking hebt. Vorige week donderdag 19 januari
kwam er een vervolg op deze avond met de doelstelling het verder
uitwerken van de opbrengst uit het symposium van april 2016.
Wilson Bosch, voorzitter IPG,
heette iedereen welkom en was
blij met de opkomst van ongeveer
60 aanwezigen. En hij deelde de
bespreekpunten van deze avond
in drie onderwerpen in: informatie, voorlichting en toepassing.
Informatie
Onderstaande onderwerpen werden besproken en van elk punt
werd nagegaan of het een goed
idee is, of het toepasbaar is en hoe
het verder uitgerold kan worden.
• apps
• alarm
• sleutelkast.
Hulpmiddelen
• woningcheck
• zwaailicht.
• rookmelders
• hang- en sluitwerk.
Rond bovenstaande onderwerpen wil IPG, indien mogelijk samen met anderen waaronder
Samen Sterk, een beursvloer organiseren waarbij alle interessante ontwikkelingen/hulpmiddelen
omtrent Veiligheid aan de orde
komen.
Voorlichting
Hoe kunnen we onderstaande
punten uitzetten naar de achterbannen? Hierover gaat het
Sociaal Team samen met IPG in
gesprek.
• hoe netwerk opbouwen?
• hoe omgaan met sleutels?
• burenhulp
• hoe omgaan met een

okke van Mierlo uit Heesch is doof en gebruikt een tolk.
Hij liet zien wat de mogelijkheden zijn met een beperking, en
vooral het voordeel van het inschakelen van een tolk. Hierbij
werd ook even kort gesproken over andere hulpmiddelen. Bij
doven is het van belang dingen visueel te maken.

telefooncirkel?
• zelfstandig wonen
• drempels vrijhouden
• opruimen bij de voordeur.
Toepassing
Meterkastkaart
De meterkastkaart bestond al,
maar IPG wil deze verbeteren.
Hoe belangrijk is het om duidelijk te maken aan de hulpdiensten wie ze zijn? Als deze info bij
de meterkast hangt, weten de
hulpdiensten gelijk wie je bent.
Iedereen kreeg deze avond een
meterkastkaart en kan op- en
aanmerkingen doorgeven aan
IPG. IPG zal de aangepaste kaarten in het kader van haar 10-jarig
jubileum, gratis ter beschikking
stellen.
HelpTag
Mensen kunnen de HelpTag tegen een smartphone aanhouden
of barcode scannen. Dan wordt
gelijk het profiel van de patiënt
bekend en kunnen ze eventueel
meteen de familie alarmeren.
Informatie die in de HelpTag
staat opgeslagen:
• identificatie persoon
• informatie persoon: historie,
medicijnen et cetera
• instructie wat te doen op dat
moment.
In Bernheze gaat een pilot van
start, waarbij ze aan 100 personen een HelpTag verstrekken.
Zodra het bekend is volgt er
meer informatie.

vinCe jansen uit Nistelrode speelde een muziekstuk tijdens
de pauze en stelde zich voor. Vince is blind en gaat zelfstandig
naar school. Hij heeft een braille leesregel voor zijn laptop. Alle
tekst wordt in braille gepresenteerd en Vince kan het laten
voorlezen.
Alleen plaatjes bekijken kan hier niet mee. Er zijn wel manieren
om plaatjes voelbaar te maken. Hoe studeert Vince de muziek
in die hij speelt? Die hoeft hij niet in te studeren, hij heeft een
absoluut gehoor. Dus als hij iets hoort, kan hij het gewoon
naspelen.

De voorzitter bedankte iedereen voor hun aanwezigheid, en speciale dank aan diegene die een bijdrage
leverde aan deze avond.
Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl

Boek & Babbel

Kunstlezing

BERNHEZE - Ook dit jaar zijn er weer verschillende Boek & Babbel-bijeenkomsten in
de bibliotheken van Bernheze! Désirée de Rooij, bibliothecaris in Heesch, nodigt je hier
graag voor uit. De eerste bijeenkomsten vinden plaats op 9, 10 en 13 februari.

NISTELRODE - Kunsthistorica Marie Christine Walraven geeft op uitnodiging van de
bibliotheek Nistelrode een inleiding op de tentoonstelling Rodin, Genius at Work.
Marie Christine Walraven studeerde kunstgeschiedenis in Leiden en vertelt tijdens
deze lezing, die plaatsvindt op donderdag 9 februari om 20.00 uur, over de achtergronden van het werk en over het leven van de beroemde kunstenaar Auguste Rodin.

Ben je benieuwd
naar de nieuwe
aanwinsten van de
bibliotheken Bernheze van afgelopen
maanden?
Kom dan naar één van de drie bijeenkomsten in Heesch, Nistelrode of Heeswijk-Dinther. In een ongedwongen sfeer
wordt van een gedeelte van de nieuw binnengekomen romans en informatieve boeken een tipje van de sluier opgelicht. Aanmelden voor Boek & Babbel is niet nodig,
je kunt gewoon aan de leestafel aanschuiven. Een overzicht van de data en tijden
van Boek & Babbel tot en met juni 2017:

Bibliotheek Heesch
14.45 tot 15.30 uur
donderdag 9 februari, donderdag 6 april
en donderdag 1 juni.
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
10.30 tot 11.15 uur
vrijdag 10 februari, vrijdag 7 april
en vrijdag 2 juni.
Bibliotheek Nistelrode
14.45 tot 15.30 uur
maandag 13 februari, maandag 10 april
en maandag 29 mei.

De tentoonstelling is te bewonderen in
het Groninger Museum tot en met 30
april.
Rodin, Genius at Work
Auguste Rodin (1840-1917) is de grootste en invloedrijkste beeldhouwer en een
van de populairste kunstenaars van de
moderne tijd.
In het Groninger Museum zijn ruim 140
beelden en 20 werken op papier te zien,
waarmee dit de grootste Rodin-tentoonstelling ooit in Nederland is.

Kaartverkoop
Toegangskaarten zijn te koop via
www.bibliotheekbernheze.nl en
www.nobb.nl en in alle vestigingen van
de Noord Oost Brabantse Bibliotheken.
De entree in de voorverkoop is € 7,voor niet-leden en € 5,- voor leden van
de bibliotheek.
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WONEN

Modern

Succesvolle styling naar aanleiding van lezersactie
Voor

Na

Voor

Na

HEESWIJK-DINTHER – Eind vorig jaar stond er in deze krant een lezersactie waarvan de winnaar beloond
werd met een waardebon van maar liefst € 300,- voor de styling van zijn of haar huis.

