
“Mijn man werd hier kantoor-
houder van de PTT, dus verhuis-
den we vanuit Oss naar Nistel-
rode. Toen mensen in de gaten 
kregen dat ik wat instrumenten 
bespeelde, werd al snel ge-

vraagd of ik mee muziek wilde 
komen maken”, vertelt Annie 
breed lachend. En die lach op 
haar gezicht wordt alleen maar 
groter als ze achter een van haar 
instrumenten kruipt. Vroeger 
speelde ze viool, accordeon, 

Hammondorgel, keyboard 
en mondorgel. In haar 
woonkamer staan verschil-
lende instrumenten uitge-
stald, die ze tot op de dag 
van vandaag bijna allemaal 

nog bespeelt. 
Annie is altijd actief geweest 
met haar muziek. Ze heeft bij 
een band gespeeld, in het kerk-
koor gezongen, met haar viool 
speelde ze in een ensemble en 
gaf optredens bij de pronkzitting 
met ‘De Losse Flodders’. Ook 
treedt ze al dertien jaar met haar 
accordeon maandelijks op in De 
Wellen in Oss. Daar speelt ze dan 
samen met haar vriend, die ook 
accordeon speelt. Annie bespeelt 
al haar instrumenten nog, behal-
ve de viool. Vanwege haar artro-
se heeft ze dat op moeten geven. 

Regelmatig komen mensen met 
vragen naar Annie toe. “Ik geef 

ze niet echt les, maar ik help ze 
graag. Vaak zitten we daarna ge-
woon samen gezellig muziek te 
maken.” De meeste vragen ko-
men van mensen die accordeon 
spelen, wat Annie haar favoriete 
instrument is. Bijna wekelijks ko-
men er vriendinnen over de vloer 
die de liefde voor muziek delen 
en samen maken zij dan gezellig 
muziek met elkaar. 

Die liefde voor muziek is haar 
met de paplepel ingegoten. 
“Mijn vader was een groot mu-
ziekliefhebber. Hij speelde zelf 
geen instrument, maar wilde 
heel graag dat ik en mijn broers 
en zussen dat wel zouden doen.” 
In de opvoeding van haar eigen 
kinderen was ook altijd muziek 
aanwezig. “Twee kinderen en 
drie kleinkinderen bespelen een 
instrument. Ik luister daar dan 
ook graag naar!” Want als An-
nie ergens van geniet, dan is het 
wel muziek. 

Ze hoopt nog lang muziek te 
kunnen maken en anderen te 
helpen. “Muziek houdt mij 
jong!”
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Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490

www.decozonwering.nl

Een tuinkamer van glas creëren?
Bezoek onze buitenshowroom

Krant niet op 
woensdag ontvangen?

info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170

Annie bespeelt veel instrumenten Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Marcel van der Steen

‘Muziek
houdt
mij 
jong!’

NISTELRODE - Annie van der Steen is 90 jaar oud en houdt zichzelf nog altijd bezig met muziek. Op haar zevende 
leerde ze viool spelen, waar later nog veel muziekinstrumenten bijkwamen. En tot op de dag van vandaag helpt ze 
nog steeds anderen met muziekinstrumenten als zij vragen hebben én treedt ze regelmatig op. 

De liefde 
voor muziek 
is haar met 
de paplepel 
ingegoten

ANNIE VAN DER STEEN IS MET HAAR 90 JAAR NOG EEN MUZIKALE DUIZENDPOOT
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Jeugdprins 
Jonathan

en 
Jeugdadjudant 

Sam

Jouw
 stem
 telt!



  
Woensdag 24 januari 20182 ETEN, DRINKEN EN UITGAAN

COLOFON
DeMooiBernhezeKrant

Oplage
13.200 stuks
Bezorgdag: woensdag

Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode 
0412- 795170
info@demooibernhezekrant.nl

Website
www.demooibernhezekrant.nl

Redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Henriëtte Maas
Tamlyn van Lanen
Milène Putters

Acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Driel-van Linder
Joyce van Griensven

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

Vormgeving/DTP
Monique Raaijmakers
Buro Tweevoud

Fotografi e
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Yvonne Rosenhart
Edwin Hendriks
Netty van Lieshout

Advertorial

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

Bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170

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

Een avondje lekker bezig zijn 
met de Italiaanse keuken of 
creatief met glas of pretex?
Verrassend Italiaans
De Italiaanse keuken is zeer gevarieerd. Er wordt veel 
gebruik gemaakt van verse ingrediënten om veelzĳ dige 
gerechten te bereiden. Dat gaan wĳ  ook doen op 
maandagavond 19 februari in Heeswĳ k. Alle verrassende 
gerechten samen maken een mooi Italiaans menu waar we 
uiteraard heerlĳ k van gaan genieten. Er zĳ n nog maar een 
paar plaatsjes beschikbaar, dus schrĳ f snel in voor deze 
culinaire workshop!

Beeld van Pretex
In deze korte cursus van drie lessen maak je 
een beeld naar keuze. Het materiaal dat we 
hiervoor gebruiken is pretex, een 
decoratieverharder. Het eindresultaat kan 
zowel binnen als buiten worden geplaatst. 
De eerste les is maandagavond 19 februari in 
Heesch. 

Creatief met glas
Het is hartstikke leuk om je eigen kunstwerk 
van glas te maken. Je kunt van alles 
verzinnen: een glasstuk voor aan de muur, 
iets voor in de tuin of een prachtige schaal. 

Vul het zelf maar in. Laat je 
eigen creativiteit spreken en 
meld je snel aan voor deze 
cursus van vier lessen in 
Nistelrode. De startdatum is 
donderdagavond 22 februari.

Ook is ze ieder jaar vier dagen 
live te volgen via Omroep Bra-
bant in ‘Het Fijnfisjeniecafé’ en 
presenteert ze de zoektocht naar 
het lekkerste Brabantse worsten-
broodje. Christel de Laat hoorde 
bij die kinderen die niet konden 
aangeven wat ze later wilden 
worden. Niet omdat ze het niet 
wist, maar omdat ze alles wel wil-
de doen; alles vond ze leuk!

Materiaal voor haar show, vijftig 
jaar lief en leed, heeft ze voldoen-
de. Ze benoemt ongemakken en 
zet haar leven op komische wijze 
in de etalage. Is de bitterheid van 
het leven immers vaak niet de ba-
sis voor de lach?

“Niet gangbaar, niet logisch, 
soms ongehoord, maar wel ver-
schrikkelijk gezellig en grappig.” 

Het leven deelde wel eens rake 
klappen aan haar uit, maar Chris-
tel sloeg terug! Op haar vijftigste 
besluit deze Brabantse comé-
dienne zichzelf een theatertour 
cadeau te doen. Niet alleen in 
Brabant, waar ze een bekend ge-
zicht is, maar ook ver daarbuiten. 
Het is verbazingwekkend hoe ze 
de interactie met de zaal zoekt 
en met één blik de hele zaal ver-
overt.

In haar (bijna) uitverkochte show 
laat Christel op 3 februari het pu-
bliek zien hoe ze er tóch in ge-
slaagd is zich aan te passen. Niet 
gangbaar, niet logisch, soms on-
gehoord, maar wel verschrikkelijk 
gezellig en grappig. 

Christel de Laat 
3 februari,
20.15 uur.

NISTELRODE – Misschien ken je haar van ‘De Jopie Parlevlietshow’ 
waarin ze schitterde als Mini, de assistent van Jopie. Of uit ‘Toren C’, 
waarin ze al jaren een vaste gastrol heeft. 

Christel de Laat
is er klaar voor 

Tijdens het carnavalsweekend 
van 9 t/m 11 februari zijn wij geopend vanaf 17.30 uur. 

Tijdens dit weekend serveren wij uitsluitend ons 4-gangen 
verrassingsmenu voor € 35,- per persoon. 

Wij willen u er graag op wijzen dat het restaurant niet aan de carnavalssferen mee doet.

Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016

WINNAAR KAARTJES KLOMPENROCK
De vier gratis kaartjes voor 
Klompenrock zijn gewonnen door 
Jan van de Braak. Hij heeft de 
E-tickets intussen ontvangen.

Het juiste antwoord op de vraag 
‘Welke Achterhoekse band komt 
op Klompenrock spelen voor de echte høkers?’ is: De Beutners.

Christel zet haar 
leven op komische 
wijze in de etalage

Zondag 4 februari: 15.30 uur 
BRAM FISHER € 5,-.
Het is 1963 en in Zuid-Afrika 
worden negen ANC-leden, waar-
onder Nelson Mandela, opge-
pakt. Bram Fischer krijgt de taak 

om hen te verdedigen en hen 
te behoeden voor de doodstraf. 
Bram Fischer speelt zelf echter 
ook een rol bij het groeiende ver-
zet in Zuid-Afrika. 

Maandag 19 en dinsdag 
20 februari: 20.00 uur
WIND RIVER € 5,-.
Speurder en jager Cory Lambert 
ontdekt het bevroren lijk van een 
tiener. Hij besluit samen te wer-
ken met de onervaren FBI-agent 
Jane Banner en de Tribal poli-
tie-officier Ben Shayo om te ont-

dekken wat er gebeurd is en de 
verantwoordelijken op te sporen. 
Hoe dieper ze in het onderzoek 

duiken hoe meer ze hun eigen le-
vens op het spel zetten... 

Nr. 21 in de top 100 films uit 
2017.

FILMHUIS DE PAS: VERWACHT 
De komende weken vertoont Filmhuis De Pas de volgende films.

De AGENDA van het Filmhuis vind je op www.de-pas.nl

Brabantse gezelligheid 
in de huiskamer

van Heesch
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Cursiefje
Hoe vaak heb ik ‘t al gedaan? Ik heb het nooit geteld. Ongeveer 
één keer per maand. En dat vier jaar lang. Dat maakt ongeveer 
vijftig. Vijftig columns. In deze krant. 

Op de middelbare school leerde ik ooit over columns. M’n ietwat 
ouderwetse leraar Nederlands had ‘t liever over ‘een cursiefje’. 
‘Een luchtig of humoristisch prozastukje van beperkte omvang 
in een dag- of weekblad’. Zo genoemd omdat het cursief werd 
afgedrukt. Zijn grote voorbeeld was Simon Carmiggelt, die we 
dus met regelmaat lazen. Wij leerlingen vonden Carmiggelt ook 
ietwat ouderwets. 

Tegenwoordig heet een cursiefje een column. Engels bekt nu 
eenmaal beter. Ze worden al lang niet meer cursief afgedrukt, 
maar in uiteenlopende stijlen fraai opgemaakt, met tussenkopjes 
en een foto. En waar vroeger de columnisten op één hand te 
tellen waren, is het nu een heuse beroepsgroep geworden. Elk 
zichzelf respecterend nieuwsmedium heeft meerdere columnisten 
in dienst. 

Ik lees ze graag. Tot mijn favorieten behoren Sheila Sitalsing, 
Aaf Brandt Corstius, Sylvia Witteman (allen in De Volkskrant) en 
Özcan Akyol en Tony van der Meulen (Brabants Dagblad). Hun 
columns zijn vast onderdeel van mijn ochtendritueel, een vrolijke 
start van mijn dag. Stiekem kijk ik de kunst bij ze af. Ik bewonder 
hun scherpte, luchtigheid en observatievermogen. En hun hoge 

frequentie van stukjes produceren. Zouden zij 
bijhouden hoeveel columns ze hebben 

geschreven? 

Ik blijf op deze plek gewoon mijn stukjes 
produceren, zonder te tellen. Maar vanaf 
vandaag met toevoeging van mijn 

mailadres. Voor als u wilt reageren, 
met opmerkingen, suggesties, 
vragen of andere zaken die u aan 
me kwijt wilt. Dat zou ik leuk 
vinden. Ik hoor graag van u.

Column
Marieke Moorman

Burgemeester Bernheze

frequentie van stukjes produceren. Zouden zij 
bijhouden hoeveel columns ze hebben 

geschreven? 

Ik blijf op deze plek gewoon mijn stukjes 
produceren, zonder te tellen. Maar vanaf 
vandaag met toevoeging van mijn 

mailadres. Voor als u wilt reageren, 

burgemeester.moorman@bernheze.org

Elke vrijdag
pizzadagACTIE! Elke vrijdag
pizzadag
Met uitzondering van pizza Calzone en bezorging

Pizza € 6,-
            facebook.com/
� oryaheesch
            facebook.com/

Alle gerechten worden luchtdicht 
geseald. Binnen een straal van 
15 km worden deze gegarandeerd 
warm geleverd.

Popkoor Noiz pakt publieksprijs 
en wordt tweede van Brabant

In het Factorium in Tilburg stre-
den twaalf koren voor een plek 
in de landelijke finale die op 
2 juni aanstaande in Hengelo 
wordt gehouden. Na een leuke 
en spannende middag won ‘All 
Women’ uit ’s-Hertogenbosch 
terecht de eerste prijs met 245 
punten. 
Zij zal namens de provincie 
Noord-Brabant uitkomen op 
het Nederlands Korenfestival. 
Popkoor Noiz pakte een knappe 
tweede plek met 234 punten.

De aanwezige koren en het toe-
gestroomde publiek hadden de 
mogelijkheid hun publiekslie-
veling naar voren te schuiven. 
Popkoor Noiz kwam hierbij als 
winnaar uit de bus! 

De publiekprijswinnaar met 
de hoogste score in Nederland 
heeft ook recht op een startplek 
in de finale, echter nog niet alle 
provinciale voorrondes zijn ge-
weest. Dat wordt dus nog even 
nagelbijten voor Noiz.

Meer weten over het Nederlands 
Korenfestival of meezingen met 
Popkoor Noiz? Kijk op 
www.nederlandskorenfestival.nl 
of www.popkoornoiz.nl.

TILBURG/HEESCH - Popkoor Noiz behaalde zaterdag 20 januari de tweede plaats in de Brabantse voor-
rondes van het Nederlands Korenfestival 2018. Ook pakte zij de publieksprijs. Een prestatie om trots op 
te zijn en misschien krijgt het winnen van de publieksprijs nog een vervolg…

Vanaf vandaag met toevoeging van mijn 
mailadres. Voor als u wilt reageren.

Mark Geurts is met zijn superteam geëindigd op de negende plaats; algemeen

Mark Geurts: ‘Zwaarste en mooiste dakar sinds jaren’

Meld je voor donderdag aan en doe mee aan de enquête over
BASISSCHOLEN IN BERNHEZE

• Anoniem • Gratis • In 3 minuten
www.tipmooibernheze.nl
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur 
gesloten. Buiten openingstijden 
voor spoedeisende recepten 
kunt u naar de Regioapotheek in 
Bernhoven, naast de hoofdingang 
van het Ziekenhuis Bernhoven 
Uden. 0413-408780.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

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

scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan

Plein1969 1b - Heeswijk-Dinther - 0413-294017

www.sterrin.nl
Veel mensen denken dat je een 
gezonde leefstijl alleen kunt be-
reiken door het volgen van aller-
lei voorschriften. Maar dat werkt 
vaak helemaal niet.
Janneke Kierkels, eigenaresse 
van OLijf, heeft dat aan den lij-
ve ondervonden maar ziet ook 
in haar praktijk dat het niet zo 
werkt. “Niet je voeding maar jíj 
bent de sleutel”, is haar motto.

Neem de regie
Door zelf bewuste keuzes te ma-
ken, is het makkelijker je eind-
doel te bereiken. Zoals Janneke 
zegt: “Autonome keuzes geven 
je kracht en daardoor energie. 

Maar het kan lastig zijn om dit te 
doen. Daar wil ik mensen graag 
bij helpen en daarmee een ge-
zondere leefstijl te bereiken. Het 
is namelijk veel makkelijker om 

een gebakje te laten staan om-
dat je dat zelf wilt, dan omdat 
het moet.”

Lezing Voeding en Beweging
Tijdens de lezing deelt Janneke 
haar ervaringen en laat ze zien 
hoe je met veel meer energie én 
plezier met eten en bewegen om 
kunt gaan. Een verhaal waar je 
blij van wordt en dat meteen po-
sitieve energie geeft.

De toegang voor de lezing, die 
tot ongeveer 22.00 uur duurt, 
is gratis. Graag wel vooraf aan-
melden via www.nobb.nl/nobb/
home/bernheze of aan de balie 
in één van de bibliotheken.

Kennismaker:
Voeding en Beweging
HEESWIJK-DINTHER - Bibliotheek Heeswijk-Dinther organiseert 
een Kennismaker-lezing over Voeding en Beweging op maandag 29 
januari om 20.00 uur, verzorgd door Janneke Kierkels.

www.laverhof.nl

Kom jij bij ons werken op een van onze locaties in Schijndel, 
Heeswijk of Uden of bij Ondersteuning Thuis Schijndel of 
Heeswijk? 

We hebben diverse vacatures voor verzorgende niveau 3 IG 
met verschillende contracturen. Of misschien spreekt een van 
onze andere vacatures jou aan?

Meer informatie?
Kijk op www.werkenbijlaverhof.nl of neem contact 
op met een van onze HRM-adviseurs, 
tel. 073 - 544 33 00.

Vrijwilliger bij het vrijwilligerspunt
Naast de inzet van vrijwilligers binnen de eigen organisatie, bemiddelt ONS welzijn voor vrijwilligers-
werk in de regio. Dat gebeurt bij de vrijwilligerspunten in Oss, Uden en Heesch. 

Op het vrijwilligerspunt in Heesch 
werkt Ank Meertens, zij maakt deel 
uit van het Sociaal Team Bernheze. 
Een deel van haar takenpakket is het 
bemiddelen tussen vraag en aanbod 
van vrijwilligers. Voor de administratie 
rondom deze vacatures wordt zij on-
dersteund door drie parttime vrijwilli-
gers: Rita van Schijndel, Henriëtte van 
Delst en Karin Maatman. 

Elke week krijgt één vacature extra 
aandacht. Ondergetekende verzorgt 
deze Vacature van de Week. Ik ben 
sinds anderhalf jaar vrijwilliger en zorg 
voor publicatie op de online vacature-
bank, verstuur de vacatures naar de 

redacties van regionale bladen, naar de bibliotheken en om de week maak ik een advertentie die geplaatst 
wordt in DeMooiBernhezeKrant. 

Ik woon nu vier jaar in Heesch. Ik heb me aangemeld als vrijwilliger omdat het vinden van een betaalde 
baan niet meeviel. Ik vind het gezellig en dankbaar werk, het geeft me een goed gevoel om mezelf nuttig 
te maken. Ik voel me gewaardeerd en dit wordt ook uitgesproken. Daar kan menig werkgever nog wat 
van leren. Ik kan het iedereen aanbevelen, ongeacht hoeveel tijd je (ervoor) over hebt, er is altijd wel een 
leuke passende vacature te vinden! En ik vond het erg leuk dat ik voor de afwisseling eens een keer het 
stukje voor deze rubriek mocht schrijven.

Karin Maatman. 

Schadewijkstraat 6, 5384 BC Oss
Postbus 322, 5340 AH Oss
088 3742525 
www.ons-welzijn.nl 

Locatie Bernheze
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
06-14342803

J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Sanne van Susteren
06-57098584

Sociaal Team
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
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Rico werd benaderd door  
Erik-Jan van den Brink, eigenaar 
van Ekoplaza. Hij wilde graag een 
kippenkar die past bij het biolo-
gisch kippen houden en die te-
vens boervriendelijk is. Hij heeft 
Stijn gevraagd hem te helpen, 
omdat hij de agrarische kennis en 
ervaring heeft. “Ik kan het ont-
werpen en tekenen, Stijn kan be-
palen of het werkbaar is voor de 
boer en of het allemaal past bij 
het biologisch kippen houden”, 
legt Rico uit. “Je moet je aan al-
lerlei voorwaarden en regels hou-
den, anders valt het niet meer 
onder biologisch”, zegt Stijn. 

Een mobiele kippenkar is niet iets 
nieuws, maar het ontwerp van 
Stijn en Rico wel. Samen hebben 
zij ervoor gezorgd dat het een 
fijne leefplek is voor de kippen 
die voldoet aan alle biologische 
standaarden en dat het handig 
werkbaar is voor de boer. Op  

2 januari 2017 hadden zij hun 
eerste afspraak waarmee het 
begin van de samenwerking ge-
maakt was en in net iets meer 
dan een jaar hebben zij het kun-
nen realiseren. Een kar van 43 
vierkante meter die zij helemaal 
zelf gemaakt hebben. Van het 
ontwerp tot aan het kleinste 
schroefje, alles hebben Rico en 
Stijn zelf gedaan. Voor de bouw 
konden zij terecht bij Loonbedrijf 
Langenhuizen, waar zij urenlang 
hebben doorgebracht om alles tot 
in de kleinste details af te ronden. 

“We hebben dit naast onze full-
time baan gedaan. Het was veel 
werk, maar het resultaat mag er 
zijn!”, vertellen de jongens trots. 

“Dit is een mooi visitekaartje om 
te laten zien wat wij samen al-
lemaal kunnen”, zegt Rico. “En 
we hopen dat er in de toekomst 
nog meer aanvragen komen voor 
agrarische oplossingen!”, zegt 
Stijn. Onder de naam WijKamp, 
een samenstelling van hun ach-
ternamen, hopen de heren in de 
toekomst vaker agrarische vraag-
stukken op te lossen. 

De twee hebben al de aandacht 
weten te trekken van verschillen-
de geïnteresseerden. Iets wat zij 
allebei niet verwacht hadden. “Ik 
heb een interview gedaan met 
Biojournaal. Toen dat gepubli-
ceerd was hebben we allebei veel 
telefoontjes en mails gehad. Dat 
hadden we nooit verwacht!”, 
zegt Stijn trots. “Het is even af-
wachten hoe het vanaf hier gaat 
lopen, maar het zou fantastisch 
zijn als we in de toekomst vaker 
agrarische vraagstukken kunnen 
oplossen!”, sluit Rico trots af.