‘Het creëren van

deze hoekjes zorgt
voor een optische

scheiding van de ruimte
wat zorgt voor rust’

Deze actie, bedacht door Saskia
van Beek van Budget Woning
Styling, bleek een enorm succes. Carola van den Berg-Kuijs
uit Heeswijk-Dinther kwam als
gelukkige winnaar uit de bus en
Saskia van Budget Woning Styling heeft onlangs bij haar een
aantal dingen veranderd aan de
inrichting van haar huis.

Carola’s zoon wilde graag een
ruimte aan de woning omgetoverd zien tot een studeerkamer
maar ook moest het een plek zijn
waar hij kan chillen en gamen
met zijn vrienden.
Saskia: “Tijdens de intake heb ik
de wensen in kaart gebracht en
de ruimte opgemeten en gefotografeerd. Op deze manier kan ik

een goed ontwerp maken van de
ruimte.”
Om de ruimte voor beide doeleinden geschikt te maken heeft
Saskia een plan gemaakt waarin zij de twee doelen uit elkaar
heeft gehaald. “Uiteindelijk heb
ik door het creëren van hoekjes,
naast een studeergedeelte ook

een plek gemaakt waar gegamed
kan worden, tv kan worden gekeken en lekker gechilled kan
worden. Het creëren van deze
hoekjes zorgt voor een optische
scheiding van de ruimte wat
zorgt voor rust.
Door de aanschaf van twee nieuwe opbergmeubels en een bureaublad kan de ruimte ingericht
worden en nu er ook gordijnen
hangen, die doorschijnende gedeeltes hebben zodat er toch
voldoende licht binnen komt, kan
deze studeer-/chillkamer aan het
zicht van de woonkamer worden
onttrokken.”

Ben je benieuwd wat
Saskia van Beek van Budget
Woning Styling voor jou kan
betekenen? Ga dan naar
www.budgetwoningstyling.nl
en bekijk de mogelijkheden.

WAAr! op Weijen 77 bij spoor8

Mensen willen duurzamer leven, maar vinden het moeilijk of weten simpelweg niet wat er voor mogelijkheden zijn

NISTELRODE - Na een half jaar van voorbereidingen konden zaterdag de deuren van Spoor8 open voor de bezoekers. In de kassen van
de familie Lips zijn, naast het hoveniersbedrijf LipsGroen, nu ook
een WAAR winkel en Spoor8 gevestigd. Met deze opening wordt
de droom van Karen Raatsie en Robert Vos, een verzamelplaats voor
duurzame producten en diensten, een feit.
Bij Spoor8 wordt je geïnformeerd
en geïnspireerd over wat vandaag
niet alleen jouw leven maar ook
de wereld een beetje beter kan
maken. Natuurlijk gaat het dan
over gezond en natuurlijk eten,

over ontspanning en natuurlijke
verzorging, over duurzaam en
bio-based bouwen, over energie
besparen en nieuwe energie maken, over zelfvoorzienend leven
en nog veel meer.

De druk bezochte open dag werd
afgesloten met een proost; een
proost op de grote opkomst én
een proost op de toekomst van
dit mooie initiatief. Karen en Robert: “Wij zijn Spoor8 begonnen
vanuit de overtuiging dat mensen wel duurzamer willen leven
maar het te moeilijk vinden of
simpelweg niet weten wat er al
aan mogelijkheden zijn. Maar
met Spoor8 behoort dat tot het
verleden.”

Naast Spoor8 zijn er meer kunstenaars en zorgaanbieders die
een ruimte hebben, zoals onder
andere kunstenares Marianne
met Beeldig en Angelie Marneffe
met Praktijk Marneffe.
Belangstellenden zijn van harte welkom om de mooie WAAR
winkel en de activiteiten te komen bekijken.
www.spoor-8.nl
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sfeermakers voor Binnen nieuwe samenwerking
van interieurspeciaalzaken uit de regio
1e prijsvraagactie grOOt succes
BERNHEZE/UDEN - ‘Sfeermakers voor Binnen’ is een nieuw samenwerkingsconcept van enkele gerenommeerde interieurspecialisten uit de regio. De samenwerking is het
gevolg van de gedachte dat je samen meer bereikt dan alleen. Vooral op marketing en internetvlak zal dat zichtbaar zijn. Zo wordt een gezamenlijke nieuwsbrief gestuurd naar
relaties en zullen in de nabije toekomst ook themadagen georganiseerd worden. Een eerste concrete actie werd afgelopen december gelanceerd. Via Facebook werden lezers
met interieurwensen opgeroepen te reageren. Mede dankzij de kans op een interieurvoucher van € 500,- kwamen er enkele honderden reacties binnen.
De winnaar, mevrouw Murris
uit Uden, werd afgelopen week
ontvangen bij Jacobs & Jacobs
Woonsfeermakers. In een feestelijke setting, onder het toeziend
oog van alle Sfeermakers voor
Binnen, werd de interieurvoucher van € 500,- overhandigd.

Op de foto overhandigt Mark van den Berg de interieurvoucher aan Mevrouw Murris uit Uden.
Erma Koster, Roland van Schijndel, Bart Jacobs en Ike Heerkens kijken toe.

Met de sterke groei van online
winkelen lijkt het er soms op dat
de gespecialiseerde winkels vergeten dreigen te worden. Toch
is dat niet de werkelijkheid. “Wij
merken dat veel klanten juist
behoefte hebben aan advies en
aan service. Hoe goed sommige
websites ook zijn, ze kunnen lang
niet alle vragen beantwoorden
die een klant heeft, zeker niet als
het gaat om interieur.” Aan het
woord is Mark van den Berg van
Raamidee, één van de initiatiefnemers. “Wij hebben flink wat
ervaring in online verkoop, maar
wij merken dat een belangrijke
groep klanten het prettig vindt

om in een showroom te kunnen
vergelijken en advies te krijgen
van een specialist.”

‘We hebben ﬂink
wat ervaring in
online verkoop’
Het is een visie die gedeeld
wordt door de andere sfeermakers. Het is de combinatie van
een overzichtelijke keuze, een
goed advies én de wetenschap
dat je niet teleurgesteld wordt
na de aankoop. Iets wat nog wel
eens gebeurt als je online koopt,
zo bevestigen de Sfeermakers
voor Binnen.
De Sfeermakers voor Binnen zijn:
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers, Heerkens Open haarden,
Raamidee.nl, Janssen & Ko Keukens en Van Schijndel Tegels.

hadeco schilders groeit en richt zich op innovatie
HEESWIJK-DINTHER - Hadeco groeit en is dan ook verheugd te kunnen melden dat Marleen Willems
sinds 1 januari mede-eigenaar is van Hadeco. Daarmee is ze niet alleen privé de partner van eigenaar
Harm van den Hurk, maar ook zakelijk. Marleen is al sinds 2016 actief betrokken bij Hadeco en verantwoordelijk voor P&O en de financiële administratie.