WIJKAMP
Stijn: 06-43697506
Rico: 06-43964548
Info@wij-kamp.nl
www.wij-kamp.nl

  
  

tips van de bakkers

        bij aankoop van 2 broden 

4 harde broodjes 

naar keuze 1,00

Royaal, zo zou u onze granola wel kunnen noemen. 
Heeft u even? Havervlokken, zonnepitten, walnoot, lijnzaad,  
pompoenpitten, rozijnen, spelt, kokosvlokken, amandel, 
moerbei, dadels, cranberry’s, banaan, honing, kaneel.
En ’n vleugje zout.  Harm heeft overal de beste kwaliteit 
vandaan gehaald, en met veel zorg deze mix samengesteld.
Even geroosterd in de oven en voilà  ’n heerlijke granola 
voor in de yoghurt.

van 25 t/m 31 januari

Granola Royale
pot 200 gram

normaal 3,50
2,50

skyr royale
het nieuwe ontbijt

in Haren (bij Oss)
Maren-Kessel
Uden
en onze winkels 
in Oss en Heesch

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

Stijn en Rico Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: DMBK

Zelfvoorzienende en boervriendelijke kippenkar

Een 43 vierkante meter groot visitekaartje

NISTELRODE – Stijn van de Bovenkamp en Rico Wijgergangs hebben een jaar lang 
hard gewerkt aan hun visitekaartje: een zelfvoorzienende en boervriendelijke mobiele 
kippenkar. Op 2 januari vorig jaar zijn zij gestart met het project en afgelopen week 
presenteerden zij hun mobiele kippenkar op de Biobeurs in Zwolle. 

Wijkamp 
wil vaker 
agrarische 
vraagstukken 
oplossen

EEN FIJNE LEEFPLEK 
VOOR DE KIPPEN EN 
HANDIG WERKBAAR
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“Hoe kun je iemand in verdriet 
helpen en troosten?” “Hoe kun 
je een collega die zijn partner of 
een kind verloren heeft tege-
moet treden op de eerste dag 
van zijn werkhervatting?” Deze 
en vele andere vragen worden 
frequent gesteld door mensen in 
verdriet en hun omgeving.

Deze lezing kan zowel mensen 
in rouw als hun familie, vrienden 
en studie- en werkomgeving 
leren wat helpt en niet helpt in 
situaties van verdriet. Meer we-
ten kan je in verdriet helpen om 
je eigen reacties en gevoelens te 
verstaan en je beter te handha-
ven op moeilijke momenten. Als 
omgeving kun je leren de juiste 
ondersteuning te bieden. 
Professor doctor emeritus Manu 
Keirse is klinisch psycholoog, 
doctor in de geneeskunde en dé 
specialist als het over rouwver-

werking en de laatste levensfa-
se gaat. Zijn belangrijkste boek 
‘Helpen bij verlies en verdriet’ 
werd in vele talen vertaald.

Zaterdag 27 januari
Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 
5473 AD, Heeswijk 
Aanvang: 15.00 uur 
De entree bedraagt € 15,- 
Plaatsen dienen vooraf gereser-
veerd te worden via 
activiteiten@bernemedia.com en 
www.berneboek.com/agenda

Lezing Manu Keirse: 
‘Elkaar helpen bij verlies en verdriet’
HEESWIJK-DINTHER - Mensen in rouw en hun omgeving stellen 
zich allerlei vragen: “Is het normaal dat je je na maanden nog zo 
verdrietig voelt?” “Is het nog ooit mogelijk om weer van het leven 
te genieten?” “Is het normaal dat je na een jaar nog kunt huilen 
om de dood van je moeder?” “Reageert ieder mens op dezelfde 
manier?” “Is het waar dat de tijd alle wonden heelt?” 

Gelukkig is er onder de huidige 
Paus steeds meer aandacht voor 
de armen. En dat is ook heel 
goed want de huidige regering 
neemt steeds meer afstand van 
de armen. “De regering bestaat 
uit een corrupte bende, waarvan 
de meeste armen het slachtoffer 
worden!” Pittige uitspraak! 

Maar Hugo schrijft ook: “Wij 
proberen in ieder geval nog wat 
hoop te geven en zorgen met de 
kinderopvang dat in ieder geval 
zo’n 135 kinderen het dagelijks 
fijn hebben en voldoende eten.” 
Dat gebeurt in kinderdagverblijf 
Lar Da Criança Santa Maria. 
Men biedt ieder kind dagelijks 
vier maaltijden, een douche-
beurt, schone kleren en ontwik-
keling aan. 
En als voorzitter heeft Hugo bij-
zondere bemoeienissen met het 
welslagen van alle facetten van 
het kinderdagverblijf. 

Vernieuwing van een badruimte 
voor de dagelijkse douchebeurt 
van de kinderen is noodzakelijk. 
Het gaat daarbij om alles: elektri-
citeit, afvoer, watervoorziening 
en 60 vierkante meter tegels. 
Daarom wordt er in het weekend 
van 27 en 28 januari in de R.K. 
kerken van Heeswijk-Dinther en 
Loosbroek hiervoor een extra 
collecte gehouden. 

Hopelijk wordt er toch wel zo’n 
€ 1.000,- bijeengebracht voor de 
realisatie van het een en ander. 

Op de Facebookpagina/
Lardacrianca.santamaria kun je 
het project volgen. Giften via 
NL02RABO0126935092 
inzake Diaconie HDL, onder 
vermelding van Brazilië zijn ook 
welkom.

Aandacht voor Garanhuns
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Pater Gabriël en Dinthernaar Hugo van den Broek zetten zich al 
jaren in voor verschillende projecten in Garanhuns, Brazilië. Hugo van den Broek schreef het boek ‘Hier 
in het Noordoosten zijn de mensen nog erg gelovig en de kerk betekent ook heel veel voor hen’.

HEESCH - Op zaterdag 17 fe-
bruari organiseert Heemkunde-
kring De Elf Rotten een excur-
sie naar Eindhoven, waar een 
bezoek wordt gebracht aan het 
DAF Museum. 

De deelnemers worden tussen 
12.45 en 13.00 uur verwacht bij 
De Heemschuur, Schoonstraat 
35 in Heesch. 

Vandaar vertrekken zij per auto 
naar Eindhoven. Bij het museum 
is er voldoende parkeergelegen-
heid. Het bezoek start om 14.00 
uur. 
In het museum maken de deel-
nemers kennis met de uitgebrei-
de collectie en de geschiedenis 
van het DAF-concern.

Deelname
Opgeven kan per mail of te-
lefonisch bij Riky de Jong, 
rikydjong@home.nl of 0412-
646380, of Hans Pennings, 
secretariaat@de-elf-rotten.nl, 
06-10463762.

Graag van tevoren opgeven in 
verband met het regelen van het 
vervoer. De entreeprijs van het 
DAF Museum is € 9,- voor vol-
wassenen. Senioren 65+ betalen 
€ 7,- en Museumkaarthouders 
hebben gratis entree.

Excursie DAF Museum Eindhoven

Bron foto: Wikipedia

Wat is er te zien? Op de eerste 
verdieping toont het museum 
een prachtige collectie land-
bouwwerktuigen, ambachtelijke 
gebruiksvoorwerpen, zoals die 
van een rietdekker, een imker 
en een schoenmaker. Maar er is 
ook een schooltje, een winkeltje 
en er zijn spullen van de dorps-
dokter te bewonderen.

Op de begane grond is een 
mooie poffer- en mutsencollectie 
te bezichtigen, er zijn archeolo-
gische vondsten en in de lees- en 
studiezaal kunnen bezoekers ge-
bruik maken van de bibliotheek 
en kunnen zij de zeer uitgebrei-
de fotocollectie raadplegen. Ui-
teraard zijn ook de uitgaven van 
de heemkundekring te koop. 
Rond de Heemschuur kan de 
prachtige tuin bekeken worden 
en zijn daar objecten te bewon-

deren, zoals een originele mane-
ge of rosmolen. De mogelijkheid 
bestaat een kopje koffie of thee 
te nuttigen. 
De Heemschuur aan Schoon-
straat 35 in Heesch, is iedere 
laatste zondag van de maand 
opengesteld voor publiek. 

Buiten de vaste openingstijden 
zijn tegen betaling groepsbezoe-
ken mogelijk. 

Meer informatie: 
www.de-elf-rotten.nl, 
06-10463762 of 
secretariaat@de-elf-rotten.nl.

Heemschuur opengesteld
HEESCH - De Heemschuur opent zondag 28 januari weer haar deuren voor het publiek en wel van 13.00 
tot 17.00 uur. De Heemschuur is het verenigingsgebouw van Heemkundekring De Elf Rotten in Heesch.
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NISTELRODE - Bij elkaar eten 
en gezellig kletsen met dorps-
genoten die je meestal van ge-
zicht wel kent, maar misschien 
nog nooit echt gesproken hebt. 

Dat is kortweg het idee achter 
‘Nisseroi aan de Kook’. Jij en 
je teamgenoot eten het voor-, 
hoofd- en nagerecht steeds op 
een ander adres en elke keer met 
nieuwe tafelgenoten. Een van de 

gangen is bij jou thuis. Nisseroi 
kookt op zaterdag 16 juni. Aan-
melden kan tot 16 mei.

Voor meer informatie en voor 
aanmelden ga je naar 
www.nisseroiaandekook.nl.

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
25 t/m 31 januari

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

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

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

EkoPlaza webshop 
afhaalpunt

Perssinaasappels 20 + 5 gratis

WITLOF 500 gram € 0.75
NICOLA AARDAPPELS 2.5 kilo € 1.75
MINEOLA’S 5+1 GRATIS

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

1,00

Bij aankoop van
1 brood naar keuze:

4 volkoren
zonnepit bollen

Kipvinken

100 gr. € 1,25

Schouderkarbonade
naturel of pesto

Eigen gemaakte
leverkaas
100 gr. € 1,00

€ 0,80100 gr.

Ontbijtkoek 
nu

gemaakt met honing 
gewonnen in de Maashorst

2,50

Inschrijving Bernhezer Dag van 
de Duurzaamheid 2018 gestart

Welke initiatieven op het gebied 
van duurzaamheid zijn er nu pre-
cies? Waar vind je die als bewo-
ner van de regio? En hoe kun je 
er gebruik van maken? Onder-
nemers, jongeren en andere in-
woners zijn met dit onderwerp 
bezig. In het werk, op school, of 
dagelijks in huis. Om elkaar te sti-
muleren, inspireren en ideeën te 
delen is de Duurzaamheidsmarkt 

door de stuurgroep Tripple P 
in het leven geroepen. “Heeft 
jouw idee, product of initiatief 
te maken met het thema Wo-
nen? Dan bieden wij jou graag 
een sprekerspodium aan. Gaat je 
voorkeur uit naar het geven van 
een workshop? Dan behoort dat 
ook tot de mogelijkheden. Ie-
dereen is welkom op zaterdag  
7 april tussen 13.00 en 17.00 uur 
bij SGS Search, Meerstraat 7 in 
Heeswijk-Dinther”, licht Christi-

anne Derikx, beleidsmedewerker 
Duurzaamheid van de gemeente 
Bernheze toe.

BERNHEZER DUURZAAM-
HEIDSPRIJS VOOR 
DE JEUGD
Een duurzame samenleving be-
gint op school. Bij de jeugd dus. 
De gemeente Bernheze stelt spe-
ciaal voor de jeugd de Bernhezer 

Duurzaamheidsprijs beschikbaar. 
Christianne: “Wij willen graag 
van jongeren horen hoe zij tegen 
de wereld aankijken. Vandaar 
onze oproep: heb jij een idee of 
project waarmee jij anderen kunt 
inspireren? Doe dan mee met de 
Bernhezer Duurzaamheidsprijs 
2018. Wij bieden iedereen die 
een inspirerend idee op het ge-
bied van duurzaamheid heeft 
een podium! Dit podium kan 
een marktkraam zijn waar jij je 

idee laat zien, maar je mag ook 
een presentatie geven door ge-
bruik te maken van het sprekers- 
podium. 
Aan jou de keus. Waar het om 
gaat; inspireer jongeren, oude-
ren én ondernemers van Bernhe-
ze op het gebied van duurzaam-
heid. Het meest inspirerende 
idee wordt die middag door de 
burgemeester bekroond met 
de titel ‘Bernhezer Duurzaam-
heidsprijs 2018’. Wie weet ga jij 
met deze prijs naar huis. Meld je 
dus snel aan. Wij zien uit naar je 
komst.”

MARKTKRAAM, PODIUM 
OF WORKSHOP GEVEN? 
SCHRIJF JE IN
De inschrijving voor de Bernhe-
zer Dag van de Duurzaamheid is 
gestart. Wil je een marktkraam? 
Of wil je spreektijd op het po-
dium? Of misschien wil je wel 
een workshop geven? Aan jou 
de keus. Laat het weten bij jouw 
aanmelding. Stuur voor 31 maart 
een mail naar Christianne De-
rikx, via c.derikx@bernheze.org 
en verzeker je van een plek.

BERNHEZE - In Bernheze zijn tal van initiatieven op het gebied van maatschappelijk verantwoord leven, 
milieu, ecologie en toekomstige economie. Samen levert dit een grote verscheidenheid aan duurzame 
producten en diensten op. Heb jij een duurzaam product ontwikkeld? Of ben je op een andere manier 
actief op het gebied van duurzaamheid? Wil je de inwoners van de gemeente daar op een laagdrem-
pelige manier kennis mee laten maken? Meld je dan aan en verzeker jezelf van een plaats op de duur-
zaamheidsmarkt die op 7 april plaats gaat vinden. Ook jongeren zijn met hun ideeën van harte welkom. 
Zij maken kans om met de Bernhezer Duurzaamheidsprijs naar huis te gaan.

‘Ook jongeren zijn met hun 
ideeën van harte welkom’

Derde editie ‘Nisseroi aan de Kook’
BIJ ELKAAR ETEN EN 
GEZELLIG KLETSEN
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De ziekenvereniging kent geen 
leden, zij heeft alleen donateurs. 
Dit zijn mensen die de vereniging 
een warm hart toedragen en fi-
nanciële ondersteuning bieden. 
De Horizon kan met dit geld 
activiteiten organiseren of atten-
ties aanbieden aan de mensen 
die op de doelgroeplijst staan. 
Donateur zijn van de Horizon 
betekent dus niet dat iemand 
automatisch uitgenodigd wordt 
voor de activiteiten die door de 
Horizon georganiseerd worden. 
Je bent al donateur voor slechts 
€ 7,50 per jaar! Alle informatie 
hierover kun je vinden op 
www.horizon-heesch.nl. Wil je 
graag donateur worden? Bena-
der dan een van de bestuursle-
den. 

Wat is de doelgroeplijst?
De doelgroeplijst is een lijst 
waarop langdurig zieken, jong 
en oud, eenzame ouderen en 
mensen met een lichamelijke of 
verstandelijke beperking staan. 
Deze lijst is verdeeld in vier cate-
gorieën. Sommigen ontvangen 
drie keer per jaar een attentie, 
anderen weer een uitnodiging 
voor activiteiten die door de 

ziekenvereniging georganiseerd 
worden, zoals een ontspannings-
middag/avond en uitstapjes. Dit 
alles wordt zeer zorgvuldig door 
het bestuur overwogen. Daar-
naast is er een lijst met jongeren 
en kinderen met een beperking. 
Hiervoor organiseert de vereni-
ging één keer per jaar een avond 
en/of deze mensen worden ver-
rast met een presentje. 

Wanneer kom ik op de 
doelgroeplijst?
Als de Horizon verneemt dat er 
iemand ziek is, in het ziekenhuis 
heeft gelegen of al langere tijd 
eenzaam is, dan komt een van 
de vaste ziekenbezoeksters een 
bezoekje brengen en zij over-
handigt daarbij namens de zie-
kenvereniging een bloemenbon. 

Naar aanleiding van dit bezoek 
brengt de ziekenbezoekster 
een verslag uit aan het bestuur. 

Vervolgens gaat het bestuur 
bekijken of iemand op de doel-
groeplijst thuishoort. Is dit het 
geval dan zal de ziekenbezoek-

ster overleggen of deze persoon 
dit wel wenst. 

Mocht je een familielid of een 
kennis weten van wie je denkt 
dat hij/zij voor een bezoekje in 
aanmerking komt, laat het dan 
weten. Je kunt hierover altijd 
bellen met ziekencoördinator Ria 
van den Berg-van de Coolwijk, 
0412-452219. 

Hopelijk is het nu een beetje dui-
delijker allemaal!

HEESWIJK-DINTHER - In de 
tweede helft van februari wordt 
er weer gestart met diverse cur-
sussen en workshops. Je kunt je 
aanmelden voor de onderstaan-
de cursussen of workshops.

Cursus Microsoft Word 2010
bestaat uit acht lessen van twee 
uur. De kosten voor deze work-
shop bedragen € 55,- inclusief 
lesmateriaal. 

Cursus Outlook bestaat uit zes 
lessen van twee uur. De kosten 
voor de cursus bedragen € 45,- 
inclusief lesmateriaal. 

Cursus kennismaken met Win-
dows 10 voor beginners bestaat 
uit zes lessen van twee uur. De 
kosten voor de cursus bedragen 
€ 45,- inclusief lesmateriaal. 

Workshop Kennismaken met 
Ons Platform (Cubigo) van de 
KBO bestaat uit een dagdeel van 
twee uur. De kosten voor deze 

workshop bedragen € 10,- inclu-
sief een korte handleiding. 

De data waarop de cursussen en 
workshops worden gegeven zijn 
op dit moment nog niet bekend. 
Het inschrijfgeld voor deze cur-
sussen en workshops bedraagt 
€ 10,-. De cursussen en work-
shops worden gegeven in een 

leslokaal bij CC Servaes in Hees-
wijk-Dinther.

Meld je nu snel aan voor één van 
deze cursussen of workshops, 
want VOL = VOL.
Nadere informatie en aanmelden 
kan bij Ben Beeftink, Donke-
rendijk 44 in Heeswijk-Dinther, 
0413-291924 of 06-51317609.

KBO Bernheze

Wanneer kom ik op de doelgroeplijst 
van Ziekenvereniging Horizon?
HEESCH - “Waarom mag ik niet op de doelgroeplijst? Ik ben al jaren lid van de Horizon.” Deze vraag 
komt de laatste tijd steeds vaker bij het bestuur terecht, vandaar dat zij uit wil leggen hoe dit in zijn 
werk gaat. 

Computercursus bij DOP
start in februari
Het startpunt voor beginners en gevorderden

Vijf dagen naar 
België met de 
KBO

HEESWIJK-DINTHER/LOOS-
BROEK - De KBO’s van Hees-
wijk, Dinther en Loosbroek 
maken met Brabant Expres een 
vijfdaagse reis per luxe touring-
car naar West-Vlaanderen van 
14 tot 18 mei. 

Er wordt een erg mooi en geva-
rieerd programma aangeboden 
naar onder andere Antwerpen, 
Blankenberge, Oostende, Brug-
ge, Gent, Ieper, Roeselare, Ver-
dronken land van Saeftinghe, 
Doel en Turnhout.

Ben je lid van KBO-Heeswijk, 
KBO-Dinther of KBO-Loosbroek 
en heb je zin om mee te gaan?
Schrijf je dan snel in, want de in-
schrijvingen stromen binnen en 
vol=vol! 
Aanmelden kan tot en met 31 
januari via: 
- www.brabantexpres.nl/
 kbo-heeswijk-dinther-loos-

broek 
- of een inschrijfformulier op-

halen en inleveren bij Ria van 
Hemmen 0413-292462, 

 riavanhemmen@gmail.com.

De deelnemers krijgen bij vol-
doende inschrijvingen ná 15 
februari per post of e-mail een 
bevestiging/factuur met de de-
finitieve reissom (afhankelijk van 
de deelname tussen € 405,- en 
€ 449,-).

Nadere en uitgebreidere infor-
matie vind je op kbo-dinther.nl. 

KBO Heesch en 
Belastingservice 
voor ouderen
HEESCH - De belastingservice is 
er voor alle senioren van 65 jaar 
en ouder met een laag inkomen. 

Zij kunnen hulp krijgen bij hun 
aangifte, bij een verzoek om te-
ruggave inkomstenbelasting of 
bij het aanvragen van toeslagen. 
Denk je geld terug te krijgen? 
Dan altijd invullen! 

De belastingservice voor oude-
ren helpt ook bij het aanvragen 

van de zorg- of huurtoeslag. Het 
gaat om eenvoudige aangiften. 
Dat wil zeggen inkomsten uit 
arbeid/pensioen en enig spaar-
geld, maar niet om bedrijfsmati-
ge inkomsten of uit aanmerkelijk 
belang. 

Belastingservice in Heesch
Allereerst is het belangrijk dat 
jijzelf een afspraak maakt. Dan 
weet je zeker dat je een bonafi-
de KBO-belasting invulhulp hebt 
die zich bij je kan legitimeren.
Theo Cuppen, 0412-452346 
(geen nieuwe klanten)
Jan Renders 0412-452439
Henny Gloudemans 
0412-452225
Jo van der Putten 0412-451859
Theo Zomers 0412-785468 

Wil je iemand van buiten Heesch?
Neem dan contact op met Jo 
Lamers van afdeling Nistelrode, 
0412-611708. Senioren hoeven, 
om gebruik te maken van deze 
service, geen lid van een oude-
renbond te zijn.

Ook ONS welzijn verleent be-
lastingservice. Senioren vanaf 
65 jaar, die een pensioen heb-
ben tot maximaal € 500,- per 
maand, kunnen ook bij ONS 
welzijn terecht, 0412-653232. 
Let wel: ONS welzijn is aanvul-
lend op bestaande initiatieven, 
dat wil zeggen: als men elders 
terecht kan, wordt men naar die 
instantie verwezen. Mensen jon-
ger dan 65 jaar met een beperkt 
inkomen kunnen een beroep 
doen op de sociaal raadslieden 
van ONS welzijn.
Voor inlichtingen mail naar com-
muniatie@kboheesch.nl.

Het bestuur bekijkt na een 
ziekenbezoek of iemand op de 

doelgroeplijst thuishoort

VOOR DEELNAME 
HOEVEN SENIOREN 
GEEN LID VAN EEN 
OUDERENBOND TE ZIJN
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communie
de nieuwe collecties zijn binnen, ook online!

communie

In Noord-Limburg startte hij zijn 
praktijk en driekwart jaar later 
had Mark zijn baan opgezegd, 
zodat hij fulltime aan de slag 
kon als visueel motorisch trainer. 
“Dat had ik nooit verwacht. Ik 
startte midden in de crisis maar 
toch had ik meteen 25 aanmel-
dingen na de eerste adverten-
tie!” Na zijn verhuizing naar de 
Boekweitstraat 12 in Nistelrode 
werden dat er alleen maar meer. 
“Ik heb contacten op verschillen-

de basisscholen en middelbare 
scholen. En veel mensen komen 
hier door mond-tot-mond recla-
me, er komen zelfs mensen uit 
Amsterdam en Haarlem naar ons 
voor trainingen”, vertelt Mark 
trots. 

Er komen veel kinderen voor vi-
suele training bij de praktijk. Het 
helpt bijvoorbeeld voor kinderen 
met dyslexie, concentratieproble-
men en die moeite hebben met 

begrijpend lezen. “Op scholen 
is bijna 80% van de informatie 
visueel. Als je daar moeite mee 
hebt, neem je die kennis ook 
moeilijker op. Hier leer je door 
middel van oogtraining of visue-
le training je ogen en je hersenen 
beter met elkaar te laten samen-
werken, zodat je informatie beter 
kunt opnemen en verwerken.” 

Maar ook met allerlei andere 
problematiek kun je bij AB Reflex 

terecht, bijvoorbeeld als je maar 
niet slaagt voor je rijbewijs, hulp 
nodig hebt bij het revalideren na 
een ongeluk waarbij je hoofd 

een harde klap heeft ge-
had, na een hersenin-

farct of -bloeding, 
maar ook voor 
management-
trainingen ben 
je bij AB reflex 
aan het juiste 
adres.

De trainingen 
starten met een 

visueel motorisch on-
derzoek, waarbij er be-

paald wordt of en welke belem-
meringen er zijn en of je hiervoor 
in training kunt in de praktijk. 

“Als er geen belemmeringen zijn, 
of wij kunnen ze niet oplossen 
met onze trainingen, dan ver-
wijzen wij je door naar een spe-
cialist die je verder kan helpen.” 
De kosten voor een eerste on-
derzoek worden dan ook bewust 
laag gehouden, om te voorko-
men dat je te veel kwijt bent 
als je niet verder geholpen kunt 
worden bij AB Reflex. En ga je 
de trainingen aan? Dan wordt er 
na een maand beoordeeld of je 
voldoende vooruit bent gegaan. 

Is dat niet het geval, dan worden 
de trainingen niet voortgezet om 
je onnodige kosten te besparen. 

Op www.abreflex.nl vind je alle 
informatie over de trainingen die 
aangeboden worden en ervarin-
gen van anderen die succesvol 
hun training hebben afgerond. 
Ben je benieuwd of jij hier ook te-
recht kunt met jouw problemen? 
Neem dan een kijkje op 
www.abreflex.nl of bel naar 
06-54790867. 

centrum voor 
visuele training

reflex

Mark van de Ven
06 - 547 908 67

Boekweitstraat 12, 5388 CB Nistelrode
info@abreflex.nl www.abreflex.nl

Leer je ogen beter samenwerken bij AB Reflex

NISTELRODE – In mei is het vijf jaar geleden dat Mark van de Ven een nieuwe carrière begon. Hij had 
net zijn opleiding afgerond en opende zijn eigen centrum voor visuele training. Zijn docent waarschuw-
de hem al, dat hij binnen no-time zijn agenda vol zou hebben. En nu, vijf jaar later, werkt hij nog steeds 
fulltime als visueel motorisch trainer in zijn praktijk AB Reflex. 

Mark demonstreert hoe hij te werk gaat Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: DMBK

Boekweitstraat 12
5388 CB Nistelrode
06-54790867
info@abreflex.nl
www.abreflex.nl

ONNODIGE KOSTEN 
BESPAREN
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ZOEK JIJ EEN LEUKE EN

  UITDAGENDE BAAN?

De Wit Schijndel is een snelgroeiend en dynamisch familiebedrijf 

gespecialiseerd in kamperen, tuin en sport. Naast onze megastore in Schijndel 

zijn er ook een webshop en groothandel. Voor diverse afdelingen zijn wij op 

zoek naar enthousiaste medewerkers!

Chauffeur / Bezorger

Teamleider Logistiek Webwinkel

Logistiek Medewerkers

Goederenontvangst en Orderpickers

Junior Monteur

Verkoopmedewerkers

diverse afdelingen

Sport & Mode, Outdoorkleding, Tuinmeubelen,

Tenten, Vouwwagens, Voortenten, Kampeerartikelen

en Camper & Caravan Accessoires

Medewerkers Klantenservice 

Webshop

Contentbeheerder Magento

HR-medewerker

Administratief Medewerker/ 

Planner Service Point

Applicatiebeheerder

Kassamedewerkers

Weekendhulpen

Vakantiekrachten

Wij zoeken:

PARTTIME
  & FULLTIME

Sport & Mode, Outdoorkleding, Tuinmeubelen,

Tenten, Vouwwagens, Voortenten, Kampeerartikelen

en Camper & Caravan Accessoires

Medewerkers Klantenservice

Contentbeheerder Magento

Administratief Medewerker/ 

Planner Service Point

Applicatiebeheerder

Logistiek Medewerkers fulltime/parttime/weekend
Je taken: Voor diverse onderdelen van het logistieke traject zijn we op 
zoek naar nieuwe medewerkers; het ontvangen van goederen, het picken 
van orders en het verzendklaar maken van bestellingen. Als logistiek 
medewerker zorg je samen met een team voor een effi ciënte afhandeling 
van het logistiek proces.
Je profi el: 
• Zelfstandig
• Effi ciënt en gestructureerd kunnen werken
• Voor bepaalde functies is een hef- en reachtruck certifi caat een pré

Junior Monteur
Je taken: Als junior monteur in onze werkplaats houd je je naast 
diverse onderhoudswerkzaamheden bezig met het rijklaar maken van 
vouwwagens.
Je profi el: 
• Klantgericht
• Zelfstandig
• Technische achtergrond

Ben je geïnteresseerd in een van deze functies,
kijk dan snel op www.dewitschijndel.nl/vacatures

voor meer informatie en solliciteer!

Rooiseweg 22, Schijndel T (073) 5492356 Openingstijden: Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur
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Zaken tot een goed einde brengen
Naast het strafrecht biedt Van 
Strien hoofdzakelijk rechtshulp 
op het gebied van contracten, 
arbeids-, en woonrecht. Verder 
specialiseert hij zich in horeca- en 
entertainmentrecht. Van Strien 
vindt het belangrijk om zaken te 
winnen, althans voor zijn cliënten 
een zo goed mogelijk resultaat 
te behalen, binnen de moge-
lijkheden die de wet hem biedt. 
Hij is daarom selectief in wat hij 
aanpakt, maar ook in hoeverre 
hij wel of niet besluit tot pro-
cederen. Daarmee probeert hij 
mensen te behoeden voor een 
groot procesrisico. “Ik streef er-

naar mijn werk inhoudelijk goed 
te doen. Dat doe ik grondig. Ik 
wil mensen professioneel, maar 
ook op een betrokken manier 
bijstaan.” 

In zijn spaarzame vrije tijd orga-
niseert hij verschillenden evene-
menten en wijst ons nog even 
op de naderende gemeente-
raadsverkiezingen. Hoewel hij 
zich weliswaar verkiesbaar heeft 
gesteld ambieert hij een politieke 
carrière vooralsnog niet. Dat zou 
zich ook lastig laten combineren 
met zijn drukke advocatenprak-
tijk. 

Heb jij nou ook advies nodig of 
overweeg je een advocaat in de 
arm te nemen? Maak gewoon 
een afspraak. Mr. Van Strien 
geeft je graag advies. 

mr. Twan van Strien Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Marcel van der Steen

Het concert
De combinatie van klarinet, alt-
viool en piano hoor je niet iedere 
dag. Gelukkig zijn er toch enkele 
componisten geweest die hebben 
ingezien hoe mooi deze instru-
menten met elkaar mengen. Het 
beroemdste resultaat daarvan is 
het Kegelstatt Trio van Mozart. 
Wat minder beroemd, maar wel 
zeer spannend, is het trio van de 
Nederlandse componist Rudolf 
Escher. Met bovendien de uitge-
laten vreugde in de muziek van 
Jean Françaix en de meeslepende 
melodieën van Max Bruch, is het 
programma net zo kleurrijk als de 
combinatie van de instrumenten 
waarvoor het geschreven is. 

De musici
Lars Wouters van den Ouden-
weijer, Ellen Corver en Elisabeth 
Smalt staan al jarenlang bekend 
als echte alleskunners op het 
gebied van de kamermuziek. In 
veel verschillende bezettingen 
hebben zij door de jaren heen 
in binnen- en buitenland muziek 
uitgevoerd van Mozart tot he-
dendaagse werken. Ze worden 
daarbij geprezen vanwege hun 
rijke palet aan klankkleuren en 

hun grote gevoel voor subtiele 
nuances. “Pure perfectie”, zo-
als Music Web International het 
treffend beschreef. 

Locatie: Wapenzaal Kasteel 
Heeswijk in Heeswijk-Dinther.
Tijdstip: 6 februari 20.00 uur.
Entree: € 25,- per persoon inclu-
sief consumptiebon en program-
maboekje.
Aanmelden via kasteelconcer-
tenheeswijk@gmail.com of van-
af 18.00 uur via 06-10677219.

Concert van combinatie 
klarinet, altviool en piano
HEESWIJK-DINTHER - Op dinsdag 6 februari spelen klarinettist Lars 
Wouters van den Oudenweijer, altvioliste Elisabeth Smalt en pia-
niste Ellen Corver een prachtig programma met muziek van Mozart, 
Rudolf Escher, Jean Françaix en Max Bruch. Aanvang van het con-
cert is 20.00 uur in de Wapenzaal van Kasteel Heeswijk.

Lars Wouters van den Oudenwijer

Hij is jong, ambitieus en weet precies wat hij wil. 
En ook wat hij niét wil. Hij komt op voor de rechten van de mens, 

want iedereen verdient een eerlijk proces. 
Voorheen hield advocaat mr. Twan van Strien iedere woensdagmiddag zijn inloopspreekuur in De Pas

OSS - Mr. Twan van Strien, inmiddels zeven jaar advocaat, hield praktijk in Sint-Oedenrode, en in zijn 
woonplaats Heesch verzorgde hij vanaf 2013 een gratis inloopspreekuur op woensdagmiddagen in CC 
De Pas. Tot vorig jaar het kantoorpand in Oss op zijn pad kwam. Hij kocht het en zit er intussen hele-
maal op zijn plek. Laagdrempelige rechtshulp en toegankelijkheid werden zijn handelsmerk. Mr. Van 
Strien neemt ook pro deo zaken aan. “Iedereen heeft recht op een eerlijk proces”, benadrukt hij aan de 
hand van verschillende voorbeelden uit zijn praktijk. In zijn drukbezette agenda is hij zo’n drie keer per 
week te vinden in de rechtbank. Zijn toga hangt aan een knaapje aan de muur. 

Mensen 
professioneel 
en op een 
betrokken 
manier 
bijstaan

Muziekvereniging Servaes nodigt 
je uit voor slagwerkspektakel
HEESWIJK-DINTHER – De slag-
werkgroep van Muziekvereni-
ging Servaes nodigt iedereen op 
zondag 28 januari uit voor een 
slagwerkuitwisselingsconcert.
Tijdens dit slagwerkspektakel 
laten maar liefst vier slagwerk-
groepen horen wat ze in hun 
mars hebben. Het uitwisse-
lingsconcert begint om 11.00 
uur in De Muziekfabriek.

Te gast zijn de slagwerkers van 
W.I.K. uit Geffen, St. Marcel-
lus uit Odiliapeel en T.O.G. uit 
Berlicum. Natuurlijk laat ook de 
A-selectie van Muziekvereniging 

Servaes van zich horen. Het be-
looft een gevarieerd programma 
te worden waarbij stilzitten geen 
optie is. 

Swing mee op de ritmische klan-
ken en geniet van enthousiaste 
muzikanten waar de passie voor 
het slagwerk er vanaf spat.

De Muziekfabriek is vanaf 10.30 
uur open en te vinden aan de Ab-
dijstraat 53 in Heeswijk-Dinther. 

De entree is gratis en iedereen is 
van harte uitgenodigd om te ko-
men luisteren.

JANUARI

28
ZONDAG

Muziekfabriek
Abdijstraat 53
Heeswijk-Dinther

Locatie:
Aanvang: 11:00
Zaal open: 10:30

�jd:

bent uitgenodigdOOKU

W.I.K. Geffen
St. Marcellus Odiliapeel
T.O.G. Berlicum
Servaes Dinther

van:SLAGWERKGROEPENUIT
NODIGT

Servaes

ENTREE
Gratis

UITWISSELINGSCONCERT

Slagwerk

Kromstraat 130b, Oss
0412-310905
kantoor@advocaatvanstrien.nl
www.advocaatvanstrien.nl

Huiskamerconcert Steffen Morrisson
NISTELRODE – “We gaan in 
2018 door met onze succesvol-
le Amerikaanse Huiskamercon-
certen in Galerij Bernheze, met 
niemand minder dan Steffen 
Morrison.” 

Zo begint het enthousiaste be-
toog van Theo van den Heuvel 
van Galerie Bernheze. 

Bij de galerie, omgeven met 
kunst in een huiselijke sfeer, is 
op zaterdag 27 januari het po-
dium voor het oude soulgeluid 
dat weer tot leven gebracht 

wordt door niemand minder dan  
Steffen Morrison.

Een avond voor echte liefheb-
bers, er zijn nog enkele kaarten 
beschikbaar. 
Wil je bij deze avond aanwezig 
zijn, dan kun je je weer opge-
ven voor de gastenlijst, want 
ook deze avond is, net zoals de 
eerdere huiskamerconcerten met 
Julia Zahra, Robin Borneman of 
Tim Akkerman, besloten.
 
Geef je op via 
theogalerijbernheze@live.nl.

Bezoek Facebook voor meer in-
formatie over de huiskamercon-
certen van Galerie Bernheze.
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CarnavalsnieuwsCarnavalsnieuws

WINTERSALE  

Voor uitgebreide informatie
www.caresseboxsprings.nl

Adv. WK52.
Aanbiedingen geldig t/m 2 februari 2018.

Zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen
en/of zetfouten voorbehouden.

Elektrische uitvoering 140x200 cm  1995,-

Caresse 4650: vlakke uitvoering  140x200 cm  
1850,-  1295,- (andere maten leverbaar) 

Caresse 3800: complete boxspring bestaande  uit: • een  luxe, robuust gestoffeerd hoofd-
bord; • 2 elektrische verstelbare boxsprings voorzien van pocketveren; • boxsprings voor-
zien van anti-slip; • 2 pocketveer matrassen met 7 comfort zones;  Inclusief hoogwaardige
Gel Foam topmatras t.w.v. 499,-; • 2 elektrische motoren met kabelbediening; • diverse kleuren leverbaar.

Vlakke uitvoering 160x200 cm  1795,-

Caresse 6700: elektrische uitvoering  160x200 cm  
4140,-  2895,- (andere maten leverbaar) 
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  Inclusief hoogwaardige
; • 2 elektrische motoren met kabelbediening; • diverse kleuren leverbaar.

JAARABONNEMENT CADEAU
OP WENDY MAGAZINE!

Bij aankoop van Wendy’s Choice:
Caresse boxspring 3800-3850
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CARESSE

CADEAU
KAART

NU INCLUSIEF HOOGWAARDIGE
GEL FOAM TOPPER T.W.V. € 499,-

2850,-
1995,-

Elektrisch verstelbaar
140 x 200 cm

Elektrische uitvoering 160x200 cm  2495,-

Vlakke uitvoering 140x200 cm  995,-

Caresse 4850: vlakke uitvoering  140x200 cm  
2070,- 1395,- (andere maten leverbaar) 

Caresse 4500: elektrische uitvoering  140x200 cm  
2270,- 1495,- (andere maten leverbaar) 

OPENINGSTIJDEN: maandag: gesloten • dinsdag t/m donderdag 10.00 – 17.30 u • vrijdag 10.00 – 20.00 u • zaterdag 10.00 – 17.00 u

Hertog Janplein 27, 5469 BJ  Erp   |   T. 0413 - 21 28 30

collectiedream
preston

www.vanzutphenbedden.nl

VELE CARESSE BOXSPRINGS DIRECT
UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

WINTERSALE  
      

A.S. ZONDAG OPEN VAN 12.00 - 17.00 UUR

CS De Wevers benoemt oud-voorzitter
Edwin Verkuylen tot Ere-Wever

Edwin komt in een illuster gezel-
schap van mensen die enorme 
prestaties voor CS de Wevers 
geleverd hebben. Voorzitter 
Henk van Grunsven: “Edwin, jij 
hebt in ruim elf jaar erg veel bin-
nen de stichting gedaan. 

Jij bent op het 11/11 bal van 
2006 onthuld als Prins van het 
Weversrijk, samen met je broer 
en persoonlijk adjudant David 
voor het carnaval van 2007. 

Vanaf 2008 heb je onafgebroken 

in het bestuur zitting gehad, tien 
jaar dus; vier jaar als secretaris en 
drie jaar als voorzitter. De com-
missies waarin Edwin klaarstond: 
krant, PR, fotografie, optocht, 
liedjesbal, receptie-/11-11 bal, 
technische commissie en jeugd-

zitting. Edwin, je hebt naast het 
Protocollair Contract ook Nard-
je Nar het levenslicht gegeven. 
Esther heeft dat later een karak-
ter gegeven door in de huid van 
Nardje Nar te kruipen en Nardje 
Nar tot leven te laten komen.” 

Edwin, gestopt als lid van CS De 
Wevers, is nog steeds actief als 
vrijwilliger bij commissie krant en 

PR en ook afgelopen dagen bij 
de opbouw van deze Weverszit-
tingen. 

De Ere-Wever-medaille werd 
omgehangen door Prins Bram 
d’n Urste en bij de titel hoort ook 
de Ere-Wever-steek. 

Esther kreeg een mooie bos 
bloemen van Adjudant Jaap.

NISTELRODE - Het voltallig bestuur van Carnavalsstichting de Wevers heeft unaniem ingestemd om de 
titel van Ere-Wever te willen koppelen aan Edwin Verkuylen. Ere-Wever van CS de Wevers is een titel 
om trots op te zijn, maar die ook een hele staat van dienst bij CS De Wevers benadrukt.

Edwin en Esther Verkuylen verrast met bijzondere waardering Foto’s: Yvonne Rosenhart en DMBK
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Gouwe Kreuge bal 
met Liedjesfestival en 
The Velvet Roses

KRULLENDONK - Zaterdag 27 januari 
zal in CC De Pas de Gouwe Kreuge 
uitgereikt worden aan Van Bakel 
Elektro. Aansluitend vindt het 
Krullendonkse Liedjesfestival plaats, 

gevolgd door een geweldig feest met 
The Velvet Roses en Remote Rental. 

Gouwe Kreuge
De Prinsen van Krullendonk met hun 
Adjudanten zullen op geheel eigen 
en ludieke wijze toelichten waarom 
zij vinden dat Van Bakel Elektro de 
Gouwe Kreuge absoluut verdient. 
Deze officiële uitreiking start om 
19.30 uur. Iedereen is van harte 
welkom om de uitreiking bij te 
wonen. 

Liedjesfestival
Het Gouwe Kreuge bal begint om ongeveer 21.00 uur met het 
tweede Krullendonkse Liedjesfestival. Hierbij brengen deelnemers 
liedjes ten gehore met eigen tekst, op een bestaande (carnavals)
melodie. Buiten de eer is hier voor de winnaar een leuke prijs aan 
verbonden. Maar natuurlijk staat de gezelligheid voorop. Mede door 
het succes van vorig jaar zijn de verwachtingen hoog. Inschrijven kan 
nog tot en met donderdag 25 januari, via www.krullendonk.nl. 

The Velvet Roses
Direct na afloop van het liedjesfestival (rond 21.30 uur), zullen de 
Krullendonkse band The Velvet Roses en discotheek Remote Rental 
garant staan voor een spetterende feestavond. Zoals The Velvet 
Roses zelf aangeeft: “stilstaan is geen optie!”.  Het brede genre 
gaat van bekende rock tot Nederlandse meezingers, waarbij de 
muziekkeuze voor deze avond een hoog feestgehalte zal hebben. 
Vervolgens zal Remote Rental naadloos het feest voortzetten. 
Carnavals-outfit is nog niet nodig; die mag je bewaren tot over twee 
weken. Kortom, hier moet je bij zijn!

Van de nieuwe heerser van Snevelbokkenland 
aan Prins Ton

SNEVELBOKKENLAND - Beste heer Ton, 
ik bedank je voor je bemoedigende woorden 
en ik ben net als jij vastbesloten om er een 
geweldig carnaval van te maken. Ik stort me 
al jaren in het carnavalsgewoel maar ik ben 
verheugd nu eens een keer aan de andere kant 
van het carnaval te mogen staan. Ik wil er ook 
voor gaan om er iets van te maken want ik sta 
graag achter mijn werk. Daar sta ik op, een 
vereiste!

Als je iets doet moet je het goed doen. Als alles 
gladjes verloopt ben ik in mijn element.

We gaan elkaar treffen na de onthulling. 
Bedankt voor je inzet en tot snel!