Een stapje vóór blijven
Marleen is kundig, enthousiast en
een kei in haar vakgebied: P&O.
Maar ze ziet ook nieuwe kansen.
Marleen: “Daarom ga ik me samen
met Harm bezighouden met innovatie binnen het bedrijf.

inMiddElS tEllEn
wE ZEStiEn KoPPEn
Ik ga bijvoorbeeld alle bedrijfsprocessen onder de loep nemen om te
kijken waar we processen kunnen
verbeteren en vernieuwingen kunnen doorvoeren. Zo willen we onze
branchegenoten een stapje vóór
blijven.”

Marleen en Harm gaan samenwerken

Een nieuwe naam
De eerste vernieuwing is al een feit.
Harm, oprichter en mede-eigenaar
van het bedrijf: “We hebben deze
gelegenheid aangegrepen om onze
naam te veranderen van Hadeco
Schilder- en Glaswerken naar Hadeco Schilders. Een korte, krachtige
naam. Glaswerk blijven we wél gewoon doen. Bij een nieuwe naam
hoort ook een nieuwe website; die
volgt dit voorjaar.”

Hadeco viert 12,5-jarig bestaan
Het schildersbedrijf uit Heeswijk-Dinther heeft dit jaar nog
meer mooi nieuws: eind dit jaar
viert het bedrijf haar jubileum,
dan bestaat Hadeco 12,5 jaar.
Harm: “In 2005 ben ik gestart als
eenmansbedrijf. Inmiddels tellen
we maar liefst zestien koppen.
Daar zijn we best trots op.”
Over Hadeco Schilders
Hadeco Schilders is een jong
ambitieus allround schilders- en
onderhoudsbedrijf, dat actief is
in zowel de zakelijke als de particuliere markt. Verenigingen van
Eigenaren (VvE’s), horeca, aannemers en industrie behoren tot
de vaste klantenkring.
Hadeco Schilders.
Elke dag mooier!

De Morgenstond 8a -2
5473 HG Heeswijk-Dinther
0413-292800
06-18133629
www.hadecoschilders.nl
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turnen

prachtige resultaten op
2e voorwedstrijd voor sine-Cura
TILBURG/HEESWIJK-DINTHER- Nina Eijmberts van Sine-Cura begon op de vloer haar tweede voorwedstrijd van dit seizoen in Tilburg. Ze turnde hier afgelopen zaterdag een prachtige oefening die
werd beloond met een 12.55 punt.

ACTIVITEITENAGENDA
Cabaret:
Do. 2
fEBruArI MAx VAN DEN BurG

AAnvAng: 20.15 uur
EntrEE: € 12,50
In een dynamisch, muzikaal, maar bovenal
hilarisch eenmansspektakel fileert Max van
den burg op speelse en confronterende
wijze de hoofd- en bijgerechten van deze
tijd, waarin alles mooier wordt opgediend
dan het in werkelijkheid is.

ZondagoChtendConCert
zo. 5
fEBruArI MET MArlIjN VAN DIjk EN
MANoN VAN DEN BErG

AAnvAng: 11.30 uur. EntrEE: € 10,(inclusief iets lekkers bij de koffie)
bij dit concert wordt opgetreden door twee jonge zangeressen; Marlijn van dijk en Manon van den berg. Marlijn komt uit
heesch en Manon uit dordrecht, dikke vriendinnen die samen één passie delen en dat is zingen én dat zult u merken!

FIlM: EIGhT DAys A WEEk
zo. 5
AAnvAng: 15.30 uur
fEBruArI EntrEE: € 5,-

ron howard maakt voor deze documentaire gebruik van
archiefbeelden en ‘found footage’ van the beatles ten tijde
van hun concertjaren van 1963 tot en met 1966. de film laat
geweldig, mooie beelden zien, deels afkomstig uit prive-archieven. de documentaire bewijst dat de beatles tijdloos zijn.

MuZIkaal Cabaret:

Do. 9
fEBruArI lIEVE BErThA

AAnvAng: 20.15 uur
EntrEE: € 15,de lefgozers van lieve bertha maken geen cabaret, geen
film, geen popmuziek. Maar toch ook allemaal weer wel.
Spontaan, recht voor zijn raap, met veel humor en lef. Ze
zijn autodidact en naturel, schrijven en zingen samen liedjes en maken filmpjes waarin ze mensen en zichzelf verrassen en uit hun comfortzone trekken.

Nina Eijmberts

Druk bezochte presentatie
dansvereniging Dancing Kids
BERNHEZE – De zaal in CC De Pas liep al snel vol met familie en vrienden van de leden van DV Dancing
Kids. De bezoekers konden niet om de prachtige taart, die bij de ingang stond en waarvan een genummerd
stukje gekocht kon worden, heen. Zaterdagavond ging het om de presentatie van de dansen, maar ook
werd stil gestaan bij de jubilerende leden. Het weekend werd bijzonder afgesloten op zondag toen Gwen
Opstal tot ‘Sportvrouw van het jaar 2016’ benoemd werd.
De grote taart, gemaakt door
Patisserie Van Tim, en de lootjes
die verkocht werden kwamen
ten goede aan de dansvereniging en werden gesponsord
door Bon Fromage, De Oude
Schuur trends in wonen, Ceelen
Boekhandel, Depôt, Bloemsiervoetbal
hockey
tennis
kunst
De Rank,
Chill, Eetcafé
’t
Pumpke, DIO Sparkling, Ambachtelijke Slagerij Van Den Tillart en Hairz en Bijoux.
De dansen wisselden elkaar vlot
afbeugelen
en konden boksen
alle op badminton
een groot