CS De Wevers: Rien Wijdeven 
is Wever van het jaar 2018

De voorzitter nam dit officiële 
gedeelte van de avond de micro-
foon over van spreekstalmeester 
Gertjan Hermes. Unaniem werd 
de naam gekozen. Voorzitter 
Henk van Grunsven: “Er is spra-
ke van onberispelijk gedrag en 
als echte Wever profileert hij 

zich binnen ’t Weversrijk. Nistel-
rode is op de kaart gezet en hij 
verdient de titel! Beroepsmatig 
komt hij regelmatig in aanraking 
met politie en justitie. Maar privé 
is de ‘Wever van het Jaar’ voor 
zover wij hebben kunnen na-
gaan heel erg braaf. 

Ook toekomstgericht heeft de 
‘Wever van het Jaar’ een duide-
lijk plan met inbreng van jeugd 
en moderne technieken. Sportief 
staat hij zijn mannetje, op de vel-
den, in de zalen of op het circuit. 
Hij of zij gaat altijd de uitdaging 

aan. Elke vereniging of organisa-
tie uit ons Weversrijk heeft met 
hem te maken in creatieve, or-
ganisatorische, politieke en spor-
tieve opzichten. ‘Nisseroi op de 
kaart hebben en houden’ is en 
blijft zijn motto. De combinatie 
van alle criteria als ‘Wever van 
het Jaar’ en Nisseroi is een van-
zelfsprekendheid.”

Rien Wijdeven, die als wethou-
der ons mooie Weversrijk binnen 

de gemeente Bernheze verte-
genwoordigt, mag zich ‘Wever 
van het Jaar’ 2018 noemen. Sa-
men met zijn vrouw Heidi werd 
hij op het podium gevraagd en 
hij was bijzonder verrast met 
deze eer, waarbij een hele mooie 
onderscheiding hoort. 

Rien Wijdeven bedankte de 
stichting voor deze verrassende 
wending van de avond en gaf 
aan vereerd te zijn met deze titel.

NISTELRODE - Carnavalsstichting De Wevers heeft een aanpassing in het programma. De bekendma-
king van de ‘Wever van het Jaar’, die traditioneel op de zaterdagavond met carnaval was, is voortaan 
tijdens de Weverszitting. “Op deze avond komt de bekendmaking veel beter tot z’n recht”, gaf de 
stichting te kennen. De Wever van het jaar van 2018 is Rien Wijdeven. 

Rien Wijdeven was bijzonder verrast

UNANIEM WERD DE 
NAAM GEKOZEN

OPROEP voor Remix 2.0
HEESCH - De organisatie van Remix 2.0 is nog op zoek naar vrij-
willigers voor de carnavalsdisco in Krullendonk die plaatsvindt bij 
Checkpoint, achter de brandweerkazerne.

Lijkt het je leuk om een avondje bij Checkpoint te helpen en kun je 
op zondag 11, maandag 12, of dinsdag 13 februari? 
Meld je dan nu aan door een mailtje te sturen aan 
tinaboeijen@gmail.com.
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Nieuw bloed bij Pronkzitting De Rooie Tèsneuzik

Hoewel de voorstellingen pas om 
20.00 uur begonnen, stonden de 
eerste gasten al om 16.30 uur 
in de rij om de beste plaatsen te 
bemachtigen. Traditioneel goed 
voorzien van hapjes en drankjes 
en vermaakt door Tieske Tès, de 
mascotte van de Pronkzitting.

Nadat Ferdi Kocken de avond had 
geopend, maakte het publiek on-
der meer kennis met drie dames 

die de wachtkamer van de dokter 
op stelten zetten, twee foute he-
ren die een bingoavond presen-
teerden en de wat schuinere ver-
sie van debiteuren-crediteuren. 
In ‘Gewoon gemiddeld’ luister-
den we naar een gesprek tussen 
drie moeders over kerstbomen, 
gewichtsproblemen, hoofdluis, 
Cito-scores, kalfjes en vooral koe-
tjes. Uiteraard bleek het gesprek 
alles behalve gemiddeld.

’Kwizzût’ bood iedereen de kans 
om volop mee te zingen, ook 
al kende je tekst niet. De uit de 
kluiten gewassen versie van Bo-
ney M’s Bobby Farrell miste daar-
bij zijn uitwerking op het publiek 
niet.

In ‘Ût striept’ en ‘Worrent wôar’ 
kreeg het publiek haar jaarlijkse 
portie nieuws over Heesch en 
bekende Heeschenaren en na 
het spektakelstuk ‘Kliek en Co’ 
mocht het publiek gelukkig even 
pauzeren.

Daarna ging de Pronkzitting 
echter in razend tempo door. 
Zo werden de aanwezigen ge-
trakteerd op een spervuur aan 
woordgrappen in ‘#Groeimaat-
jes’ en zagen we een vrijwilliger 
en een bejaarde in overdrive door 
het centrum van Heesch fietsen. 
In ‘Doe’s vôrt’ hoopte een passa-
gier juist op wat meer tempo bij 
de douanebeambte. Alleen had 
die zo zijn eigen redenen om de 
boel een beetje op te houden…

Verder maakten we kennis met 
de mannen van uitlaatservice 
B.U.S.H., de gelegenheidsband 
van popdiva Wilma Franklin en 
waarschijnlijk de allerslechtste 
dartspeler ter wereld.

Het slot was gereserveerd voor 
meezingers van de familie Ha-
zes en die act kon zo laat op de 
avond rekenen op de medewer-
king van het voltallige publiek. 
Een mooi sluitstuk van een we-
derom geslaagde Pronkzitting. 

Nieuwe generatie
De Pronkzitting zag vorig jaar 

een paar van zijn publiekslieve-
lingen stoppen, maar vervanging 
bleek al in de startblokken te 
staan. Met Sven van den Akker 
(zoon van Arno en Willemien) en 
Lieke van den Akker (dochter van 
Harrian) zagen we dit jaar weder-
om meerdere generaties artiesten 
het podium delen. Ook nieuwko-
mers Esther van Oort en Roy van 
Heeswijk bewezen in hun eerste 
jaar een aanwinst voor de Pronk-
zitting te zijn.

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

KRULLENDONK - Afgelopen twee weekenden heeft Heesch weer kunnen genieten van de voorstellin-
gen van Pronkzitting De Rooie Tèsneuzik. In een uitverkocht ‘t Tunneke werd het publiek wederom ge-
trakteerd op een avondvullend programma vol cabaret en muziek. Dit jaar werden daar zelfs een stukje 
showdans en een heuse goochelact aan toegevoegd. 

Foto’s: Ad Ploegmakers

CarnavalsnieuwsCarnavalsnieuws

SNEVELBOKKENLAND - Wat 
leuk dat je volmondig ‘ja’ hebt 
gezegd tegen het adjudant-
schap. Wij weten allemaal wat 
voor een leuke feestelijke tijd jij 
tegemoet gaat.

Als ex-adjudanten bereiden wij 
ons altijd goed voor op het nieu-
we carnavalsseizoen en het the-
ma. Met het thema van dit jaar 
‘HDL ziet ze vliegen’, hebben 
wij met z’n allen een extreem 
gevaarlijk parcours op hoogte 
afgelegd. Door onze fijne sa-
menwerking, teamgeest, ons 
doorzettingsvermogen en vooral 
veel plezier, kregen wij allemaal 
de ‘go’ om de helikopter in te 

klimmen voor de finale. Een 
sprong uit een echte helikop-
ter. Dat was echt mega gaaf en 
spannend! Eén voor één spron-
gen wij uit de heli en vlogen door 
de lucht. Het thema ‘HDL ziet ze 
vliegen’ gierde door onze aderen 
en als echte Adju’s landden we 
ook weer veilig op de grond.

Met deze opgedane ervaring en 
verkregen energie kan voor ons 
het pronkzittingsweekend niet 
snel genoeg komen. De unieke 
internationale openingsact zal 
voor iedereen in de zaal zorgen 
voor veel spanning. Iedereen, 
van jong tot oud zal ze zien vlie-
gen.

Maar voor nu gaat alles nog in 
het geheim. Welke act gaan 
wij neerzetten? Wie wordt de 
nieuwe prins(es)? Maar nog 
belangrijker voor ons: wie staat 
daarnaast als adjudant? Wij ver-
wachten dat jij ook wel enkele 
geheimen of vragen hebt voor je 
bekendmaking als persoonlijke 

adjudant. Stel je vragen gerust 
aan ons; deel je geheimen en wij 
zullen proberen deze met onze 
carnavaleske charmes te beant-
woorden. Wij hopen snel iets 
van je te horen!!

Alaaf Alaaf Alaaf, 
de ex-adjudanten!

Beste persoonlijk adjudant carnaval Heeswijk-Dinther en Loosbroek,

Iedereen, 
van jong tot oud, 
zal ze zien vliegen

STICHTING HDL

SNEVELBOKKENLAND
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Jeugdprins
Jonathan Timmers, is 11 jaar en woont 
met zijn ouders Laurens en Karin en zijn 
twee broertjes Valentijn en Quinten in 
de Willem-Alexanderstraat. Vader Lau-
rens is een echte Wever, hij is een zoon 
van Jo en Nelly Timmers op Weijen (van 
het wolwinkeltje). Jonathan zit in groep 
8 op ’t Maxend en voetbalt in de JO13-4 
van RKSV Prinses Irene. Hij maakt graag 
muziek, speelt al drie jaar trombone en 
wil later bij Muziekkapel De Dûrzakkers.

Jeugdadjudant
Sam van der Wijst, ook 11 jaar, woont 
met zijn ouders Hertwin en Simone en 
zussen Dide en Geeke ook in de Wil-
lem-Alexanderstraat. Vader Hertwin is 
de zoon van Herman en Thea van der 
Wijst en ook een echte Wever. Sam 

voetbalt al voor het zesde jaar bij RKSV 
Prinses Irene, nu in JO13-2. Sam voet-
balt samen met Jonathan en andere 
vrienden vaak op de voetbalveldjes bij 
hen in de buurt. PSV is van beiden de 
favoriete voetbalclub. Verder vindt Sam 
het leuk om op de Play-Station en zijn 
telefoon spellen te spelen. 

Jonathan en Sam kennen elkaar al heel 
lang want ze wonen allebei in de Wil-
lem-Alexanderstraat. Een Prinselijk 
straatje, want behalve dat de vader van 
Jonathan Prins is geweest is ook de va-
der van Sam Prins geweest. 

Ze zijn dus allebei van jongs af aan al 
heel veel op pad geweest met Carna-
valsstichting de Wevers. Zij werden sa-
men met alle andere kinderen altijd aan-
gekondigd als ‘De Toekomst’. 
Ze zijn na twee jaar Jeugdraad einde-

lijk het Jeugdpaar. Toen Sam hoorde 
dat hij geen Prins was geworden was 
hij wel een klein beetje teleurgesteld. 
Maar toen Sam was logeren bij opa en 
oma in Erp kwam Jonathan samen met 
zijn moeder en de vader van Sam daar 
vragen of Sam Adjudant wilde worden. 
Natuurlijk zei hij meteen “JA!” 

En vanaf toen moesten ze een geheim-
pje bewaren voor iedereen. Gelukkig is 
dat goed gelukt. Ze zitten ook samen in 
groep 8b van ’t Maxend bij juf Monique 
en meester (en ex-Prins) Frenk. Hij wist 
van hun geheimpje en dat was best wel 
leuk. 

Ze gaan heel veel leuke dingen doen de 
komende tijd. Dat kennen ze natuurlijk 
al, maar nu zal het heel anders zijn. Nu 
mogen ze een keer naar de grote zit-
ting en eindelijk ook eens helemaal bo-
venaan staan op de Prinsenwagen, sa-
men met Prins Bram en Adjudant Jaap. 
Maar… 

“Al zet je met bloemen alles 
op zijn kop, wij doen er nog 
een schepje bovenop!”

Meer foto’s: www.mooibernheze.nl

Jeugdprins Jonathan en 
Jeugdadjudant Sam

WEVERSRIJK – Afgelopen zondag tijdens de Jeugdpronkzitting werden de nieuwe 
jeugdprins en -adjudant van het Weversrijk bekend gemaakt. Jeugdprins Jonathan 
en jeugdadjudant Sam.

Jeugdprins Jonathan en 

ZE WONEN IN DEZELFDE 
STRAAT EN HUN VADERS 
ZIJN ALLEBEI PRINS 
GEWEEST

in 2018 een echt goede nachtrust

Loopkantstraat 30 • Uden

tel. 0413-256916 • WWW.ADBOUW.NL

N

o

r

m

a

T

i

m

e

l

e

s

s

J

u

b

i

l

e

u

m

v

a

n

2

7

9

9

,

-

n

u

s

l

e

c

h

t

s

:

1

5

9

9

,

-

bezoek onze slaapstudio met enkel Nederlandse merken:

gratis topmatras!

Een nieuwe boxspring is nu wel heel voordelig!

Bij aankoop van een Avek boxspring ontvang je

het topmatras nu helemaal gratis! Een voordeel

wat honderden euro's kan opleveren! Bezoek

onze slaapstudio en kom proefliggen ...

Foto’s: Yvonne Rosenhart
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Van Tilburg en Marya Schoenmode bundelen krachten

Maria startte haar winkel na een 
24-jarig dienstverband bij Van 
Tilburg. Vele jaren ging zij samen 
met Elly van Tilburg op inkoop-
pad, naar modebeurzen en leve-
ranciers in binnen- en buitenland. 

Het bloed kruipt echter waar het 
niet gaan kan en in 1992 besluit 
Maria de uitdaging op te pakken 
en haar eigen winkel te starten. 
En met succes! In 25 jaar tijd heeft 
zij Marya Schoenmode samen 
met haar man Rens, haar zonen 
Sjoerd en Joris en een toegewij-
de club loyale medewerkers, uit 
weten te bouwen tot één van de 
beste schoenmodespeciaalzaken 
van Nederland. Inmiddels is de 
cirkel weer rond en draagt Maria 
het stokje over aan Van Tilburg.

Maria Reizevoort: “Rens en ik 
prijzen ons gelukkig in Van Til-
burg een goede partij te hebben 
gevonden om de toekomst van 
ons bedrijf en de werkgelegen-
heid van onze medewerkers vei-
lig te stellen. Voor Sjoerd en Joris, 
die overigens in de zaak blijven 
werken, was het inmiddels vast 
komen staan dat zij de winkels 
niet zelfstandig gingen voortzet-
ten. Na 49 jaar met veel plezier 
werkzaam te zijn geweest in de 

retail, is voor mij de tijd aange-
broken om samen met Rens van 
onze nieuw verworven vrijheid te 
gaan genieten.”
Deze overeenkomst, waarbij Van 

Tilburg alle aandelen in Marya 
Schoenmode overneemt, is mede 
tot stand gekomen door de goe-
de betrekkingen, die beide fami-
lies door de jaren heen als buren 
hebben weten te onderhouden. 
“Voor Van Tilburg Mode en Sport 
biedt deze overname een uitge-
lezen kans om ons gezamenlijke 
aanbod te optimaliseren, met het 
ultieme oogmerk onze klanten 
nog beter van dienst te zijn. 

Wij zijn buitengewoon content 
over de constructieve wijze waar-
op we deze belangrijke stap in 
goed onderling overleg hebben 
kunnen zetten en zijn vastbera-
den om van deze nieuwe uitda-
ging een succes te maken”, zegt 
Peter van Tilburg.

NISTELRODE - Dagelijks reizen mensen uit alle windstreken af naar 
het gastvrije Brabantse Nistelrode voor een gezellig dagje mode-
winkelen. Het ongeëvenaarde assortiment, dat Van Tilburg Mode 
& Sport en Marya Schoenmode bieden, trekt jaarlijks meer dan 
750.000 gasten van alle leeftijden. Om al deze bezoekers nog beter 
van dienst te kunnen zijn, hebben beide bedrijven de handen ineen-
geslagen en gaan zij een volledige samenwerking aan.

V.L.N.R.: PETER EN PAUL VAN TILBURG, RENS EN MARIA VAN REIZEVOORT

UITGELEZEN KANS 
OM AANBOD TE 
OPTIMALISEREN
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FRUIT
3 bakken pitloze witte druiven à 500 gram, 
bakjes blauwe bessen à 125 gram, netten 
handsinaasappelen à 1,5 kilo of bakken 
Conference peren à 1 kilo

3 VOOR

400

Geldig van ma 1 januari t/m di 30 januari 2018Geldig van ma 1 januari t/m di 30 januari 2018

GROENTE
3 zakken sperziebonen of  
schalen trostomaten à 500 gram,  
bossen bospeen of stuks bloemkolen

3 VOOR

400

Geldig van ma 1 januari t/m di 30 januari 2018Geldig van ma 1 januari t/m di 30 januari 2018Geldig van ma 1 januari t/m di 30 januari 2018

GROLSCH, BAVARIA, 
HERTOG JAN OF 0.0%
2 verpakkingen Grolsch, Bavaria  
of Hertog Jan pils in blik of  
alle soorten 0.0%

2e
HALVE
PRIJS*

Geen 18, geen alcohol
*  2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. 

Alle combinaties mogelijk.

COCA-COLA
Regular, zero sugar of light 
Pak met 6 flessen à 1,5 liter

5+1
GRATIS*

*  5+1 gratis: 16,67% korting is al verrekend in de 
verkoopprijs van het 6-pack 1,5 liter.

NIEUWE STANDAARD  
KIPBLOKJES
Filetblokjes naturel of saté, dijfiletblokjes, 
wokblokjes of dijblokjes knoflook of Indisch 
2 schalen à 256-350 gram

2 VOOR

500

SENSEO
3 zakken à 36 stuks

3 VOOR
1000

JUMBO ROZIJNENBOLLEN
Zak mini roomboter rozijnenbollen,  
reuze rozijnenbollen of rozijnen krentenbollen

25%
KORTING

Geen 18, geen alcohol

GATO NEGRO WIJNEN
2 flessen à 750 ml

2 VOOR

799

CHEETOS, DORITOS OF 
LAY’S BUGLES PARTY PACKS
2 zakken Cheetos Chipito à 170 gram, Nibb-
it sticks of rings à 150 gram, Doritos nacho 
cheese, sweet chilli pepper of cool American 
à 272 gram of Lay’s Bugles naturel of nacho 
cheese à 160 gram

2 VOOR

300

Geldig van ma 1 januari t/m di 20 maart 2018

 Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8

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 afspraaak

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

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

30 januari 2018
Visie recreatie en toerisme
’t Bomenpark, Vorsselweg 3, 
Heesch
Inloop 19.00 uur.

1 februari 2018
Raadsvergadering
De Misse 6, Heesch
19.30 uur

AGENDA

Belastingsamenwerking 
Oost-Brabant

Tijdens carnaval is het gemeente-
huis op maandag 12 februari en 
dinsdag 13 februari 2018 de hele 
dag gesloten. U kunt overlijden en 
geboorten aangeven bij de afde-
ling Burgerzaken op maandag 12 februari van 9.00 tot 10.00 uur.

Altijd actuele info over ophaaldata en afvalscheiding? Download de Afvalwijzer app.

We hebben het inzamelsche-
ma voor het ophalen van af-
val veranderd. De kans is groot 
dat we op andere dagen bij u 
langskomen. Wilt u weten wan-
neer? Download de vernieuwde 

Afvalwijzer app voor actuele in-
formatie. Zorg er ook voor dat 
het afval op tijd aan de straat 
staat. 
We starten om 7.30 uur al met 
inzamelen. 

Andere ophaaldagen afval
Zet uw afval voor 7.30 uur buiten

We proberen voor de pauze zo-
veel mogelijk de jongste kampi-
oenen te huldigen en na de pau-
ze (rond 15.45 uur) zijn de ou-
dere kampioenen aan de beurt. 
De middag begint om 14.30 uur 
(zaal geopend om 14.00 uur). 

Het programma start met een 
spetterend optreden van een 
dansgroep van Balletschool Han-
neke van der Stappen uit Heesch.
Tussen 16.30 en 17.00 uur ma-
ken we de sportman, sport-
vrouw, sportploeg en sportvrij-
williger 2017 bekend.

Nominaties 
In de categorie jongens individu-
eel: 
- Pepijn Strik uit Heeswijk-

Dinther van Schietsportver-
eniging Hedilo, Nederlands 

kampioen schieten met lucht-
geweer

- Luc van Thiel uit Heesch (Mo-
torsport Organisatie Neder-
land), Nederlands kampioen 
MON MX2 junioren

In de categorie meisjes hebben 
we maar 1 nominatie (die maken 
we nog niet bekend).

In de categorie teams:
- Team Jo17-2/Jo17-1 van de 

Vorstenbossche Boys
- Team MO19-1 van de Vors-

tenbossche Boys

De sportvrijwilliger jeugd maken 
we vooraf nooit bekend.

Wij wensen alle kampioenen een 
fi jne middag toe.

Huldiging sportkampioenen 
2017
Op zondag 28 januari huldigen wij de Bernhezer sportkampioenen 
2017 in Lunenburg Events & More. Deze middag maken we ook de 
sportman, sportvrouw, sportploeg en sportvrijwilliger 2017 bekend.

Op donderdag 1 februari
2018 vindt er een raadsver-
gadering plaats in de raad-
zaal van het gemeente-
huis, De Misse 6 in Heesch.
De vergadering is openbaar en 
begint om 19.30 uur. 

- Vaststellen bestemmingsplan 
De Erven, Heesch

- Kredietaanvraag herinrichting 
plein 1969, Heeswijk-Dinther

- Herinrichting Centrum Heesch,
fase 4 en 5 

- Vaststellen bestemmingsplan 
Loo ong. (nabij 47), Nistelro-
de

- Vaststellen bestemmingsplan 
Donzel 21a, Nistelrode

- Vaststellen bestemmingsplan 
Kanaaldijk Noord 40 - Laver-
donk 1, Heeswijk-Dinther

- Vaststellen bestemmingsplan 
Meerweg 34, Heesch

Informatie: De agenda en bij-
behorende stukken vindt u op 
www.bernheze.org. Via deze 
website kunt u de raadsvergade-
ring live volgen en op een later 
tijdstip terugkijken. Met vragen 
over de gemeenteraad en de 
raadscommissies kunt u terecht 
bij de griffi e, telefoon 14 0412, 
e-mail griffi e@bernheze.org.