applaus van het publiek rekenen. titels op haar naam sloot ze af
Bijna op het einde van de avond met een Europese titel in 2012.
werden er leden in het zonnetje Zij danst en traint nog steeds.
gezet. Al vijf jaar lid zijn: Sascha Debby Scheepers traint al zes
van Munster, Lois Kuijper, Lind- jaar met veel passie en Wendy
sey Wassenberg, Femke Pittens, van Heumen is al twintig jaar
Imre van de Heijden, Britt Wind- verbonden aan de vereniging,
muller, Marit Windmuller, Jens- eerst als danser, nu als trainster.
basketbal
turnen
volleybal
ke Romme
en Martje
de Mol.handbalZij is al vele jaren Nederlands- en
Tien jaar lid zijn Isa van de Berg, Internationaal jurylid.
Maud Pittens en Nikki van Keu- Wie deze avond heeft gemist
len. Twintig jaar lid is Moniek van kan al deze dansen nog zien in
Heumen. Als solo, show solo en CC De Pas op 18 en 19 februari
show duowaterpolo
met vele
Nederlandsetafeltennis
tijdens een toernooi.
zwemmen
handboogschieten

prinses irene lijkt
kampioenschap vergooid te hebben
korfbal

hardlopen

korfbal

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

NISTELRODE - De korfbalsters van Prinses Irene lijken - door vrijdagavond de (inhaal)thuiswedstrijd te
verliezen van Rooi - het kampioenschap te kunnen vergeten. Het werd een 14-17 nederlaag. Amper 45
uur later ging het beter tegen dezelfde tegenstander en werd de uitwedstrijd met 10-16 gewonnen.
biljarten

duivensport

judo

vissen

skien

snowboarden

het is geven
en nemen
schaken

dammen

kaarten/bridgen

In 2017 zijn de hypotheeknormen weer iets strenger
geworden. Maar… in sommige gevallen kun je toch
wat meer lenen. De schenkingsregeling voor
1cm b
woningen is verruimd! En met een schenkingsconstructie kunnen beide partijen proﬁjt hebben.
1,2 cm b Klinkt ingewikkeld?
Gelukkig weten wij er alles van.

€

1,4cm b

autosport

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

deze wedstrijd heeft zij zich geplaatst voor de regiokampioenschappen en een toestelfinale op
vloer en sprong. De vereniging
feliciteert haar met dit mooie resultaat en wenst haar veel succes
op 18 en 19 februari!

dansen

beneFIetConCert
zA. 11
fEBruArI NoThING ElsE MATTErs

AAnvAng: 20.30 uur
EntrEE: € 10,het benefietfestival nothing else Matters staat weer op de
muziekagenda van de Pas. de opbrengst komt dit jaar ten
goede aan de kinderloop van de Samenloop voor hoop.
op het affiche: outline, Co-Incidental, the basement, Slash
n’ roses, Qualawaai en bulldog lt.

Nina turnde een
strakke oefening
met alle eisen er in,
wat een hele knappe
prestatie is

Daarna vervolgde ze de wedstrijd op sprong. Deze wedstrijd
sprong Nina twee verschillende
sprongen om kans te maken op
een toestelfinale sprong. Ze heeft
twee keurige sprongen laten zien
en werd beloond met een gemiddelde van 11.925 punt. Brug
was hierna aan de beurt. Nina
turnde hier ook een strakke oefening met alle eisen er in, wat een
hele knappe prestatie is! Als laatste het onderdeel balk. Ze begon
heel stabiel aan haar oefening,
helaas toch een val, maar desondanks een keurige 9.60 punt
over. Met dit mooie eindresultaat
werd Nina heel knap 4e! Met

Beter ’n goede hypotheek
dan ’n verre vriend
Rob van Heugten
de hypotheek
karten adviseur uit de buurtmotorsport
’t Dorp 124 - Heesch
0412 652 535
rob@hetgelehuishypotheken.nl
www.hetgelehuishypotheken.nl

kano

ACTIE

Benzinemotorkettingzaag

Voor snoeiwerk of voor
het zagen van haardhout.

MS 180
35 cm zaagblad, 2-mix motor,
zijdelings kettingspanner

van 304,- nu 229,-

Tijdelijk met graTis
exTra keTTing t.w.v. € 21,90
Weijen 77a - 5388 HM Nistelrode
tel. 0412 - 611004
www.vanliempdtuinenpark.nl
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Veel kampioenen bij
rijvereniging De Valianten

Zaalvoetbalvereniging Heesch
op zoek naar nieuwe teams

Heeswijk-Dinther – Twee kringkampioenen en een Brabants kampioen, dat is de winst tot nu toe
in het indoorseizoen voor rijvereniging De Valianten. Bij de ponyruiters werden Geertje van Aarle en
Lieke van Gorkum kringkampioen en bij de paarden werd Johan Verkuijlen afgelopen weekeinde zelfs
Brabants kampioen.

HEESCH - Zaalvoetbalvereniging Heesch (ZVV Heesch) is een vereniging waarin lokale teams, vaak gesponsord door ondernemers
in de regio, in een onderlinge competitie van augustus tot en met
mei uitmaken wie zaalvoetbalkampioen van Heesch wordt. Tevens
wordt er een bekerprogramma afgewerkt. De bekerfinale aan het
eind van de competitie wordt gekoppeld aan een gezellige feestavond waarin de kampioen, bekerwinnaar, topscoorder en sportiefste ploeg van het seizoen gehuldigd worden.

laten zien: Didi Dekkers bij de
paarden (categorie L) en Geertje
en Lieke bij de pony’s.
De 12-jarige amazone van Aarle,
viel het afgelopen indoorseizoen
goed in de prijzen bij de dressuur,
zij veroverde met haar pony’s
Batman en Boebas de 1e en 2e
plaats in de klasse D-B. Dat betekent dat Geertje met Batman
kampioen werd van de kring
Noordoost Brabant en de beker
en sjerp als kringkampioen in
ontvangst mocht nemen en met
beide pony’s door mag naar de
Brabantse kampioenschappen
dressuur. Ook voor het springen
hebben Geertje en Batman zich
al verzekerd van een plek op de
Brabantse kampioenschappen
en wel in de D-L.
Geertje en Batman werden kringkampioen dressuur
Lieke (11) kwalificeerde zich met
Johan deed met twee zelf ge- werd hij Brabants kampioen.
haar pony Cocomo voor de Braturnen
volleybal
handbal
fokte
paarden
mee
aan
de
BraDe
komende
weken
worden
er
bantse kampioenschappen dresvoetbal
hockey
tennis
basketbal
turnen
volleybal
handbal
bantse kampioenschappen. Met nog Brabantse kampioenschap- suur in de klasse B-B. Dat Lieke
Gunner V. behaalde hij een vijf- pen dressuur en springen gere- met Cocomo ook aardig kan
de plaats in de M2.
den door ponyruiters en sprin- springen blijkt wel, want afgeloMet Humerto V. deed hij er nog gen voor paarden. Ook daar zal pen weekeinde werd deze comeen schepje bovenop in de klas- een behoorlijke afvaardiging van binatie kringkampioen bij het
se
L2, en met
deze badminton
combinatie zwemmen
de Heeswijk-Dintherse
club zich
springen, in de klasse B-B.
beugelen
boksen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis
waterpolo

handboogschieten

tafeltennis

korfbal

Altior wint ondanks slechte 2e helft
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

HEESWIJK-DINTHER
wielrennen
darten

- Zondag
golf 29 januari kreeg Altior de korfbalsters van Melderslo uit het gelijknamige dorp op bezoek. De pupil
van de week Amber Cuperus zag Altior flitsend beginnen en in notime een voorsprong nemen van 5-0.
biljarten

duivensport

judo

De dames namen daarna even
wat gas terug maar bleven duidelijk de bovenliggende partij
en gingen rusten met een voorskien
kano
sprong vansnowboarden
10-2. De 2e helft
werd Melderslo sterker en leek
het
of Altior nog meer schaken
gas terugdammen
nam waardoor de gasten tot tien
doelpunten kwamen en Altior
bleef steken op maar vijf doelpunten. Maar
1cmde
b punten bleven
ondanks een slechtere 2e helft
toch in Heeswijk-Dinther. Eindkaarten/bridgen
stand 15-12.1,2 cm b
Altior 2 – Be Quick 2: 11-12
Altior 3 – Flamingo’s 2: 18-15

vissen

skien

snowboarden

Altior F1 – Avanti F1: 24-1

Amber Cuperus

Altior W1 – Be Quick W2: 9-8.

motorcross

Glenn Coldenhoff laat goede snelheid zien
karten

ITALIË/HEESCH - Glenn Coldenhoff
van het Red Bull KTM Factory team
heeft in de eerste wedstrijd om het
Italiaans Kampioenschap in Riola
Sardo een goede snelheid laten zien.
Toch liep het in de eerste manche
nog niet gesmeerd voor de rijder uit
motorsport
Heesch. ‘’Ik zat er niet goed bij na de
start en had het daarna moeilijk. Ik
had iets last van opgepompte armen
en ook was de afstelling van de motor niet helemaal perfect. Ik heb er
uitgehaald wat er in zat en dat was
dus een achtste positie,’’ waren de
teleurgestelde woorden van Glenn
na de eerste manche.

motorsport

Teams die interesse hebben om
op maandagavond te zaalvoetballen in Heesch en meer informatie willen kunnen bellen of
mailen.
Wim van Griensven,
06-50571653,
wvgriensvenzvv@hotmail.com.

Prinses Irene
vrouwen winnen opnieuw

1,4cm b

autosport

ZVV Heesch is een gezonde, gezellige en gestructureerde vereniging waarin spelers, scheidsrechters en bestuur in goede
harmonie met elkaar optrekken.

voetbal

kano

Altior 5 – Springfield 3: 15-6
Be Quick MW2 – Altior MW1:
10-7
Altior R1 – Be Quick R1: 7-5
Oranje Wit A1 – Altior A1: 11-7
Altior B1 – DAKOS B1: 11-4
Be Quick kaarten/bridgen
B1 – Altior B1: 1-9
Altior B2 – Rooi B2: 9-6
De Korfrakkers C2 – Altior C1: 4-6
Tovido C1 – Altior C2: 6-7
Altior D1 – VIOS D1: 7-8
Altior D2 – Avanti D2: 5-1
Altior D3 – Avanti D1: 0-22
Odisco E1 – Altior E1: 20-3
Vessem E2 – Altior E2: 4-2
Quick Up E1 – Altior E3: 11-5

Bij ZVV Heesch hebben, in haar
meer dan 25-jarig bestaan, diverse lokale teams aan de competitie deelgenomen. Zo zijn er
teams bij die al tien of zelfs twintig jaar aan de competitie deelnemen. De teams bestaan uit tenminste tien spelers en een coach.
De contributie bedraagt ongeveer € 75,- per speler per jaar.
De wedstrijden worden gespeeld
in Sporthal ’t Vijfeiken in Heesch.
Er worden op de competitiemaandag roulerend voor elk
team zes wedstrijden afgewerkt
van 18.30 tot 22.30 uur.
Het niveau van de competitie
is erg competitief ondanks het
recreatieve karakter. Veel regionale veldvoetballers vinden hun
weg om op maandagavond in
de zaal een balletje te trappen.
Ook het scheidsrechterscorps
is zeer ervaren en fluit op hoog
niveau. Op dit moment werken
er dertien teams een onderlinge
competitie af en ZVV Heesch
wil graag het aantal teams uitbreiden naar tenminste vijftien
teams, om genoeg draagvlak te
hebben voor de komende jaren
om de competitie op het huidige
niveau te behouden.

NISTELRODE - Prinses Irene
won dik verdiend van het altijd
lastige Buitenveldert.
De - na dit seizoen vertrekkende
- coach Couvreur, misschien wel
de beste in de geschiedenis van
het vrouwenvoetbal bij Prinses
Irene, zag zijn team lekker agressief spelen. Bij rust stond het 1-1.
Na rust drong Prinses Irene nog
meer aan en liep uit naar een

5-3 overwinning. Deze had nog
hoger kunnen uitvallen, want er
werd ook nog op en tegen de
onderkant van de lat geschoten en een penalty gemist. Voor
Prinses Irene scoorden Renske
v.d. Brand (1x), Elien Ploegmakers (2x) en Jody van Kessel (2x).
Na een slechte start gaat het nu
al wedstrijden op rij crescendo
met de Oranjes.

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS
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Ruitersportvereniging Vorstenbosch werkt
mee aan show rondom afscheid Valegro

Ronald Couvreur stopt bij
Prinses Irene

VORSTENBOSCH - Tijdens de hengstenkeuring in de Brabanthallen
in Den Bosch is op zaterdag 4 februari een spectaculair avondprogramma toegevoegd met als titel ‘Life Valegro Live’. De show begint om 20.30 uur.

NISTELRODE - Aan het eind van dit seizoen komt een einde aan een
driejarige samenwerking tussen Ronald Couvreur en de Nistelrodese hoofdklasser. De club vindt dat erg jammer, want in de afgelopen
drie jaar heeft Couvreur hele mooie prestaties bij vrouwen 1 neergezet.