GEMEENTERAADSVERGADERING

Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens

De volgende persoon woont niet 
meer op het adres waar hij vol-
gens de Wet basisregistratie per-
sonen (Wbrp) staat ingeschre-
ven. Dit blijkt uit het adresonder-
zoek van afdeling Burgerzaken. 
Het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente 
Bernheze heeft daarom besloten 
om zijn persoonsgegevens niet 
meer bij te houden en hem uit te 
schrijven uit Nederland. Hierop 
volgt een inschrijving in het RNI 
(Registratie Niet Ingezetenen) 

met onbekende verblijfplaats.
M.W.H.G. Janssen, geboorteda-
tum 23-02-1979, besluitdatum 
18-12-2017
Procedures 4b en 7a zijn van 
toepassing

Informatie: Neem met vragen  
contact op met de afdeling Bur-
gerzaken van de gemeente Bern-
heze, telefoon 14 0412 of via 
e-mail: 
gemeente@bernheze.org.

Verkeersbesluit

Het college van burgemeester en 

wethouders heeft besloten een 
gereserveerde gehandicapten-
parkeerplaats op kenteken in te 
stellen bij Parkstraat 22 in Nistel-
rode
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

Ontheffi ng paracommerciële 
rechtspersoon
De burgemeester heeft op 16 ja-
nuari 2018 besloten aan de para-
commerciële instelling
Cultureel Centrum de Pas, De 

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 hoeft 
alleen uw e-mailadres en postcode(gebied) in te vullen. 

Openingstijden tijdens
carnaval



Woensdag 24 januari 2018 19
  

Misse 4, 5384 BZ Heesch onthef-
fi ng te verlenen op grond van de 
Algemene Plaatselijke Verorde-
ning (APV) Bernheze 2014 voor 
een jubileum-bedrijfsfeest op 14 
april 2018 in deze inrichting.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffi ng verleend aan:
- Stichting Wielerevenementen 

Bernheze voor het organiseren 
van het Wielercriterium Hees-
wijk op 18 maart 2018 van 
9.30 tot 17.00 uur op locatie 
Veldstraat e.o. 5473 AH Hees-
wijk-Dinther. Een gedeelte 
van Veldstraat, Fokkershoek, 
Lariestraat, Abdijstraat in 
Heeswijk-Dinther is afgesloten 
voor alle verkeer, behalve voor 
voetgangers van 9.00 uur tot 
18.00 uur. De beschikkingen 

zijn verzonden op 19 januari 
2018.

- Carnavalsstichting De Wevers 
voor het organiseren van de 
Jeugdoptocht voor de basis-
schoolleerlingen op 9 februari 
2018 van 9.30 tot 10.30 uur. 
De route is als volgt: De Hoef, 
Laar, parkeerplaats Jumbo, 
Parkstraat, Laar, Lindestraat 
en Tramplein, 5388 KP Nis-
telrode. De beschikkingen zijn 
verzonden op 19 januari 2018.

- PHV Steeds Paraat voor het 
organiseren van een politie-
hondenpraktijkwedstrijd op 
3 maart 2018 van 15.00 tot 
24.00 uur op het parkeer-
terrein bij uitgaanscentrum 
Lunenburg, Dorpsstraat 39, 
5472 PH Loosbroek. De be-
schikkingen zijn verzonden op 
19 januari 2018.

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

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding 
gedaan door:
- L.A.G.M. Vermeltfoort voor 

het organiseren van Goedzat 
Carnaval op 13 februari 2018 
van 15.00 tot 23.00 uur op 
het parkeerterrein van Lunen-
burg Events & More, Dorps-
straat 39, 5472 PH Loosbroek. 
De toestemming is verzonden 
op 22 januari 2018.

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

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heesch
- Beekerloop ong., kavel 31 t/m 38

 Oprichten 8 rijwoningen
 Datum ontvangst: 17-01-2018
- Oliemeulen 6
 Verhogen bestaande garage en 

toevoegen luifel
 Datum ontvangst: 17-01-2018
- Nieuwstraat 1a
 Nieuwbouw bedrijfsruimte
 Datum ontvangst: 18-01-2018
Vorstenbosch
- Kampweg 33
 Oprichten bedrijfswoning
 Datum ontvangst: 19-01-2018
Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Nistelrode
- Langdreef/Berghemseweg ong.
 Rooien houtopstanden en stru-

weel
 Verzenddatum: 17-01-2018

Vorstenbosch
- Peelstraat 12
 Oprichten bedrijfswoning
 Verzenddatum: 18-01-2018
Heesch
- Elzenseloop/Esperloop ong.
 Oprichten 21 woningen
 Verzenddatum: 17-01-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Tijdelijke vergunning
Heeswijk-Dinther
- Het Geerke 16
 Tijdelijk plaatsen en bewonen 

woonunit
 Verzenddatum: 18-01-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

GEMEENTEBERICHTEN

PROCEDURES
Openingstijden zie colofon

Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes we-
ken tijdens openingstijden op afspraak 
inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes we-
ken 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 schriftelij-
ke inspraakreactie aan het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze reageren op de stukken. Neem 

voor het indienen van een mondelinge 
inspraakreactie contact op met de be-
treffende 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 pu-
blicatiedatum een schriftelijke zienswijze 
indienen bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Bernheze. Neem 
voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze contact op met de betreffen-
de afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na verzenddatum van dit besluit 
bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze. Het bezwaar heeft geen schorsen-
de werking.

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit 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 be-
sluit 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 be-
sluit beroep indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gra-
venhage. Het beroep heeft geen schor-
sende werking. Er zijn griffierechten 
verschuldigd.

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

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

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

WWW.BERNHEZE.ORG

Plastic verpakkingen, blik en 
drankkartons in dezelfde zak

Kring Maasland op bezoek bij Sint-Willebrordusgilde Heeswijk
Nadien heeft Tonny in het ont-
wikkelen van websites niet stil 
gezeten. Veel websites, waar 
ook alle wedstrijdgegevens en 
inschrijvingen voor wedstrijden 
te lezen zijn, werden door hem 
ontwikkeld en nog steeds wordt 
er gewerkt aan het optimaliseren 
van verschillende websites voor 
de federatie, de kring en het 
eigen gilde. Momenteel krijgt 
Tonny hulp van zijn zoon Ray-
mond die hier ook zijn werk van 
gemaakt heeft. 
Hoofdman Jurgen Swinkels stak 
zijn bewondering niet onder 
stoelen of banken en gaf als 
waardering koning Tonny van 
der Cammen een zilveren kring-
onderscheiding met oorkonde; 
deze oorkonde werd overhan-
digd door Simone van de Wijgert 
als waardering voor zijn vele ver-
diensten. Van het gilde ontving 
Tonny een zilveren speld voor 

zijn tevens 40-jarig lidmaatschap 
bij het gilde.

Ook ontving overheidslid Antoi-
ne van der Pas een zilveren speld 
voor zijn 40-jarig lidmaatschap 
bij het gilde waarvan hij inmid-
dels ook al 33 jaar zitting heeft 
in de Overheid. Hoofdman Jan 
Schakenraad prees Antoine voor 
zijn vele verdiensten in het gil-
de. Onder andere had Antoine 
via zijn contacten gezorgd dat 
het gilde nu beschikt over een 
prachtige tijdelijke behuizing van 
180 vierkante meter voor het 
gilde, nu er een nieuw gildehuis 
gebouwd gaat worden. 

In de kerkbank waar vroeger de 
baron en de barones van den 
Bogaerde plaatsnamen werden 
zij samen met hun echtgenotes 
gehuldigd en in de bloemetjes 
gezet.

HEESWIJK-DINTHER - Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd het gilde 
verrast door de komst van drie bestuursleden van Kring Maasland. 
Hoofdman Jurgen Swinkels en bestuursleden Bob van Brunschot en 
Simone van de Wijgert kwamen Koning Tonny van der Cammen on-
derscheiden voor zijn vele verdiensten in het gildewezen. Tonny van 
der Cammen stond al in het jaar 2000 aan de wieg van de eerste 
website voor de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden met 
206 gilden waar Kring Maasland ook onder valt.

VIER JAAR 
GARANTIE!

Bij Cranen Autoschade nemen wij  
ons werk serieus. Uit liefde voor het 

vak, waardoor we met niets minder dan 

topprestaties genoegen nemen. Niet voor 

niets verzorgen wij als Schadenet lid en 

FOCWA eurogarantbedrijf het schadeherstel 

voor gerenommeerde verzekerings- en 

leasemaatschappijen. Wij geven dan ook 
vier jaar garantie op het uitgevoerde 

schadeherstel en stellen gratis 

vervangend vervoer ter beschikking.

T (0413) 291458 F (0413) 293495 
E info@cranen.nl www.cranen.nl

De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther 

Sinds 1967 
gespecialiseerd 
in schadeherstel
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Vernieuwend, duur-
zaam en betaalbaar bouwen: 
vanzelfsprekend!

‘t Dorp 103   Heesch   Tel. (0412) 47 56 57

De huiskamer van Heesch
De Pas wordt wel ‘de huiskamer 
van Heesch’ genoemd. Veel or-
ganisaties zijn er kind aan huis. 
Naast de KBO bijvoorbeeld ook 
Stichting Carnaval Heesch. De 
komende weken zal De Pas on-
derdak bieden aan activiteiten 
van carnavalsvierders. 
Een belangrijk sociaal gebeuren 
ieder jaar. Velen genieten ervan. 
Zonder De Pas is dat niet mo-

gelijk. De SP blijft De Pas 100% 
steunen en stelt alles in het werk 
om De Pas goed te laten functi-
oneren. Heesch heeft net als de 
vier andere kernen van Bernheze 
een gemeenschapshuis hard no-
dig. Nu en straks. Op 21 maart 
gaat Bernheze een nieuwe ge-
meenteraad kiezen. Een belang-
rijke keuze voor de komende vier 
jaar. De SP blijft een partij dicht 
bij de mensen. ‘Zorgzaam en 

zelfstandig verder’ is het SP-mot-
to deze keer. Die zelfstandig-
heid is een groot goed. Daarom 
hebben we De Pas nog, gaat 
Vorstenbosch een mooie nieu-
we sportzaal krijgen, heeft Nis-
telrode het Nesterlégebouw en 
is er de Wis in Loosbroek. Hees-
wijk-Dinther heeft CC Servaes en 
het Willibrordcentrum. Met een 
keus voor de SP, blijven we eigen 
baas en sociaal. 

Gemeenschapshuis De Pas blijft
behouden voor Heesch

De SP is een partij van duidelijkheid. Duidelijkheid vooraf! Zo ook over het 
gemeenschapshuis De Pas in Heesch. Dat blijft behouden. Veel organisa-
ties, zoals bijvoorbeeld de KBO, vinden er een goed onderkomen. De leef-
baarheid van een kern is mede afhankelijk van een goed gemeenschapshuis. 
Doordat De Pas een theaterfunctie kreeg vanaf 2004, zijn er problemen met 
financiën. Maar geld mag nooit leidend worden bij gemeenschapsvoorzie-
ningen! 

Jan Raaimakers, voorzitter SP Bernheze

Neem bijvoorbeeld de aanbeste-
ding van de Wmo hulpmiddelen. 
Wij doen de aanbesteding samen 
met een aantal andere gemeen-
ten, waarvan Oss de centrumge-
meente is. Maar nu we dat dus 
niet meer zelf allemaal regelen, 
hebben we er kennelijk ook niet 
zo veel meer van te vinden of 
over te zeggen. En dat is raar en 
onhandig.
Juist voor onze kwetsbare inwo-
ners, die een beroep op de Wmo 
moeten doen, is het belangrijk 
dat wij wél wat kunnen zeggen 
van het plan van eisen, dat bij de 
aanbesteding hoort. 

Misschien is het plan zelf (mee) 
opstellen wel het beste. Dit om 

een zo goed mogelijke dienstver-
lening te krijgen.
De VVD Bernheze wil graag niet 
te veel regels en het liefst zelf re-
gelen wat kan. Dit zou ook altijd 
op een open, transparante en 
duidelijke manier gecommuni-
ceerd moeten worden naar alle 
burgers. Iedereen behoort straks 
bijvoorbeeld te weten hoe snel 
de nieuwe aanbieder op een sto-
ring hoort te reageren, toch? Of 
hoe lang zij mogen doen over 
het leveren van uw hulpmiddel. 

Heeft u suggesties of ideeën of 
een duidelijke mening hierover, 
of over andere zaken in onze ge-
meente dan kunt u ons mailen, 
info@vvdbernheze.nl.

VVD: Aanbesteding Wmo 
hulpmiddelen

Duidelijk, open en transparant. Dat is waar 
de VVD Bernheze voor staat. Wij vinden 
niets zo belangrijk als dat wij altijd kunnen 
laten zien en kunnen uitleggen waarom 
iets gebeurt of waarom iets is zoals het is. 
Ook is het belangrijk om elkaar steeds te 
blijven informeren. 

Arianne van de Gein, burgerlid Commis-
sie Maatschappelijke Zaken en kandidaat 
raadslid VVD-Bernheze.

Een mooi dorp voor ons samen

Leefomgeving
Mag het in de wijken dan ook 
wat beter? Jazeker, in de oudere 
wijken van het dorp is het hoog 
tijd voor extra onderhoud van 
de openbare ruimte. Daarvoor 
moeten we samen met de bewo-
ners en gemeente overleggen of 
het wonen nog naar wens is. Is 
er nog ruimte voor vernieuwing 
en is er goede zorg voor de se-
nioren in die wijken? Dat moet 
samengaan met doorgroeimo-
gelijkheden voor de starter en 
doorstroming voor degene die 
kleiner wil gaan wonen. 

Jongeren
Een dorp waar we trots op zijn. 
Wij gaan niet voor goed, wij 
gaan voor beter. Waar je terug-
keert na een studietijd of werk-
periode omdat het daar zo fijn 
opgroeien was. Daar kunnen jij 
en ik samen aan werken, met 
jouw stem blijft CDA Bernheze 
zich daarvoor inzetten. 

Een dorp waar het goed samen-
leven is, generaties naast en met 
elkaar. We reiken elkaar de hand, 
daar waar nodig. Zowel de ge-
meente als de burgers onderling.

Zodat we kunnen zeggen: Dit 
is ons Nisseroi. Daar zet ik me 
graag voor in! 

Nistelrode, een dorp waar we een fris centrum willen hebben, met 
moderne uitstraling. Hoog tijd dat daar wat aan gebeurt: een stuk 
extra veiligheid en de boel een beetje bij de tijd gebracht. Ruimte 
voor de (elektrische) fietser, schoolgaande kinderen en goed bereik-
bare winkels. 

Mart Smits, raadslid CDA Bernheze. 

cda.nl/bernheze

Zo zijn er in onze dorpen te wei-
nig huurhuizen in de onder- en 
middencategorie. Hierdoor trek-
ken jongeren weg uit de dorpen. 
En juist deze groep mensen is be-
langrijk om scholen en verenigin-
gen vitaal en actief te houden. 
Om dit op te lossen willen we 
de vrije sector meer ruimte ge-
ven om huurhuizen te bouwen. 
We streven ernaar om de helft 
van de jaarlijkse nieuwbouw uit 
betaalbare huurhuizen te laten 
bestaan. We maken hierover 
vergaande prestatieafspraken 
met de corporaties. Op termijn 
willen we in elke kern een goede 
balans tussen huur- en koopwo-
ningen, die tegemoetkomt aan 
de behoefte en afgestemd is op 
demografische ontwikkelingen. 

Daarnaast willen wij het bouwen 
van kleinere koopwoningen in 
een groene openbare omgeving 
stimuleren. Woningen die niet 
uitgebouwd kunnen worden 
tot grotere duurdere woningen 
omdat het kleine kavels zijn met 
geen of nauwelijks buitenruim-
te. Om de woning betaalbaar te 
maken wordt de grond om het 
huis heen een gezamenlijke tuin, 
waar de buurt samen zorg voor 
draagt. 
Die ruimte wordt beschikbaar 
gesteld aan de bewoners in ruil 
voor het onderhoud en het be-
heer. Hiermee bevorderen we de 
sociale samenhang in een buurt. 
We bevorderen op deze manier 
ook de doorstroming in wonin-
gen.

Progressief Bernheze richt zich op de toe-
komst en het hebben van de goede wo-
ningvooraad is hierbij van enorm belang. 
Door een breed woningaanbod heeft ie-
dereen de mogelijkheid zich te vestigen in 
onze gemeente. De afgelopen jaren is er 
veel gebouwd in Bernheze. Toch moet er 
nog het een en ander gebeuren, willen we 
onze dorpen toekomstbestendig maken.

Skip Anker, commissielid Progressief Bernheze 

‘Leefbare kernen’

www.mooibernheze.nl

INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT

Bezoek
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INFORMATIE VOOR DE KERNEN

Meer ruimte voor lokale bedrijvigheid
Wij vinden het heel belangrijk onze ondernemers, starters en ZZP-ers te blij-
ven ondersteunen en stimuleren. Dat houdt de Bernhezer economie op peil 
en geeft een positieve impuls aan de werkgelegenheid. Daarom staan de 
uitbreiding van ’t Retsel in Heeswijk-Dinther, een nieuw bedrijfsterrein aan 
de Vismeerstraat in Heesch en het opnieuw in procedure brengen van be-
stemmingsplan ’t Runneke in Nistelrode op basis van actuele inzichten, hoog 
op onze agenda. Eén bedrijfscontactfunctionaris als centraal aanspreekpunt 
waar ondernemers met al hun vragen terecht kunnen en deze proactief in-
zetten speelt daarbij een grote rol.
Als gemeente moeten we zoveel mogelijk producten en diensten lokaal in-
kopen (voor zover dat aanbod aanwezig is) en anders in de regio As50, 
waarbinnen veel van onze inwoners werkzaam zijn bij de daar gevestigde 
bedrijven. Waarom zaken verkopen en inkopen als we die ook in Bernheze 
hebben? Als Bernheze moeten we blijven samenwerken in Agrifood Capi-
tal-verband met als focus: een toekomstbestendige ar-
beidsmarkt, innovatie en versterking van de regionale 
bedrijvigheid. Hierin zal het nieuwe bedrijventerrein 
Heesch-West een belangrijke rol gaan spelen. Daar-
naast moeten wij als overheid samen optrekken met de 
ondernemers en onderwijsinstellingen in de regio. Sa-
men de schouders eronder zetten zodat meer mensen 
aan de slag kunnen, wat uiteindelijk ten goede komt 
aan het welzijn van onze inwoners in Bernheze.

Hieke Stek, bestuurslid Lokaal

LOKAAL
zijn
we
ALLEMAAL

“

”

Ik ben

Het dorp levendig houden
Dorris Heijmeriks, onlangs nog de presentator van de traditionele 
nieuwjaarsbijeenkomst in Heeswijk Dinther, is met recht een ‘actieve 
jongere’.
Dorris heeft een stevige baan als docent aan een vmbo-school in 
Helmond waar ze is gespecialiseerd in Passend Onderwijs. Daarnaast 
is ze graag actief in haar woonplaats. “Een familietrekje”, lacht ze. 

Ze doet wat projectjes bij Actief Burgerschap en het Oranjecomité, 
zoals de intocht van Sinterklaas. Daarnaast heeft ze zitting in het 
bestuur van de lokale EHBO-vereniging en is daarvoor actief bij 
evenementen. “We moeten het dorp levendig houden. Je kunt er 
niet vanuit blijven gaan dat het vanzelf wel goed komt. Samen 
wat voor elkaar krijgen is echt een verrijking, voor je omgeving 
maar ook voor jezelf. D66 maakt zich sterk voor goed onderwijs 
maar wil ook dat de overheid de kracht, vindingrijkheid en 
creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. Daar ben 

ik het mee eens. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf. 
Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel belangrijker 
en effectiever dan wat de overheid kan doen.”

Ben jij ook D66? Laat het ons weten! Ikbend66@gmail.com

Zoals reeds bekend wordt de 
lijst aangevoerd door de huidige 
fractievoorzitter Marko Konings. 
Hij is door de leden al in oktober 
verkozen tot lijsttrekker. Op de 
tweede plaats staat Ad Donkers 
uit Heeswijk-Dinther. Hij zit mo-
menteel al in de gemeenteraad 
namens Politieke Partij Blanco. 
Als voormalig wethouder en 
raadslid brengt hij een grote dosis 
ervaring in.

De derde plek op de lijst is voor 
Rob Houweling uit Vorsten-
bosch. De afgelopen vier jaar 
heeft hij als burgerlid in de com-
missie ruimtelijke zaken kennis 
gemaakt met de politiek en dat 
is hem goed bevallen. Hij wil met 
deze verkiesbare plaats zijn hui-
dige rol verder uitbouwen en ook 
de kern Vorstenbosch een eigen 
stem geven in de gemeenteraad.

Het bestuur van Politieke Partij 
Blanco is trots op de flinke lijst 
met kandidaten uit de diverse 
kernen en kijkt met vertrouwen 
uit naar de naderende verkiezin-
gen. 
Het door de leden vastgestelde 
verkiezingsprogramma zal de 
komende dagen worden uitge-

werkt en vervolgens verschijnen 
op onze website: www.ppblan-
co.nl. Op verzoek kunnen wij 
het programma ook digitaal of 
op papier versturen naar geïnte-
resseerden. Wilt u een exemplaar 
ontvangen, stuur dan een mail 
naar info@ppblanco.nl of bel 
naar 06-11311713. 