Tweevoudig olympisch kampioen Valegro en zijn amazone
Charlotte Dujardin zullen deze
avond afscheid nemen van het
Nederlandse publiek gedurende
een circa anderhalf uur durende show rondom het leven van
Valegro. Charlotte zal aan de bezoekers in de Brabanthallen laten
zien waarom ‘Blueberry’ haar
absolute ‘horse of a lifetime’ is.
De ponyrijdende leden van ruitersportvereniging Vorstenbosch
hebben de eer een mooie bijdrage te mogen leveren aan het afscheid van dit fantastische paard.
De ruiters gaan met 16 pony’s
een stukje van de show invullen. Het geheel belooft een mooi
spektakel te gaan worden. Kom
je hen aanmoedigen?
Tickets bestel je op
www.kwpnstallionshow.nl.

Wielercriterium Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 19 maart organiseert Stichting Wielerevenementen Bernheze het jaarlijks wielercriterium Heeswijk. Dit sportief evenement vindt alweer voor de 51ste keer plaats. Van den
Akker Aqua Service is als hoofdsponsor nauw bij dit evenement betrokken en ondersteunt de organisatie
bij haar vele werkzaamheden. Het wielercriterium wordt onder de vlag van de KNWU georganiseerd.
Starttijden wedstrijden
De eerste categorie wedstrijdrenners start om 11.00 uur. Direct na de start draaien de pelotons linksaf de Herpersteeg in
om daarna scherp rechtsaf de
Fokkershoek in te buigen. Via de
Veldstraat gaat het vervolgens
in vliegende vaart naar de Abdijstraat om dan weer via de Lariestraat naar de finish te fietsen.
Het programma is als volgt:
11.00 uur: start junioren
13.15 uur: start amateurs
15.00 uur: start elite mannen/
beloften.
Naar verwachting zal er weer
een groot deelnemersveld aan
de start verschijnen. Het parcours is bij de renners immers
bekend, berucht én geliefd vanwege de minimale aanwezigheid
van wegversmallingen en drem-

pels. Doordat de wind vaak een
rol van betekenis op de Fokkershoek en de Veldstraat speelt, komen de sterkste renners vanzelf
vooraan fietsen, waardoor een
levendig wedstrijdverloop ontstaat.
Informatie/bereikbaarheid
De start/finish is, net als de voorgaande edities, gesitueerd in de
Lariestraat, ter hoogte van paardenpension Stal Dice. In afwijking van de vorige edities, is de
inschrijving verplaatst naar Gymnasium Bernrode, Abdijstraat 36.
Parkeerterrein bereikbaar via de
Zijlstraat.
De wegen die onderdeel uitmaken van het wedstrijdparcours,
worden op die dag voor het
verkeer afgesloten. Wij hopen
op begrip en medewerking be-

jeu de boules

Normaal in deze tijd van het jaar
is het koud, maar afgelopen zondag kwam af en toe een lekker
zonnetje door. Opnieuw was
gekozen voor locatie ‘Achter de

Berg’ en de activiteitencommissie had de dag samen met de
wedstrijdcommissie voortreffelijk
voorbereid.
Na vier wedstrijden bleek Rien
Cuijpers de beste resultaten behaald te hebben en werd hij winnaar van het snerttoernooi 2017.
DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
kom vrijblijvend langs
Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-17:00 / Za: 8:00-13:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode
Telefoonnummer: 0413 490524
Website: www.gebruiktebouwmaterialen.com

Bijzondere prestaties omdat bij
de start van de samenwerking
enkele geroutineerde speelsters
waren gestopt. Ook heeft Ronald laten zien over een grote
betrokkenheid bij de vereniging
te beschikken en heeft hij een
goede bijdrage geleverd aan de
ontwikkeling van het vrouwenvoetbal binnen onze vereniging.
Na drie jaar komt dus een einde
aan deze samenwerking, maar

Prinses Irene weet zeker dat
hij deze samenwerking op een
mooie wijze gaat afsluiten.

Online inschrijving
Van Tilburg Voetbaldagen
NISTELRODE - Jongens en meisjes die geboren zijn tussen 2003 en
2011 kunnen deelnemen aan de Van Tilburg Voetbaldagen. Deze
gaan voor de derde keer plaatsvinden van 16 tot en met 18 augustus
en de organisatie is in handen van Prinses Irene, in samenwerking
met Van Tilburg Mode & Sport.
De inschrijving staat open voor
iedereen. Op de website van
Prinses Irene vind je het inschrijfformulier en meer informatie.

treffende de beperkte bereikbaarheid. De organisatie kijkt
uit naar deze sportieve dag en
gaat samen met de enthousiaste
vrijwilligers en de sponsoren een
prachtig wielerevenement op de
kaart zetten. We nodigen iedereen van harte uit om op deze
dag een kijkje te komen nemen.
Kijk voor meer informatie over
de lokale renners, het programma, de actiefoto’s en uiteindelijk
de uitslagen, op
www.wscbernheze.nl.

Rien Cuijpers winnaar snerttoernooi Jeu de Boulesclub Die Lé 2017
NISTELRODE - Voor het snerttoernooi hadden zich 36 leden
vooraf opgegeven.

Zo werd vorig seizoen de nacompetitie behaald en heeft het
team ook dit seizoen weer alle
kans om de nacompetitie te bereiken.

De trainingsgroepen zullen uit
maximaal twaalf kinderen bestaan. Op elke groep staat een
ervaren en deskundige trainer
met een assistent.
Wat krijgen de deelnemers:
- drie dagen voetbaltraining
- een compleet voetbaltenue
- drie dagen lunch en drinken
- opvang tussen 9.00 en 17.00
uur
- lekker voetballen met voetbalvrienden
- een certificaat

- sporten in een veilige omgeving
- leuke prijzen
- iedere dag weer andere animatie.
www.rksvprinsesirene.nl.

De oplossing
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handbal

heren Dos’80 uit de beker,
dames flink onderuit
HEESCH - Op vrijdagavond
speelden de Heesche heren, in
sporthal ’t Vijfeiken, een bekerwedstrijd tegen hoofdklasser
Bergeijk. Heesch verloor kansloos. Een dag later overkwam
dat de dames van DOS’80 tegen
Avanti uit Drunen ook.
Achtste finale
Dat de tegenstander in de achtste finale van de beker een zware loting was, liet geen twijfel.
Hoofdklasser Bergeijk was van
meet af aan een behoorlijke maat
te groot voor DOS’80. Zonder
hun belangrijkste speler, Matthijs
Lubbersen, liet de Heesche formatie al snel het hoofd hangen.
De ruststand sprak boekdelen:
6-12. Ook in de 2e helft wisten
de Heeschenaren geen raad met
de uitstekende dekking van hun
gasten uit Bergeijk. Er was simpelweg geen doorkomen aan.
Bergeijk hoefde niet eens vol aan
te zetten om zich te kwalificeren

voor de kwartfinale. Eindstand:
12-27.
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badminton

ongekend succes voor
badmintonclub Argus
HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen najaar was geweldig voor, badmintonclub Argus in Heeswijk-Dinther. Ze zijn er erg trots op dat
ze de eerste competitiehelft kunnen melden dat hun jeugdteam 2
kampioen is geworden in U- 15 poule-4.