Programma en kandidatenlijst
Politieke Partij Blanco vastgesteld

Tijdens een algemene ledenvergadering op maandag 22 januari is het verkiezingsprogramma van Po-
litieke Partij Blanco vastgesteld. Op dezelfde avond is ook de definitieve kandidatenlijst vastgesteld 
met de kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, die op 21 maart aanstaande zullen 
plaatsvinden. 

Bestuur Politieke Partij Blanco

DeMooiBernhezekrant staat 
voor laten zien wat we in Bern-
heze hebben. Mooie verhalen 
over de inwoners, goede initia-
tieven en alles wat ons zoal be-
zig houdt. Gelukkig zijn er ook 
veel inwoners die zich richten 
op hetgeen we niet hebben. 
Want als er nieuwe voorzienin-
gen geïnitieerd worden of de 

regels veranderen kan dat er 
voor zorgen dat wij weer mooie 
verhalen kunnen maken over 
deze voorzieningen. ‘Het gaat 
erom wat je kan bereiken, niet 
om wat niet lukt’, zei een van 
de gemeenteraadsleden op de 
vraag, waarom hij zo veel tijd 
stak in zijn taak als raadslid van 
Bernheze. Dat is ook waarom 
wij als DeMooiBernhezekrant 
ons zo inzetten voor de verkie-
zingen. Het gaat om de mensen 
die door ons extra informatie 
krijgen waardoor ze ook daad-
werkelijk gaan stemmen.

ieder zijn taak 
In aanloop naar de verkiezingen 
zal Gerard van Dijk ‘Op weg 
naar de verkiezingen’ schrijven. 
In deze rubriek wordt een com-
binatie gemaakt van interview 
en achtergrondinformatie. Zo-
dat de burgers die geen flauw 
idee hebben hoeveel werk er 
achter de schermen verricht 
moet worden voor de gemeen-
teraadsverkiezingen, daarover 
geïnformeerd worden.
Daarnaast zien wij het als ma-
kers van DeMooiBernheze-
Krant ook als onze taak om met 
‘DeMooiBernhezeVerkiezings-
krant’ de inwoners te informe-
ren over alle mogelijke keuzes. 
In deze krant kunnen alle po-
litieke partijen zichzelf profile-
ren. Daarnaast zal Gerard hier-
aan een informatieve bijdrage 
leveren. 

leer de mensen kennen
Uiteindelijk willen we graag de 
mensen leren kennen die zich 
voor ons in gaan zetten de ko-
mende jaren. Wij vinden het als 
DeMooiBernhezeKrant belang-
rijk dat Bernhezenaren, niet al-
leen het programma, maar ook 
de mensen achter de politieke 
partijen leren kennen. Zo kun-
nen we als burgers beter bepa-
len of we vertrouwen hebben 
in de mensen die voor ons de 
keuzes gaan maken. Dit kan al-
leen als we de kans krijgen ze te 
leren kennen. En dat was voor 
ons het moment om te zeggen: 
“Jammer dat zo’n evenement 
er niet is.” of:  “We pakken het 
aan en gaan het organiseren.” 
We hebben gekozen voor het 
laatste. 

Wat gaan we doen?
We starten met een politieke 
markt: vanaf 18.00 tot 19.00 
uur kunnen belangstellenden 
binnenlopen en kennis maken 
met de verschillende partijen. 
Om 19.00 uur begint de poli-
tieke avond en krijgen verkies-
bare kandidaten van de partijen 
de gelegenheid om zich in een 
pitch, een ‘praatje’ in een voor-
af vastgesteld aantal seconden, 
voor te stellen. De zeepkist 
staat klaar en vertellen maar. 
Na deze presentatie krijgen alle 
partijen de gelegenheid om ook 
over een bepaald onderwerp 
een pitch neer te zetten. Het 
programma van het MooiBern-
heze VerkiezingsEvent geeft 
ook de kans aan de zwevende 
kiezers om vragen te stellen aan 
kandidaat-raadsleden. Na het 
afsluiten van dit gedeelte van 
de avond zal DTV Oss-Bernhe-
ze in het DTV-Debat een lijst-
trekkersdebat aangaan.

De uitslag van de verkiezingen 
van woensdag 21 maart wordt 
voor een deel bepaald door 
mensen die niet komen stem-
men. Want wie niet meedoet, 
staat toe dat de stem van een 
ander zwaarder telt. Laten we 
in Bernheze onze verantwoor-
delijkheid nemen…

Met vriendelijke groet
Heidi Verwijst en 
Rian van Schijndel

Rian: ‘geen evenementen-
bureau en toch dit

initiatief?’

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 

organiseren we het MooiBernheze VerkiezingsEvent & DTV-

Debat op vrijdag 16 maart in CC Nesterlé in Nistelrode. Een 

samenwerking tussen Bernheze Media en DTV Oss-Bernheze.

Jouw
stem
telt...

VERKIEZINGSEVENT

Vrijdag 16 maart
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TE KOOP

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

VERSE WORST 
500 gram voor € 2,75
BEENHAM GEGAARD 
€ 9,75 per kilo.
Slagerij Bert van Dinther, 
Heistraat 8 Oss.
www.slagerijvandinther.nl.

BOEK ‘DE ZON ACHTERNA, 
‘15 JAAR LA COLLINE’ 
is verkrijgbaar bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 Nistelrode. Geopend: 
maandag t/m donderdag 
9.00 tot 17.00 uur en 
vrijdag 9.00 tot 13.00 uur. 
Een verzameling verhalen, 
anekdotes, foto’s, recepten 
en vertellingen van 17 jaar 
Frankrijk. Het boek kost € 15,-.

DAGELIJKS VERS
GEPLUKTE TULPEN
€ 2,- per bos, verschillende 
kleuren.
Richard van Doorn,
Vorstenbosseweg 1 Dinther.

AANGEBODEN

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

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

UW LEVENSVERHAAL/
GEBEURTENIS/REIS OP 
PAPIER? 
Levensverhalen, verhalen over 
ingrijpende zaken en afsluiten 
periode, evt. met foto’s: 
Martha Daams: 
marthadaams@gmail.com. 
Ook (web)teksten bedrijven.

PROBLEMEN MET UW HOND?
Verlatingsangst, probleem in 
huis, et cetera? 
Bel R. Voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a 
Heeswijk-Dinther.

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

GEVRAAGD

ANSICHTKAARTEN VAN 
HEESWIJK-DINTHER EN 
LOOSBROEK?
Dick van de Leest 06-55325484.

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

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

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

TE HUUR

OPSLAGUNIT.EU 
Te huur opslagunits in Nistelrode.
Afmeting unit 
24 m2 voor € 90,- p.m. 
48 m2 voor € 150,- p.m.
Eigen toegang. 
Voor meer info 06-46111667 of 
www.opslagunit.eu.

OVERIG

GILDE NISTELRODE
Welkom op de Gildenhof.
Ook aanmeldingen van nieuwe 
leden zijn van harte welkom.
www.gildenistelrode.nl.

Tekst?

HOOP DOET LEVEN Zie oplossing pagina 34

wieis 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

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

OOGcontact

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

le
n

Oplossing
vorige week:

John van den Akker
uit Heesch

Winnaar:
Henriëtte Smits

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

Soorten Soep - 12x12 
Woorden gevonden: 0/10 Verstreken tijd: 00:45 

W A O Q H W X L Y Y P J 

L I P P S P L T L R E Y 

M S B E R E V B I B O K 

B P A O X O P U N I S E 

J E M S O S Y R Z E N R 

T O I L K E O G E T E R 

O S S E R T E E N E N I 

Q I O K O N T R S N O E 

I E E N S E S S O S B S 

D R P E J O M O E O O O 

L P K V K R Y E P E N E 

O W P W A G H P Q P K P 
 

 

Bietensoep, bamisoep, burgersoep, linzensoep, venkelsoep, groentesoep, okrosjka, 
bonensoep, kerriesoep, preisoep. 

Zoek: BIETENSOEP, BAMISOEP, BURGERSOEP, 
LINZENSOEP, VENKELSOEP, GROENTESOEP, OKROSJKA, 
BONENSOEP, KERRIESOEP, PREISOEP

WOORDZOEKER

SCHEIDEN
DOE JE SAMEN
Vanaf intakegesprek t/m afhandelin g rechtbank

* Effectiever en goedkoper dan een advocaat
Een aanspreekpun t tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys .nl
www.scheidingshuys .nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

Het ScheidingsHuys

SCHEIDEN
DOE JE SAMEN
Vanaf intakegesprek t/m afhandelin g rechtbank

* Effectiever en goedkoper dan een advocaat
Een aanspreekpun t tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys .nl
www.scheidingshuys .nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

Het ScheidingsHuys

SCHEIDEN
DOE JE SAM EN
Vanaf intakegesprek t/m afhandeling rechtbank

* Effectiever en goedkoper dan een advocaat
Een aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

ER IS TOEKOM ST NA DE SCHEIDING

Het ScheidingsHuys

MOOIBERNHEZERTJES

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

Maasland
’t Dorp 142 - 5384 ME Heesch

Openingstijden
Maandagavond: van 19.00 tot 20.00 uur.
Dinsdagavond: van 19.00 tot 20.00 uur.

Eerste woensdag van de maand: van 11.00 tot 12.00 uur.
Feestdagen & vakantiedagen zijn we gesloten.

www.lokaalfnv.nl/maasland - maaslandlokaalfnv@gmail.com
0412-763700

Nieuws over mens, dier en natuur 
in de Maashorst

www.meermaashorst.nl



Woensdag 24 januari 2018 23
  

OP WEG NAAR
de gemeenteraadsverkiezingen

We zijn al in januari 2018. Wat 
is er al allemaal gebeurd?
Leo en Marita: “Op ons voor-
stel heeft het college van bur-
gemeester en wethouders op 31 
oktober 2017 de leden van het 
hoofdstembureau benoemd. De 
burgemeester is daarvan voorzit-
ter en de andere vier leden zijn 
ambtenaren van onze gemeen-
te. Dit hoofdstembureau is op 
3 januari voor het eerst bij elkaar 
geweest om de door Lokaal en 
Politieke Partij Blanco gevraagde 
registratie als politieke partij goed 
te keuren. 

Op 9 februari zal dit bureau op-
nieuw vergaderen om de op 
5 februari door de politieke par-
tijen in te dienen kandidatenlijs-
ten te beoordelen.” Leo Joosten 
geeft aan dat hij de aan de ver-
kiezingen deelnemende partijen 
al heeft verzocht om die kandida-
tenlijsten eerder dan 5 februari bij 

hem in te dienen zodat de afde-
ling burgerzaken vooraf kan con-
troleren of alle stukken compleet 
zijn en of alle gegevens klop-
pen. Zo kan men op 9 februari
niet voor verrassingen komen te 
staan en hebben de politieke par-
tijen ruimschoots de gelegenheid 
om eventuele fouten te herstellen.

Zijn er nog belangrijke ver-
anderingen ten opzichte van 
de vorige verkiezingen?
“Jazeker, in juni 2017 is besloten 
om bij toekomstige verkiezingen 
van Gemeenteraad, Provincia-
le Staten en Tweede Kamer de 
lijstverbindingen af te schaffen. 
Door een lijstverbinding met een 
andere partij aan te gaan kon 
door een van de twee partijen 
een restzetel worden verkregen. 
Bij de bespreking in de Tweede 
Kamer vond een minderheid dat 
de lijstverbinding mocht blijven 
bestaan omdat de kiezer van 

tevoren weet welke partijen zich 
aan elkaar verbonden hebben. 
Een meerderheid vond dat deze 
uit 1973 stammende regeling 
achterhaald was omdat het doel 
ervan - een bundeling van partij-
en - uit zicht is verdwenen en de 
regel alleen gebruikt wordt om 
extra zetelwinst te behalen.”

En hoe zit het nu met het 
berekenen van die restzetel?
“Dat is onderdeel van het bere-
kenen van de verkiezingsuitslag 
en ik denk dat we daar in een 
volgend gesprek ruim aandacht 
aan kunnen besteden.”

Er worden achter de scher-
men natuurlijk nog tal van 
zaken geregeld. Wat is dat 
zoal?
“We hebben de stempassen al 
besteld voor 23.700 kiezers, dat 
zijn alle stemgerechtigden die op 
5 februari achttien jaar of ouder 

zijn. Daarnaast liggen de stem-
biljetten en de huis-aan-huisbil-
jetten klaar om af te drukken. 
Uiteraard zijn er ook al afspraken 
gemaakt met de vijftien stembu-
reaus. We moeten daarbij ook 

rekening houden met richtlijnen 
van het Ministerie van Binnen-
landse Zaken, die iets zeggen 
over bereikbaarheid, bruikbaar-
heid en toegankelijkheid van 
deze bureaus. 
We zijn intussen ook begonnen 
met het aantrekken van de leden 
van de stembureaus en uiteraard 
hebben we ook tellers nodig. De 
leden van de stembureaus krijgen 
een cursus door een onderwijs-

bureau aangeboden. De tellers 
leiden we zelf op.”

Het was een interessant kijkje in 
de keuken van de verkiezingen. 
Er wordt heel hard en zeer nauw-

keurig gewerkt om de gemeen-
teraadsverkiezingen naadloos te 
laten verlopen. Nu alvast twee 
belangrijke dingen opgedaan, 
namelijk dat 5 februari de peil-
datum is dat inwoners achttien 
jaar of ouder moeten zijn om te 
mogen stemmen en dat lijstver-
binding niet meer mogelijk is. 
Over twee weken gaan we ons 
nog verder verdiepen in het werk 
achter de schermen.

BERNHEZE - Op woensdag 21 maart worden in Bernheze de verkiezingen voor de gemeenteraad gehouden. Daar de gemeente Bernheze in de 
loop van 2017 meer dan 30.000 inwoners is gaan tellen, mogen nu 23 raadsleden aan het bestuur gaan deelnemen. Dat zijn er twee meer dan de 
21 leden, waaruit de Raad nu bestaat. Voordat de verkiezingen gehouden kunnen worden moet er achter de schermen veel werk worden verricht. 
Om jou daar een beeld van te geven ga ik, Gerard van Dijk, tweewekelijks in gesprek met Leo Joosten en Marita Verbij van het ambtenarenteam 

Burgerzaken, dat namens de gemeente Bernheze belast is met het organiseren van de verkiezingen.

TEKST: GERARD VAN DIJK. FOTO: MARCEL VAN DER STEEN

V.l.n.r.: Gerard van Dijk, Leo Joosten en Marita Verbij 

Lijstverbindingen zijn niet meer mogelijk 
en stemgerechtigden moeten op

5 februari 18 jaar of ouder zijn

Jouw
stem
telt...

DEBATVERKIEZINGSEVENT

Aanvang: 18.00 uur
CC Nesterlé NistelrodeVrijdag 16 maart
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Al een groot aantal jaren biedt 
de sectie Frans van het TBL leer-
lingen de mogelijkheid om mee 
te doen aan een landelijk exa-
men, dat leidt tot een speciaal 
diploma: het DELF-junior. DELF 
staat voor Diplôme d’Études en 
Langue Française. 

DELF-examens zijn de officiële 
Franse taalexamens die overal 
ter wereld erkend en afgeno-
men worden. Een DELF toont de 
mate van taalbeheersing aan. De 
docenten Frans op het TBL zijn 
van mening dat een DELF- certi-
ficaat een meerwaarde betekent 
voor het einddiploma van de 

leerlingen. Het is bovendien een 
manier waarop leerlingen zich 
kunnen profileren: het DELF op 
je cv geldt in veel beroepen als 
een pre!

Het Institut Français in Amster-
dam is belast met de organisatie 
van de DELF-juniorexamens. De 
examens worden afgenomen 
door onafhankelijke examinato-
ren die niet verbonden zijn aan 
het TBL. Bij het examen worden 
de vier taalvaardigheden ge-
toetst: leesvaardigheid, luister-
vaardigheid, spreekvaardigheid 
en schrijfvaardigheid. 

De geslaagden uit Heesch zijn:
DELF A2: Eefke van den Berk, 
Hannah van der Giessen en 
Ninke Moens.
DELF B2: Isabel de Jager.
Iedereen gefeliciteerd!

JONGEREN

Wat
Bernrode is een kleine, veilige school waarin we elkaar goed kennen. Je wordt er gezien en 
samen halen we het beste uit een leerling. Je krijgt ondersteuning in studievaardigheden 
en extra hulp als het even niet lukt van een professioneel zorgteam. Op Bernrode krijg 
je de vakken Grieks en Latijn, waarbij je de taal en cultuur leert van de oude Grieken en 
Romeinen.

De eerste klas
We plaatsen je altijd bij minstens één leerling van je 
voorkeur in de klas. Elke lesdag in klas 1 begint om 8.35 
uur en eindigt om 14.40 uur: dan kun je samen heen en 
terug fietsen!

Bereikbaarheid
Onze school is uitstekend bereikbaar met het 
openbaar vervoer. Buslijn 158 rijdt voor leerlingen 
uit Veghel, Rosmalen, Den Bosch en Berlicum naar 
school. Daarnaast rijdt er op schooldagen speciaal 
voor Bernrode een personenbus vanuit Heesch via 
Nistelrode Loosbroek heen en terug naar Bernrode. 
Ook is er vanuit Zeeland een personenbus naar school 
beschikbaar die via het busstation in Uden rijdt.

Extra uitdaging?

Hermesprogramma
Zoek je naast het gewone 
lesprogramma extra 
verdieping? Daarvoor 
heeft Bernrode het 
Hermesprogramma, 
genoemd naar de Griekse 
god Hermes. Je kunt 
in klas 1 bijvoorbeeld 
meedoen aan o.a. 
robotica, toneel en zang.

Kennismaken

Snuffelstages (7 en 21 februari 2018)
(volgen van 4 korte lessen uit klas 1).

Uitreiking diploma’s 
DELF aan leerlingen TBL
OSS/HEESCH - De diploma’s DELF (Diplôme d’Etudes en Langue 
Française) worden op vrijdag 26 januari uitgereikt aan een groep 
leerlingen van het Titus Brandsmalyceum. 

EEN 
MEERWAARDE 

VOOR HET 
EINDDIPLOMA

Bel 0412-795170 of mail naar bezorging@bernhezemedia.com. Vraag naar Heidi of Rian.

Bezorgers meld je aan!
 Bezorgers gezocht voor DeMooiBernhezeKrant

HEESCH
Liniushof, ’t Dorp 92 t/m 155, Boonakker, Catharinahoeve, 
Heufke, De Hoge Wal, Mgr. Van den Hurklaan, De La 
Sallestraat, Kerkweg, Amelseind, Vlasakker en Graanakker.
Ongeveer 300 adressen
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Werken aan persoonlijke groei

SCHRIJF JE IN VOOR 
DE MEEMAAKMIDDAG

Kijk op heesch.hethooghuis.nl voor meer info

Kijk op zuidwest.hethooghuis.nl voor meer info

KOM NAAR DE OPEN DAG 
OP VRIJDAG 2 FEBRUARI

Oog hebben voor elkaar
Het Hooghuis Heesch is een school voor 
vmbo (theoretische en gemengde leer-
weg) en mavo. Een school waar door ie-
dereen (leerlingen, ouders en personeel) 
‘eruit gehaald wordt, wat erin zit’. Een 
school waar de leerling gekend is, waar 
je je veilig kunt voelen, waar werk ge-
maakt wordt van maatwerk. Maatwerk 
in de breedste zin van het woord. Kinde-
ren die (tijdelijk) speciale aandacht nodig 
hebben, krijgen bij ons extra begeleiding. 

Kies de kleur die bij je past
Naast een fantastisch diploma, krijgen 
leerlingen ook een goed gevulde ‘rug-
zak’ mee. Met daarin onder andere: per-
soonlijke groei, sociale en culturele vaar-
digheden, creativiteit, kritisch denken en 
21-eeuwse vaardigheden.
Voor de X-plore lessen is er contact voor 
een uitwisseling naar Denemarken. Ook 

kun je gaan skiën of naar Berlijn. Tevens 
wordt er extra lestijd ingericht voor taal, 
rekenen en loopbaanoriëntatie. 

Jouw eigen stek
Op de open dag zie je alle vakken. De 
school werkt al jaren in vertrouwde stam-
groepen en elke leerling heeft een eigen 
plekje. Alle leerlingen en docenten ken-
nen elkaar. Heel gezellig als je iets leuks 
meemaakt, maar ook erg handig en fijn 
als het even wat minder met je gaat. Wij 
houden van korte lijntjes en maken een 
driehoek van leerling, ouder en school 
waarbij de leerling centraal staat!

Open dag Het Hooghuis Heesch:
oog hebben voor elkaar!
HEESCH - Op Het Hooghuis Heesch is er op vrijdag 26 januari van 16.00 tot 21.00 
uur een open dag. Op deze kleine school is veel ruimte voor persoonlijke aandacht. 
Leerlingen met een vmbo t/k, t of t/h advies, zijn samen met ouders/verzorgers van 
harte welkom om te komen sfeerproeven!

MAATWERK IN DE 
BREEDSTE ZIN VAN 

HET WOORD

Met elkaar Bernhezenaar

Vanuit de landelijke politiek had 
de organisatie Paul van Meenen 
uitgenodigd. Van Meenen is lid 
van de Tweede Kamerfractie met 
onderwijs in zijn portefeuille. 
“We moeten samen bouwen aan 
ruimte en vertrouwen in de do-
cent en maatwerk voor de leer-
ling. Niet weer vanuit Den Haag 
vertellen hoe het moet, maar 
goed luisteren en de ontwikkelin-
gen vanuit het veld steunen. Met 
onderwijskwaliteit als speerpunt. 

Ik strijd voor echte investeringen 
in het gehele onderwijs en het 
tegengaan van (sluipende) be-
zuinigingen. Het onderwijs is van 
groot belang voor de ontwikke-
ling van onze kinderen en nood-
zakelijk om Nederland blijvend als 
kenniseconomie te profileren.” 

Bijt van je af!
Marcel van Herpen uit Hees-
wijk-Dinther is een veelgevraagd 
spreker, verzorgde talloze le-

zingen, masterclasses en bege-
leidingstrajecten voor scholen, 
sportclubs en gemeenten en is 
auteur van meerdere boeken over 
opvoeden en ontwikkelen. Hij 
nam met een vlammend betoog 
de aanwezigen mee in de pro-
blematiek in het onderwijs. Het 
tegengaan van uitval en buiten-
sluiten van kinderen is zijn peda-
gogische opdracht. “Of je nu met 
jeugd werkt op een school of kin-
derdagverblijf, jeugd coacht als 

vrijwilliger bij een vereniging of 
dat je zelf kinderen hebt waar je 
iedere dag voor zorgt. We willen 
allemaal dat kinderen opgroeien 
in een veilige omgeving en dat 
ieder kind de kansen krijgt om te 
groeien, te leren en het beste uit 

zichzelf te halen. En het begint 
waar het begint. Kijk niet om je 
heen wie het gaat doen maar doe 
het zelf. Het is nodig.” Pieter-Jan 
van Hoof, ondersteuningsmana-
ger bij het Samenwerkingsver-
band voor Passend Onderwijs, 
en Eli van Beekveld, voorzitter 
van WHV Loosbroek, gaven de 
avond mede vorm met hun ver-
halen uit de praktijk. Oud-prof-
voetballer Björn van der Doelen, 
zorgde voor enkele muzikale in-
termezzo’s en gaf uiteraard zijn 
ongezouten mening: “Leraren, 
bijt van je af!”

Foto’s: Jan Gabriëls

BERNHEZE - Veel bestuurders en mensen uit de zorg en/of onderwijs waren donderdag 18 januari aan-
wezig in CC Nesterlé in Nistelrode tijdens de eerste avond van ‘Met elkaar Bernhezenaar’, een initiatief 
van D66-Bernheze. Een unieke thema-avond waarin elkaar ontmoeten en inspireren centraal stond. Het tegengaan 

van uitval en 
buitensluiten 
van kinderen

V.l.n.r.: Annemieke Boellaard, Eli van Beekveld, Björn van der Doelen en Mathieu Bosch V.l.n.r.: Jan Glasstra van Loon, Paul van Meenen, Pieter-Jan van Hoof en Marcel van Herpen
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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:
donderdag 15 maart van 12.00-14.00 uur. 
In de school staan alle deuren voor u open en 
de koffie/thee staat klaar!
Inschrijving: tijdens deze middag of op 
afspraak. Inschrijfformulieren zijn ook via de 
website te vinden.

KERN LOOSBROEK

BASISSCHOOL ST. ALBERTUS

Dorpsstraat 44, 5471 NB Loosbroek
Tel. 0413-229645
info@albertusschool.nl
www.albertusschool.nl
Op dinsdag 20 maart zijn ouders en 
kinderen van harte welkom tijdens de 
inloopmiddag van 13.00 tot 14.30 
uur. Kom eens een kijkje nemen bij ons 
op school, stel vragen en maak van 
de gelegenheid gebruik je kind al in te 
schrijven. Wanneer 20 maart niet schikt, 
maak dan een afspraak met de directeur 
om op een ander moment te komen.

KERN NISTELRODE

BASISSCHOOL ’T MAXEND

Maxend 6
5388 GL Nistelrode
Tel. 0412-611366
directie@maxend.nl
www.maxend.nl
Aanmeld-, informatieavond: 
maandag 26 februari van
19.30-21.30 uur. 
Open ochtend: woensdag 28 
februari van 9.00-10.30 uur.
Inschrijving: tijdens 
informatieavond, open ochtend 
of op afspraak.

BASISSCHOOL 
DE BEEKGRAAF
De Beekgraaf 60
5388 CV Nistelrode
tel. 0412-617356
info@beekgraaf.nl 
www.beekgraaf.nl
Informatieavond: dinsdag 
13 maart van 19.30-21.00 uur 
Inloopochtend: woensdag 
14 maart van 10.30-12.00 uur 
Inschrijving: tijdens 
informatieavond, inloopochtend.
of op afspraak.

INSCHRIJVEN LEERLINGEN 

BASISONDERWIJS BERNHEZE

VOOR HET 

SCHOOLJAAR 

2018-2019
WELKOM

Om op korte termijn inzicht te krijgen in het aantal leerlingen, dat 
wij de komende jaren op onze basisscholen kunnen verwachten, 
wordt de ouders verzocht hun kinderen nu reeds aan te melden.
• Aangemeld kunnen worden de kinderen die in 2019 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:

VOOR HET 

Bestemd voor
ouders van 

wie een kind 
 vóór 1 oktober
 2019 vier jaar 

oud wordt.

BASISSCHOOL HET MOZAÏEK

Pastoor Maasstraat 15
5473 CG Heeswijk
info@mozaiekheeswijk.nl
www.mozaiekheeswijk.nl
Informatieavond: dinsdag 20 februari van 
19.30-21.00 uur. Inloop vanaf 19.15 uur.
Inloopochtend & rondleiding: woensdag 21 februari 
van 8.30-10.30 uur. U ziet de school in actie!
U & uw kind(eren) zijn dan van harte welkom!
Inschrijving: tijdens de inloopochtend, informatie-
avond en op afspraak. Inschrijving graag vóór 
1 april 2018. U bent ook op andere dagen van harte 
welkom!

KERN HEESWIJK-DINTHER

OPENBARE BASISSCHOOL DE BOLDERIK

Het Geleer 33, 5473 PG Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-293055
directie.obsdebolderik@stichtingoog.nl 
www.obsdebolderik.nl
Inloopochtend en rondleiding: woensdagochtend 
31 januari van 9.00-11.30 uur.
Samen met uw kind(eren) bent u deze ochtend van 
harte welkom om een kijkje te nemen in de school.
Informatieavond en rondleiding: dinsdagavond 
30 januari van 19.30-21.00 uur.
Inschrijving: tijdens de inloopochtend,
informatieavond en op afspraak. 
Inschrijving van uw kind is het gehele jaar mogelijk, 
indien mogelijk graag vóór 1 april 2018.

BASISSCHOOL ’T PALET

Steen- en Stokstraat 2
5473 RN Dinther
Tel. 0413-296377
info@paletdinther.nl
www.paletdinther.nl
Open ochtend en -avond: woensdag 7 
februari van 9.00-12.00 uur en 19.30- 
21.00 uur, ook uw kinderen zijn van harte 
welkom om de school in bedrijf te zien.
Inschrijving en rondleiding: tijdens de 
open ochtend en -avond. Inschrijving 
graag vóór 1 april 2018. Indien gewenst 
kunt u altijd een afspraak maken voor een 
rondleiding op een andere dag.
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Driehoek
Directeur Margot van Uden geeft aan: 
“Vanuit onze gezamenlijke visie ‘Word 
de beste versie van jezelf in verbon-
denheid met je omgeving’, is in sa-
menwerking met Kunstbalie en Team 
Ubavka een driehoek gerealiseerd van 
onderwijs, kunst en bewustwording. 
Dit is een sterke, unieke driehoek voor 
een emotionele, gezonde groei van 
kinderen naar zichzelf, de ander en 
daarmee naar de totale maatschappij.

Op OBS De Bolderik ontwerpen leer-
krachten hun eigen lessen en staat 
betekenisvol leren vanuit kerncon-
cepten centraal. Het team ging vorig 
schooljaar aan de slag met Educatief 
Repertoire. Educatief Repertoire gaat 
uit van de leraar als inspirerend per-
soon die vanuit zijn pedagogisch en 
didactisch handelen op een krachtige 
manier de verwondering en verbeel-
ding van het kind aanspreekt en de 
kinderen laat fantaseren, associëren 
en creatief nadenken.

Ook liepen er twee pilots: een pilot 
in groep 7 met bewustwordingsles-
sen waarbij via creatieve opdrachten 
wordt gereflecteerd op jezelf in relatie 
tot de wereld om je heen en een pilot 
van het Cultureel Zelfportret, een di-
gitaal volginstrument van de culturele 
ontwikkeling van leerlingen. 
Hierop wordt nu een vervolg gege-
ven, waardoor het steeds meer ver-

ankerd wordt in het onderwijsaanbod 
van OBS De Bolderik. 

7-stappenplan
Team Ubavka hanteert een 7-stap-
penplan voor een groei in bewust-
wording, versterkt door zes compo-
nenten die telkens in de 7-stappen 
meebewegen. Volledig op maat kan 

kunst ingezet worden op elk niveau 
en elke leeftijd. De kunstuitingen ma-
ken zichtbaar wat van binnen in het 
kind leeft. Door het gemaakte werk 
samen te bespreken en daar verdie-
pingswoorden bij te gebruiken, kan 
taal gegeven worden aan dat wat on-
bewust in het kind speelt.
Kunstbalie ondersteunt vanuit De 
Cultuur Loper deze duurzame samen-
werking (co-creatie) tussen het on-
derwijs en de culturele omgeving. 

Kunstbalie zag op OBS De Bolde-
rik een mooie kans om zijn visie op 
co-creatie in de praktijk te brengen en 
te volgen.” 

Co-creatie op OBS De Bolderik
HEESWIJK-DINTHER - Ieder kind is uniek, authentiek en iedere dag in ontwikkeling. OBS De Bolderik creëert samen (co-creatie) met Kunstbalie en Team Ubavka een unieke 
driehoek, die kinderen aanzet tot bewustwording vanuit de eigen kwaliteiten. Het ontstaan van deze bewustwording bij kinderen vanuit kunstdisciplines, die gerelateerd zijn 
aan het onderwijsprogramma, leidt tot echt kind kunnen en mogen zijn, dat gebruik maakt van al zijn talenten. Kinderen, ouders en leerkrachten worden betrokken zodat de 
bewustwording duurzaam kan beklijven. Door samen te creëren kun je veel meer, word je sterker en meer zichtbaar, kun je nog beter op eigen benen staan. 

De kunstuitingen maken 
zichtbaar wat van binnen 

in het kind leeft

HEESWIJK-DINTHER - Over 
ruim twee weken starten de 
Nationale Voorleesdagen die 
plaatsvinden van 31 januari tot 
en met 4 februari. 

Op De Kilsdonkse Molen wordt 
op woensdagmiddag 31 janua-
ri door opa Gijs voorgelezen uit 
het boek van Muis Jan. Maar 
niet alleen wordt er voorgelezen, 
de kinderen gaan daarna samen 
met de molenaar op zoek naar 
Muis Jan in de molen. Bedoeld 
voor groep 1 tot en met 4.

Voorlezen is elke dag een feest. 
Het is een feit dat kinderen een 
verhaal eindeloos vaak willen ho-
ren en het telkens opnieuw weer 
prachtig vinden. Voorlezen heeft 
een positief effect op woorden-
schat, spelling en tekstbegrip.
Het programma begint om 14.15 
uur en eindigt om 16.15 uur. De 
entree is gratis. 

Kom je ook luisteren en kijken
op De Kilsdonkse Molen?

Kinder- & gezinscoach
Coaching met honden

 
Soms zitten kinderen niet lekker in hun vel 

en dat kan zich op verschillende manieren uiten:
faalangst • weinig zelfvertrouwen • boosheid

pesten • vol hoofd/stress   
Of heeft je kind misschien:

autisme • ADHD/ADD • hooggevoelig 
En wil je weer geloven in je eigen kracht, kom dan eens langs 

en we bekijken samen de mogelijkheden.

Jij in je 
eigen 
kracht!

 SONNIUSSTRAAT 17 • HEESCH • 06-53532425 • INFO@EIGENJIJ.NL • WWW.EIGENJIJ.NL

Kinderen 
willen een 
verhaal 
eindeloos
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BERNHEZE BOUWT

Een nieuw jaar en een frisse 
start vol goede voornemens. 
En dat begint ook in je huis na 
de Kerst, hoe leuk en gezellig 
de kerstperiode ook is voor 
veel mensen. Als de kerstboom 
is opgeruimd komt er weer 
ruimte in je huis én je hoofd 
voor nieuwe dingen. 
Zo begint ook 2018 voor ons! 
Op dit moment maken we 
ruimte voor de nieuwste 
collecties, dus gaan de laatste 
showmodellen keukens, 
bedden en banken eruit voor 
zeer aantrekkelijke prijzen! 
Dus van harte welkom als u 
op zoek bent naar een nieuwe 

keuken, bank 
of slaapkamer! 

Ondertussen 
maken we 

ons klaar 
voor 
nieuwe 
collecties 
op het 

gebied van wonen, slapen en 
de nieuwste keukentrends en 
opstellingen. Zo voegen we 
aan onze slaapkamerafdeling 
een mooi nieuw merk toe, 
‘Softline’. Een hele mooie 
aanvulling op het gebied van 
design en ligcomfort. Bij Profijt 
Meubelen komen deze week 
de nieuwe meubelseries en 
bankstellen binnen en tot 
slot wordt alles afgestyled 
met de nieuwste accessoires 
van Riverdale in hele mooie 
kleuren! 

Een nieuwe start voor mij is 
ook deze column, ik mag u met 
trots een jaar mee gaan nemen 
in mijn woonwereld! 

Uiteraard bent u ook van harte 
welkom in onze winkel voor 
een stijladvies!

Column Albertine

keuken, bank 
of slaapkamer! 

Ondertussen 
maken we 

ons klaar 
voor 
nieuwe 
collecties 
op het 

Frisse start! 

Frankenweg 25-27 - 0412 62 36 98
info@verbruggen-megastore.nl - www.verbruggenoss.nl

Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

Kies voor duurzame energie 
www.vanbakeleco.nl

Laad-palen

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

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom 

open op zaterdag van 
10.00 - 14.00 uur

* Trespa-keralit-houten 
dakkapellen

Binnen 
1 dag 

geplaatst!

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Vernieuwde

showroom!

Nieuwe Erven 21 • Heesch • 06-53208815

VOOR EEN 
SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

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

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

Compleet 
nieuwe grote
showroom!

VOOR EEN 
SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

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

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

Compleet 
nieuwe grote
showroom!VOOR EEN 

SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

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

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

Compleet 
nieuwe grote
showroom!

Kruishoekstraat 19 Heesch  T 0412 633 069  www.vandersangengaragedeuren.nl

showroom open 
op zaterdag 

10.00 - 15.00 uur

KWALITEIT
IS DE 

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

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

• Kozijnen   Deuren   Ramen

Hoe kan ik mijn 
huis isoleren?

Met vloerisolatie, gevelisolatie, 
dakisolatie of dubbel glas kun 
je je huis isoleren. Voor sommi-
ge maatregelen geldt een lager 
btw-tarief of kun je een goed-
kope lening aanvragen.

Isolatiemaatregelen kiezen
Ga eerst na welke isolatie al in 
je woning aanwezig is. Dat be-
paalt welke maatregelen voor 
jouw huis het meest geschikt 
zijn. Op de website 
energiebesparendoejenu.nl 
krijg je stapsgewijs inzicht in de 
huidige isolatie van je woning. 
Je kunt ook voor persoonlijk 
advies contact opnemen met 
een Energieloket in jouw ge-
meente.

Met een kleine investering 
kun je al snel winst behalen. 
Bijvoorbeeld door:
- naden en kieren te dichten;
- cv-leidingen in onverwarm-

de ruimten te isoleren;
- folie achter je radiatoren te 

plakken.

Je kunt ook je spouwmuur, ge-
vel, vloer of dak laten isoleren. 
Of dubbel glas nemen. Dat 
zijn de grotere investeringen. 
Isolatie van de spouwmuren 
van een hoekwoning kost bij-
voorbeeld zo’n € 2.000,-. De 
jaarlijkse besparing op de ener-
gierekening is dan € 550,-.
Milieu Centraal heeft meer in-
formatie over de verschillende 
manieren om je woning te iso-
leren.
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

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

COLUMN
ONNO

RUIMTELIJKE 
ORDENING: DE OP-
TELSOM VAN VELE 
BELANGEN 
Ruimtelijke ordening: Een interessant 
en uitdagend vakgebied. Ik ben er 
dagelijks mee bezig. Als adviseur 
ruimtelijke ordening adviseer ik 
namelijk particulieren, bedrijven, 
winkeliers, ondernemers en overheden 
die op de een of andere manier 
te maken krijgen met ‘ruimtelijke 
ordening’. Maar wat is nu eigenlijk 

‘ruimtelijke ordening’? Wanneer krijg je met ‘ruimtelijke ordening’ te 
maken? 

Wat is ruimtelijke ordening?
Nederland is maar een klein landje. De ruimte is daardoor op 
sommige plekken schaars. Om ons land leefbaar te houden kan dus 
niet op voorhand aan alle individuele wensen worden voldaan. Er 
zullen keuzes gemaakt moeten worden; afwegingen. Vele belangen 
spelen hierbij een rol. Individuele belangen en algemene belangen. 
Wat voor de een dè droomlocatie is om een huis te bouwen, is voor 
de ander juist een plek die behouden moet blijven. Tegengestelde 
belangen dus.

Waar bouwen we woningen? Waar kunnen bedrijven gevestigd 
worden? Waar mogen agrarische bedrijven uitbreiden? Waar willen 
we juist de natuur de ruimte geven? Waar willen we winkels? 

Wonen, werken, recreëren; alles en iedereen heeft ruimte nodig, 
maar dat kan niet allemaal op dezelfde plek. Daarom moeten er 
keuzes gemaakt worden. Dit vraagt om afweging van veel belangen, 
om ordening van de ruimte. Ruimtelijke ordening is dus een 
proces waar regels en wetten een rol spelen, maar ook belangen en 
belangentegenstellingen. En niet zelden gaat dit ook gepaard met 
emoties. Zoals ik bovenaan deze column al opmerkte: Een interessant 
en uitdagend vakgebied! 

Ruimtelijke ordening dichterbij dan u denkt
Iedereen heeft dus eigenlijk op een of andere manier met ruimtelijke 
ordening te maken. Want ruimtelijke ordening is dichterbij dan u 
denkt. U hebt misschien plannen om een woning te bouwen op een 
perceel dat u in eigendom heeft.

Of misschen vindt u dat die woning die een ander wil bouwen juist 
niet op die ene plek moet komen, omdat daardoor uw vrije uitzicht 
wordt belemmerd. Of misschien wilt u wel een bedrijf beginnen, 
terwijl op die plek volgens het bestemmmingsplan eigenlijk alleen 
gewoond mag worden. Of u wilt uw bedrijf verplaatsen... 

Allemaal voorbeelden waarbij u te maken krijgt met het fenomeen 
ruimtelijke ordening. Allemaal voorbeelden waar een zorvuldige 
afweging van belangen gemaakt moet worden, de wenselijkheid 
van het initiatief gemotiveerd moet worden en hiervoor allerlei 
onderzoeken uitgevoerd moeten worden. 

Laat u goed adviseren!

onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl
06-2909 9005

ONNO TRUSCHEL is 
zelfstandig adviseur op het 
gebied van ruimtelijke 
ordening en eigenaar van 
RO Connect in Heesch.

BĲ  AFWEGING VAN INDIVIDUELE 
BELANGEN SPELEN ALGEMENE 

BELANGEN EEN GROTE ROL 

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Akker zonwering
rolluiken & kunststofkozijnen

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Zoggelsestraat 21a

5384 LL Heesch

T 0412-453113         

Facebook

ROLLUIKEN      TERRASSCHERMEN      SCREENS      HORREN       

MARKIEZEN      BINNENZONWERING     TERRAS OVERKAPPINGEN 

E info@akker-zonwering.nl

I www.akker-zonwering.nl
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Bedien je rolluiken 
en andere producten 
met uw smartphone 
of tablet.

Schaapsdijk 15 - 5472 PD Loosbroek - 0413-229711 - info@vanpinxteren.nl

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

www.vanpinxteren.nl

Kunststof kozijnen

Gevraagd 

Medewerkers 
38 uur / parttime / zzp bespreekbaar 

 
Meer informatie: 06-22927045

Hoe kan ik mijn 
huis ventileren?

Om je huis goed te venti-
leren moet je dag en nacht 
voldoende ventilatieroosters 
en klepraampjes open zet-
ten. Ventileer vooral na het 
koken, douchen en slapen. 
Alleen luchten (zoals de ra-
men korte tijd openzetten) is 
niet genoeg. Na een half uur-
tje is de frisse lucht namelijk 
verdwenen en hopen vocht 
en stoffen zich weer op in de 
woning.

Waarom ventileren?
Elke dag produceren bewo-
ners, huisdieren en planten 
vocht in een huis. Daarnaast 
vervuilen kookluchtjes, rook 
en allergieopwekkende stoffen 
de lucht. Door te ventileren 
wordt de vochtige en vervuilde 
lucht afgevoerd naar buiten. 
Is je woning goed geïsoleerd, 
dan is het extra belangrijk om 
goed te ventileren.

Ziek door slechte ventilatie
Onvoldoende ventilatie ver-
oorzaakt schimmels en huis-
stofmijt. Dit kan leiden tot 
gezondheidsklachten, zoals 
benauwdheid, hoesten, ver-
moeidheid, hoofdpijn, uitdro-
ging of chronische verkoud-
heid. Het zorgt ook voor meer 
last van astma en allergieën. 
Verder is de kans op een kool-
monoxidevergiftiging groter 
in een slecht geventileerde 
ruimte.

Heb jij gezondheidsklachten? 
En denk je dat het komt door 
je woning? Neem dan contact 
op met je huisarts of de GGD. 
De GGD kan je adviseren bij 
het verbeteren van het bin-
nenmilieu in je woning.