Goed van start
De Heesche dames namen het,
als nummer drie, op tegen de
nummer twee. Saillant detail:
beide ploegen begonnen aan
deze wedstrijd met evenveel
punten. DOS’80 kwam uitstekend uit de startblokken en nam
een 3-1 voorsprong. Daarna
knokte Avanti zich terug. Na 20
minuten was het gelijk, maar
daarna wist DOS’80 een fase
niet te scoren, ondanks goed
uitgespeelde aanvallen. Avanti
profiteerde daar optimaal van en
wist uit te lopen naar een 8-12
ruststand.

Jaimy van Orsouw
Foto: Ruud Schobbers

Geen kans
De tweede helft liet Avanti er
geen enkele twijfel over bestaan
wie de tweede plaats in zijn bezit zou krijgen. Met uitstekende
aanvallen en afrondingen be-

paalden zij volledig de wedstrijd.
DOS’80 kwam er niet meer aan
te pas. Uitblinkster aan Heesche
zijde, Jaimy van Orsouw, kon
daar met acht treffers weinig aan
veranderen. Eindstand: 18-33.

Dit is een bijzondere prestatie
omdat de leden van dit team
pas een jaar geleden zijn gestart
met de competitie. Ongetwijfeld
zal de extra speelavond onder
leiding van de trainer hier ook
aan hebben bijgedragen. Het
1e Jeugdteam heeft in de U-15
poule-1 een derde plaats behaald.

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

Bij de senioren zijn maar liefst
drie van vier teams kampioen
geworden. Team 1 in de 1e klasse, team 2 in de 7e klasse en
team 4 in de 9e klasse. Hierbij
moet gezegd worden dat team 1
twee maal op een rij kampioen is
geworden en zal uitkomen in de
overgangsklasse. Op weg naar
de hoofdklasse dus! Team 2 was
een van de eerste teams die dit
jaar kampioen zijn geworden.
Met overmacht hebben zij deze
competitie gespeeld.

Een bijzondere prestatie van de
senioren van het vierde team
van badmintonclub Argus. Deze
zijn na een bijzonder spannende
eindstrijd over de laatste weken
erin geslaagd om het kampioenschap in de negende klasse van
de BBF competitie te behalen.
Met maar twee gamepoints verschil was dit een krappe overwinning. Dit team is dit jaar voor
het eerst competitie gaan spelen. Een bijzonder hecht en leuk
team. Team 3 heeft deze eerste
competitiehelft afgesloten als 4e
in de 8e klasse. Op de foto worden alle kampioenteams gehuldigd tijdens onze clubavond.
Wil jij ook kampioen worden bij
BC Argus? Dat kan natuurlijk.
Meld je dan aan via de website
of mail naar info@bc-argus.nl.

DE STEUN VAN ONDERSTAANDE BEDRIJVEN GEVEN ONLINE EEN GRATIS PODIUM VOOR ALLE VERENIGINGEN EN STICHTINGEN:
‘t Sfeerhuys bloem & styling
Van Grunsven & Haerkens assurantiën
‘traject
Ambachtelijke Slagerij Van den Tillart
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool Van Sleuwen
Badkamermarkt.nl B.V.
Balletstudio Hanneke van der Stappen
Bernheze Makelaars & Adviseurs
Bevers Installatietechniek B.V.
Bevers Steencentrum B.V.
Boetiek24.nl
Boslo Investment
Bouwservice Hein Korsten
Brasserie ‘t oude Raadhuis
Brienen Groenprojecten
Café ‘t Tramstation
Centrum MAIA
Centrum Timmers ‘Hartje Maashorst’
Chocolade, IJs- en lunchcorner Chill
Chris van Velzen Aanhangers &
Autoschade
Cleefshoeve
Cor van Schaijk Aannemings- en
Transportmaatschappij B.V.
Cranen B.V.
Creatief & Lekker
D.I.O./The Readshop/PRIMA Sparkling
Dagbesteding In de Hei
Dagwinkel Schouten
Dagwinkel Vorstenbosch
Danaque Haarstudio

De Bakkers Lamers
De Schaapskooi
Dinthers Eethuis
DressUp InStyle
DTG Kaarsen
Eetcafe ‘t Pumpke
Fa. van de Wetering
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Finovion Accountancy Bernheze
Fit en Family
Fransen Accountancy & Advies
Fysio Steins Hoogstraat
Gaaf Grafisch
Gabriellic Voetreflex
Galerie Bernheze
Gastronomia Italiana
Geurts Mengvoerders BV
Groente- en Fruitspeciaalzaak Ceelen
Hanenberg Materieel
Happy Swim Zwemschool
Heerkens Groente en Fruit B.V.
Heesch Koi
Het Gele Huis Hypotheken
Het Sentiment Restaurant
Hof van Donzel kinderboerderij
Hoogstede Optiek en Horen
Huiskamerinstituut Zieso
Hullie Speelboerderij
Influsso, loopbaanbegeleiding en
coaching
Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens BV
Installatiebedrijf T Loeffen
Installatiebedrijf Traa BV
Installatiebedrijf van Dinther

Intense Feel Good - Look Amazing
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
Janske van Eersel
Jumbo Wiegmans Heesch
Just Be Beauty & Balance
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kapsalon van Dinther Nistelrode
Karwei Heesch
KDV Piekobello - BSO De Rebbels en
BSO De Toversteen
Kinderopvang De Benjamin
Kinderopvang Het Beertje
Klasse RT
Langenhuizen Agrarisch Loon- en
Grondverzetbedrijf
Leon Kerkhof Tuinontwerp, aanleg en
onderhoud
LipsGroen Hoveniersbedrijf
Logopediepraktijk Heesch - Nistelrode
Los door het Bos
Lunenburg Events & More
Maas & van Oss
Machinale Timmerwerkplaats Jan Loeffen
MandalArt
Mario Supersize.nl
Marya Schoenen en Tassen
MG Service
Number 3 Lifestyle
Oefentherapie Cesar
Ontmoetingsplek De Nistel
OOvB adviseurs en accountants
Pantein Thuiszorg Heesch
Pantein Thuiszorg Heeswijk-Dinther
Pantein Thuiszorg Nistelrode
Partycentrum ‘t Maxend

Pas Banden en Accu’s
Plaza ‘t Supertje
Podotherapie van den Heuvel
Raamdecoratietotaalmarkt.nl B.V.
Rabobank Oss - Bernheze
Raved Boutique & Musthaves
Rijschool Chris van Vught
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio · Video · Lighting
Service Apotheek Nistelrode
Spoor8
Sport- & Healthclub Meer Sports
Stavast
Tekenburo Verkuylen
The Travel Club Annemarie van Erp
Tokonoot
UCE Computers
Van Boxtel Groep
van den Elzen Transport
Van Lieshout Dier & Tuin VOF
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schayk V.O.F.
Van Schijndel Tegels
Van Soest & Partners accountants en
adviseurs
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Veerkracht Counseling & Therapie
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
Wolletjes
WomenWorks
ZinineenFeestje.nl

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

www.mooibernheze.nl
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Woensdag 1 februari 2017

donderdag 2 februari
oud papier
Dorp Vorstenbosch
Cabaret Max van den berg
CC De Pas Heesch
PAGINA 28
Centrum Maia:
elementenleer &
dierencommunicatie &
Herinner je wie jij bent
Palmenweg 5 Nistelrode
informatiepunt
welzijn Hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther
eetpunt Hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 6
spreekuur
dorpsplein Heesch
CC De Pas Heesch
PAGINA 4

lezing en boekpresentatie:
bibliodrama als pastoraat
Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
PAGINA 6
zondag 5 februari
lange afstandswandeling
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode
rommelmarkt
gilde vorstenbosch
Gildebergske Vorstenbosch
PAGINA 20
wisentexcursie
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode
regenboogviering
Willibrorduskerk
Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

vrijdag 3 februari

jeugdzitting CC de wevers
Sporthal De Overbeek
Nistelrode

pronkzitting piereslikkers
De Stuik Vorstenbosch

film: eight days a week
Filmhuis De Pas Heesch

Centrum Maia:
alles is liefde
Palmenweg 5 Nistelrode

pierehappertjesfestijn
De Stuik Vorstenbosch

kaartavond kbo-dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
voorverkoop
pronkzitting Hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther
publieksavond bij
sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch
boogie wonderland 21+
Lunenburg Loosbroek
zaterdag 4 februari
eerste weverszitting
Sporthal de Overbeek
Nistelrode
rsv vorstenbosch
show valegro
Brabanthallen Den Bosch
PAGINA 30
pronkzitting piereslikkers
De Stuik Vorstenbosch
inloopspreekuur
blaasinstrumenten met
een gebrekje
Muziekschool Zieso Heesch

repetitie koor
carnavalsmis
‘t Dorp 138 Heesch
vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

gratis
aromatherapiebehandeling
Donkere Dijk 32
Heeswijk-Dinther
PAGINA 4

informatieavond
bs Het Mozaïek
Pastoor Maasstraat 15
Heeswijk-Dinther
PAGINA 14

dinsdag 7 februari
open ochtend en avond
bs ‘t palet
Steen en Stokstraat 2
Heeswijk-Dinther
PAGINA 14
inloopochtend
& rondleiding
bs Het Mozaïek
Pastoor Maasstraat 15
Heeswijk-Dinther
PAGINA 14

iMeet: ik hou van jou
Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther
Centrum Maia:
reiki oefenavond
Palmenweg 5 Nistelrode

zaterdag 11 februari
tweede weverszitting
Sporthal de Overbeek
Nistelrode

donderdag 9 februari

expositie sieraden
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

informatieavond herinrichting ‘t dorp Heesch
CC De Pas Heesch
PAGINA 16

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

Muzikaal cabaret
lieve bertha
CC De Pas Heesch
PAGINA 28

uitvoering: de lachspiegel
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther

informatiepunt
welzijn Hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

benefietconcert
nothing else Matters
CC De Pas Heesch
PAGINA 28

inloopochtend bs delta
Herderstraat 2 Heesch
PAGINA 14

boek & babbel
Bibliotheek Heesch
PAGINA 25

afdelingsvergadering d66
regio Maashorst
Uden

Centrum Maia: workshop
Honingmassage
Palmenweg 5 Nistelrode

eetpunt Hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

zondag 12 februari

inloopspreekuur fysio
steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

kunstlezing
Bibliotheek Nistelrode
PAGINA 25

lezing:
brabants landschap
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 10

thema avond:
tweede kamerverkiezingen
zorg & economie
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 11

spreekuur
dorpsplein Heesch
CC De Pas Heesch
PAGINA 4

Maandag 6 februari

Cursus: reanimatie
& aed bediening
Laar 50 Nistelrode

Meer mogelijkheden
met voortschrijdende
röntgentechnieken
CC De Pas Heesch
PAGINA 4

vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

koffieconcert
Marlijn en Manon
CC De Pas Heesch
PAGINA 9

oud papier ophalen
Kern Heeswijk

start: eHbo-cursus
‘t Dorp 142 Heesch

woensdag 8 februari
jaarvergadering
Hkk nistelvorst
Heemkamer Nistelrode
inloopochtend
& rondleiding
bs Het Mozaïek
Pastoor Maasstraat 15
Heeswijk-Dinther
PAGINA 14
open ochtend bs ‘t palet
Steen- en Stokstraat 2
Heeswijk-Dinther
PAGINA 14
kaartmiddag kbo-dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

spreekuur
dorpsplein Heesch
CC De Pas Heesch
PAGINA 4
vrijdag 10 februari
kluscafé
De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 10
Centrum Maia: reiki 2
Palmenweg 5 Nistelrode
boek & babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
PAGINA 25
keeztoernooi
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode
friday invites
Bobz Nistelrode
PAGINA 2
uitvoering: de lachspiegel
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther

rommelmarkt
Partycentrum ’t Maxend
Nistelrode
expositie sieraden
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2
repetitie carnavalsmis
‘t Dorp 138 Heesch
uitvoering: de lachspiegel
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Maandag 13 februari
inloopochtend/avond
en rondleiding
obs de bolderik
Het Geleer 33
Heeswijk-Dinther
PAGINA 14
boek & babbel
Bibliotheek Nistelrode
PAGINA 25
Cursus: reanimatie
& aed bediening
Laar 50 Nistelrode
film: eye in the sky
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 2

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

www.mooibernheze.nl