TIPS voor een goed 
binnenklimaat

Naast goed ventileren kun je 
de volgende maatregelen ne-
men om het klimaat in je wo-
ning te verbeteren:
- goede zonwering aanbren-

gen;
- verwarmingsketel, geiser 

en ventilatie goed onder-
houden; 

- oude open geisers of cv 
vervangen door toestellen 
met een afvoer naar bui-
ten; 

- vloerbedekking en gordij-
nen goed schoonhouden; 

- tijdens en na koken, dou-
chen of verfwerkzaamhe-
den extra ventileren.
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Grenzeloos BERNHEZE

Een nieuw jaar, een nieuwe uitdaging: ik ben Wasem Alghali, 
ik ben 24 jaar en dit jaar zal ik met enige regelmaat een column 
schrijven in deze krant. Ik stel me graag aan jullie voor:

Ik kom uit Syrië, uit Aleppo, en ben tweeëneenhalf jaar geleden 
naar Nederland gevlucht. Mijn ouders, vier broers en een zus 
heb ik achter moeten laten. Na vele omzwervingen en korte 
en langere perioden in verschillende AZC’s ben ik vorig jaar in 
Heesch terechtgekomen, waar ik samenwoon met mijn vrouw 
Batoul. In Syrië volgden wij allebei een marketingopleiding aan 
de universiteit. Ik wilde graag journalist worden en dat wil ik nog 
steeds! Vandaar dat ik, samen met mijn vrouw, heel hard aan het 
studeren ben om zo snel en goed mogelijk Nederlands te leren. 
Een column schrijven voor DeMooiBernhezeKrant is voor mij een 
mooie kans om al een beetje van het vak te proeven. En om kennis 
te maken met de mensen uit Bernheze. En zij met mij! 

Zoals gezegd woon ik in Heesch en ik heb het er erg naar mijn zin. 
Ik wil hier graag blijven en ben heel dankbaar dat we in Nederland 
opgevangen zijn en hier een leven op kunnen bouwen.

We kennen helaas nog niet zoveel mensen 
in Heesch. Uiteraard hebben we regelmatig 
contact met twee aardige vrouwen van 
vluchtelingenwerk en spreken we elke week 
af met onze taalcoach Simone. 
We zouden het erg leuk vinden om meer 

mensen in Heesch te leren kennen. Dat is 
een van onze voornemens voor 2018.

Voor nu wens ik iedereen een gelukkig 
2018! Tot gauw!

Column Wasem

Experts bereiden ter plekke een 
overheerlijke en unieke Indische 
rijsttafel met traditionele recep-
ten, gelardeerd met passende 
muziek, dans en drankjes. Goed-
koop, lekker en heel veel eten 
waarbij de gehele opbrengst ten 
goede komt aan de stichting Su-

laweesjes. Schuif dus ook aan 
voor een bijzondere maaltijd en 
geef de kinderen van basisschool 
Mutiara Indah in Tangerang een 
betere toekomst. Met hulp van 
de stichting Sulaweesjes is vijf 
jaar geleden een basisschool ge-
bouwd voor kansarme kinderen 
in Indonesië op het eiland Java. 

Een betere toekomst voor kans-
arme kinderen
Stichting Sulaweesjes zet zich in 
voor een betere toekomst voor 
kansarme kinderen in Indonesië. 
Zij biedt onderdak, onderwijs en 
medische zorg aan kinderen die 
dit heel hard nodig hebben. Dit 
alles doet zij in samenwerking 
met betrouwbare Indonesische 
projectpartners met behoud van 
de cultuur, de normen en de 
waarden. De stichting is een par-

ticulier initiatief en is opgericht in 
2006. Een vakantiebezoek aan 
Indonesië heeft geleid tot de op-
richting van deze stichting. De 
mensen ‘achter’ de stichting zet-
ten zich met de stichting in door 
het inzamelen van sponsorgeld 
dat geheel besteed wordt aan de 
lopende projecten. Doordat zij 
alleen maar werken met vrijwil-
ligers is de stichting in staat om 
iedere euro één op één te beste-
den aan de kinderen. 

Aanvang: 16.00 uur 
(tot circa 20.00 uur). 
Prijs: Kinderen tot vijftien jaar 
€ 20,- Volwassenen € 30,-. 
Reserveren via Nancy de Werd, 
06-50607970 of 
contact@sulaweesjes.nl.

Lekker eten én helpen!
HEESCH - Dé gelegenheid voor iedereen om te genieten van een 
avond in geheel Indische sferen! Dit kan op zondag 28 januari in CC 
De Pas waar dan het jaarlijks Sulaweesjes Benefiet Diner plaatsvindt.

GEEF DE KINDEREN EEN 
BETERE TOEKOMST

Stichting Solidair met India 
zoekt vrijwilligers

In samenwerking met de Indi-
ase paters Norbertijnen zoeken 
de mensen van de stichting per 
jaar zo’n honderd projecten uit. 
Deze projecten hebben betrek-
king op onderwijs, sociaal werk, 
bewustwording, gezondheids-
zorg en activiteiten die inkomen 
genereren. Stichting Solidair met 
India zorgt dat de middelen, ver-
kregen uit fondsverwerving, be-
schikbaar zijn en controleert de 
juiste besteding.

Wat zoeken wij?
Ter ondersteuning van ons bu-
reau dat gevestigd is in de Abdij 
van Berne in Heeswijk-Dinther 
zoeken wij:
- Een vrijwilliger voor secretarië-

le ondersteuning.
- Een vrijwilliger voor de publici-

taire ondersteuning/PR/social 
media.

- Een vrijwilliger voor de financi-
eel administratieve ondersteu-
ning.

- Een combinatie van deze func-
ties is natuurlijk ook mogelijk. 
Het tijdsbeslag ligt rond de vier 
á zes uur per week.

Wat vragen wij?
Algemeen:
- Ervaring met secretarieel werk.
- Globale kennis van de Engelse 

taal.

Specifiek:
Vaardig in het gebruik van social 
media. Kennis van financieel ad-
ministratieve processen.

Wat bieden wij?
Als vrijwilliger maak je kennis 
met een heel bijzondere, dank-
bare wereld. Je doet betekenis-
vol werk. Je werkzaamheden 

vinden plaats binnen een plezie-
rige, flexibele werkomgeving.

Meer weten?
Indien je belangstelling hebt, no-
digen wij je graag uit dit kenbaar 
te maken via 
info@solidairmetindia.nl. Je kunt 
ook contact opnemen met Joke 
van Zutphen (bureaudirecteur) 
via 0413-296384. 
Voor meer informatie ga naar 
www.solidairmetindia.nl.

HEESWIJK-DINTHER - Stichting Solidair met India zet zich in voor de allerarmsten in India, niet alleen 
op het platteland maar ook in de sloppenwijken van Mumbai. Zij doet dit werk vanuit solidariteit en 
betrokkenheid waarbij zij werkt aan kansen, rechtvaardigheid en het creëren van een toekomst voor 
deze mensen in India.

‘Ik heb mijn wagen volgeladen...’

Daarnaast werd er in een dieren-
verblijf een woon-/slaapvertrek 
voor een werknemer ingericht. 
Elk jaar weer gaat een groep 
vrijwilligers naar Roemenië om 
er spullen af te leveren en om er 
een project uit te voeren. Elk jaar 
weer gemotiveerd naar het pro-
jectgebied en bij terugkomst ook 
weer gemotiveerd aan de slag 
voor de volgende (werk-)reis. 
Opbrengsten uit onder andere 
boekenmarkten, kerstactivitei-
ten en een sponsordiner worden 
ingezet om nieuwe projecten te 
kunnen uitvoeren.

Zo’n sponsordiner wordt gehou-
den op zaterdag 24 februari in 
restaurant De Waard in Heesch. 
De aanvang is 19.00 uur. Voor 

€ 45,- krijg je een vijfgangendi-
ner inclusief koffie/thee en twee 
consumpties.

Interesse? Meer informatie? Bel 
dan naar de heer Theunissen via 
0412-452208 of 06-12824929.

BERNHEZE/ROEMENIË - Een oud liedje, maar nog steeds actueel voor Stichting Pep-projecten Bernheze.
Ook in 2017 zijn weer twee vrachtwagens met spullen voor het Rode kruis, voor (kinder-)ziekenhuizen, 
wooncentra, ouderen en voor schooltjes naar het projectgebied in Roemenië gebracht.
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Thecla Amukwaman–Irijanan 
woont al bijna haar hele leven 
in Nistelrode. Thecla komt uit 
een groot gezin waarin elke 
gelegenheid werd aangegre-
pen om te koken. De Javaanse 
moeder van Thecla heeft het 
voorbeeld gegeven met haar 
geroemde kookkunsten. Het 
is dus niet helemaal toevallig 

dat Thecla de vaardigheden en 
de recepten van haar moeder 
heeft overgenomen. Overigens 
is het zo dat ze bij gelegenhe-
den vaak gesteund wordt door 
enkele kooktalenten binnen de 
Molukse gemeenschap en haar 
man Paskal. 

Proeverij in plaats van buffet
De Indonesische buffetavon-
den, vorig jaar, waren een 
schot in de roos. Naast de 
oorspronkelijke avonden, zijn 
er nog vele avonden aan vast 

geplakt. Ron de Lorijn van ’t 
Pumpke bekent dat hij positief 
verrast was door de lovende 
kritiek van gasten.

Ron: “Toch gaan we het dit 
jaar iets anders doen. We kie-
zen, in overleg met Thecla, 
voor een proeverij met voor-
gerecht, hoofdgerecht en na-
gerecht.” 
“Vorig jaar hebben we name-
lijk gemerkt dat het moeilijk is 
om de juiste hoeveelheden te 
koken”, aldus Thecla. “Van 
sommige gerechten heb je 
dan te weinig en van andere 
te veel. En verspilling proberen 
we natuurlijk tegen te gaan”, 
zo zegt ze.

GASTEN KUNNEN 
GEZELLIG AAN 
TAFEL BLIJVEN 

ZITTEN

Samen met Johan van der 
Velde naar grote hoogte
in Italiaanse Dolomieten
EXCLUSIEVE VIERDAAGSE WIELERREIS NAAR STELVIO, 

UMBRAILPAS EN GAVIA ZOALS TOM DUMOULIN

Aan de voet van de Umbrailpas 
stapte Tom Dumoulin vorig jaar 
af voor zijn inmiddels historische 
sanitaire stop, waarmee zijn kan-
sen op winst in de Ronde van 
Italië leken te verdwijnen. Maar 
door zijn ijzersterke vervolg op 
de flanken van de Umbrailpas 
en de Stelvio beperkte hij zijn 
schade. Het vervolg is bekend: 
Tom Dumoulin schreef als eerste 
Nederlander ooit de Ronde van 
Italië op zijn naam.

Man van de Gavia
De vierdaagse trip in september 
is voor iedere wielerliefhebber 
de kans om zelf in het spoor 
van Tom Dumoulin naar grote 
hoogte te stijgen in de Italiaanse 
Dolomieten. Op vrijdag 21 sep-
tember staat de heenreis op het 
programma met als bestemming 
een wielerhotel in Bormio, een 
typisch Italiaans stadje aan de 
voet van de Stelvio. Zaterdags 
staat onder meer de beklimming 
van de Gavia op het programma, 
in het gezelschap van Johan van 
der Velde.

Johan boekte in de jaren tach-
tig grote resultaten in zowel de 
Ronde van Italië als de Tour de 
France. Van der Velde was de 
meesterknecht, toen Joop Zoe-
temelk in 1980 de Tour won. Als 
kopman werd hij in 1982 derde 
in ’s werelds grootste wielerwed-
strijd. In de Ronde van Italië won 
hij drie keer het puntenklasse-
ment (de paarse trui) en meer-
dere bergetappes.
Legendarisch was zijn beklim-
ming van de Gavia in 1988. 
Sneeuw en ijzel geselden zijn 
lichaam. Als eerste kwam hij bo-
ven, maar in de afdaling moest 
Van der Velde door de kou be-
vangen tijdelijk afstappen. Sinds 
die dag heet Johan in Italië ‘De 
man van de Gavia’. Op de za-
terdagavond gaat Van der Velde, 
exact 30 jaar na dato, uitgebreid 
terug naar die tijd.

Professionele begeleiding
Op zondag 23 september staat 
de beklimming van de Stelvio en 
de Umbrailpas op de rol. Ook 
weer samen met Johan van der 
Velde. Reikt de Gavia tot zo’n 
2650 meter hoogte en de Um-
brailpas tot ruim 2500 meter, de 
Stelvio is maar liefst 2758 meter 

hoog. Geen berg die hoger op 
de bucketlist prijkt van iedere 
wielertoerist dan deze Stelvio 
met zijn 48 haarspeldbochten.

De terugreis, met in de bagage 
een onvergetelijke wielerbele-
ving, is op maandag 24 septem-
ber. De trip is geschikt voor er-
varen toerrijders, maar ook voor 
beginners. Professionele begelei-
ding, ook indien gewenst in alle 
maanden voorafgaand, zorgt 
ervoor dat iedereen de uitdaging 
succesvol kan aangaan, inclusief 
trainingsdagen in de omgeving 
van Berg en Dal en de Ardennen.

De kosten bedragen € 1.065,-, 
inclusief ontbijt, lunch en diner 
en overnachting in een kwali-
tatief hoogwaardig wielerhotel 
in Bormio en dus professione-
le begeleiding en tussentijdse 
trainingstochten in heuvel- en 
bergachtige gebieden. Meer in-
formatie Tjerry van Schijndel: 
06-30850170.

BERNHEZE - Voor wie dit jaar een onvergetelijke sportieve uitdaging wil aangaan, staat van vrijdag 21 
tot en met maandag 24 september een exclusieve vierdaagse wielerreis naar Italië op het programma. 
Onder leiding van oud-wielerprof Johan van der Velde worden befaamde Dolomieten-cols als de Stel-
vio, Umbrailpas en Gavia bedwongen. Het terrein waar Tom Dumoulin vorig jaar Nederlandse wieler-
historie schreef.

Johan van der Velde daagt wielerliefhebbers uit om zelf naar grote hoogte 
te reiken in de Italiaanse Dolomieten, door onder meer de Stelvio te 
beklimmen.

De trip is 
geschikt 
voor ervaren 
toerrijders, 
maar 
ook voor 
beginners

Eetcafé ’t Pumpke presenteert
Indonesische 3-gangen proeverij 
met Thecla Amukwaman
NISTELRODE - Een jaar geleden werden de eerste Indonesische 
avonden georganiseerd bij eetcafè ’t Pumpke in Nistelrode. Ei-
genaar Ron de Lorijn en gelegenheidskok Thecla Amukwaman 
hadden niet kunnen bedenken dat de belangstelling zo groot 
zou zijn. In navolging van dit succes is besloten om een vervolg 
te geven aan dit culturele culinaire initiatief. Op woensdag 7 fe-
bruari. Het buffet is ingewisseld voor een driegangen proeverij. 
Dat betekent dat gasten gezellig aan tafel kunnen blijven zitten. 

Reserveer uw plek voor de Indonesische proeverij 
op woensdag 7 februari. De kosten voor deze culturele culi-
naire 3-gangen proeverij? € 25,- per persoon. Stuur een mail 

naar reserveren@eetcafetpumpke.nl of bel naar 0412-612956.

Eetcafé ‘t Pumpke
Raadhuisplein 7, 5388 GM Nistelrode
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Geslaagde keez-avond 

De volgende keez-avonden in CC 
Servaes vinden plaats op vrijdag 
23 februari, 16 maart, 13 april en 
18 mei. Aanvang om 19.30 uur. 
De organisatie is in deskundige 
handen van SEM-Events.

Je kunt je inschrijven per koppel 
door te mailen naar 
info@sem-events.nl. Je ontvangt 
dan per mail een bevestiging 
met een betalingslink voor het 
inschrijfgeld dat € 10,- per kop-

pel bedraagt. Ook op de avond 
zelf kun je je nog melden bij de 
spelleider, om 19.00 uur. 
Graag tot ziens op de volgende 
keez-avond!

HEESWIJK-DINTHER - Vorige week vrijdag is in CC Servaes de eerste 
keez-avond van 2018 gehouden. Een groot aantal keez-liefhebbers 
heeft die avond met enthousiasme dit spel gespeeld. De winnaars 
waren dit keer de dames José van de Heuvel en Wilma Manders, 
die ieder met een mooi levensmiddelenpakket van PLUS naar huis 
gingen. 

één adres

voor meubelen,

gordijnen, vloeren

en raamdecoratie

LOOPKANTSTRAAT 30

UDEN | 0413-256916

WWW.ADBOUW.NL

a.s. zondag open

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van maandag 22 t/m zondag 28 januari 2018. Week 04. 

Alle 
Vivera vlees-

vervangers
2-persoonsverpakkingen

per pak

1.991.991.
2.992.992. 1.-

Vers uit
eigen oven!

Vers uit
eigen oven!

Vers uit

3.993.993. 1.99

Coop roomboter 
appeltaart

per stuk, ca. 5-6 personen

50% KORTING

1.791.791. 1.49
Mandarijnen

NET 750 GRAM

2 voor
ALLE COMBINATIES MOGELIJK

2.582.582. -2.982.982. 2.-
keuze & korting
Gemengde sla melange zak 125 gram 

Geschrapte wortelen zak 500 gram 

Minikrieltjes naturel of bistro  
zak 600 gram

Volop

verswekenVolop

Heeswijk-Dinther
Plein 1969 11
ma-za 8-21 
ZONDAG OPEN 12-18 UUR

•  Advertentie 
DeMooiBernhezeKrant

•  Domeinnaam & e-mail

•  Betrouwbare hosting

•  Website met responsive 
design & eenvoudig zelf 

 te beheren

Voor meer informatie: 
verkoop@bernhezemedia.nl

0412-795170
www.bernhezemedia.nl

Ondernemers 
laat je zien!

Met een mooi 
levensmiddelenpakket 
naar huis 

Het belooft een feestelijke avond 
te worden met bijzonder enter-
tainment, extra prijzen en gratis 
Amerikaanse lekkernijen. Trouw-
plannen? Elvis Presley en Marilyn 
Monroe zijn aanwezig om alle 
geliefdes eeuwig te ‘verbinden’. 
Laat je verbluffen door de trucs 

van een illusionist of luister naar 
de tunes van de Tom Jones tribu-
te show. 

Bovendien maakt iedere bezoe-
ker van Vegas Night op vrijdag 
26 januari gratis kans op een reis 
naar Las Vegas!

Een vleugje Las Vegas in Nijmegen
Vrijdag 26 januari in Holland Casino Nijmegen

NIJMEGEN - Bijzondere hotels, extravagante casino’s, specta-

culair entertainment vol glitter en glamour; dat is Las Vegas. 

Op vrijdag 26 januari waait dat gevoel even over naar Holland 

Casino Nijmegen voor de jaarlijkse Vegas Night. 
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Verbeek heeft de opdracht om een dolend FC Twente weer aan het voet-
ballen te krijgen en de Enschedese voetbalclub uit de benauwende on-

derste regionen van de eredivisie te halen. Heeft 
Maarten van Vugt de taak om HVCH klaar te 
stomen voor het kampioenschap in de eerste 
klasse van het amateurvoetbal? 
De heren kruisen, op vrijdag 2 februari, de de-
gens in een enerverend voetbalcollege. Het 
voetbalcollege begint om 20.15 uur en kaarten 
zijn te reserveren via de website van CC De Pas 
of te koop voorafgaand aan het voetbalcollege.

Enerverend voetbalcollege 
met Gertjan Verbeek en
Maarten van Vugt

HEESCH - Sinds oktober van dit voetbalseizoen is Gertjan 
Verbeek de trainer van FC Twente en vanaf het begin van 
deze voetbaljaargang staat Maarten van Vugt aan het roer bij 
de Heesche voetbalclub HVCH. 

Vorstenbossche Boys feliciteert veertien 
nieuwe pupillenbegeleiders

Op dinsdag 10 oktober start-
te de eerste cursusavond onder 
leiding van KNVB docent Rob 
Heemskerk. Veertien jeugdleden 
kregen tijdens die avond spelre-
geluitleg en praktijkbegeleiding. 
Daarna mochten ze competitie-
wedstrijden gaan begeleiden van 
de jeugd onder de dertien jaar. 

Vanuit de club waren scheids-
rechters Hans van Uden en Ge-
rard van de Loop bereid gevon-
den om deze jeugdleden wegwijs 
te maken en hen vooral mee te 
geven dat ze er niet alleen voor 
stonden. Het is namelijk erg be-
langrijk voor deze jonge cursis-
ten om er samen voor te zorgen 
dat je met plezier een wedstrijd 
kunt begeleiden. 

Op maandagavond 15 janua-
ri was de tweede cursusavond. 

Tijdens deze avond werden de 
ervaringen rond het begeleiden 
met de cursisten en hun bege-
leiders besproken. ‘Wat ging 

goed’, ‘wat vond je minder leuk’ 
en ‘hoe paste je de spelregels 
toe’ waren vragen die aan bod 
kwamen. 

Ieder groepje mocht vervolgens 
zijn antwoord toelichten onder 
leiding van docent Rob, die deze 
avond hulp had van collega-do-
cent Cees Vullings. 
Aan het eind van de avond kre-
gen alle cursisten een certificaat 

van deelname en een KNVB 
logo. Jeugdvoorzitter Ferry van 
Uden bedankte de cursisten voor 
hun inzet en complimenteerde 

hen dat ze op deze manier iets 
voor de club willen betekenen. 

Timo de Boer, Teun Rijkers, Rick 
Janssen, Stan Rijkers, Jur Vogels, 
Ralf van Asseldonk, Han van 
Kessel, Ryan van Bakel, Teun van 
Lith, Daisy van Dijk, Iris Bulte, 
Fleur Vermeulen, Eef van Lanen 
en Sterre Smits; proficiat en veel 
plezier bij het begeleiden van 
nog vele wedstrijden.

VORSTENBOSCH - Vorig jaar organiseerde Vorstenbossche Boys twee spelregelavonden. Het doel 
daarvan was om op een leuke manier met de spelregels van het voetbal bij de jongste jeugd aan de 
slag te gaan. 

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

Op het onderdeel tuls werden de 
volgende prijzen behaald:
2e plaats: Stef van den Berk. 
1e plaats: Romy Staal en Huber-
to van de Wetering.

Op het onderdeel sparring wer-
den de volgende prijzen behaald:
2e plaats: Peet Guelen, Imke van 
der Zande, Huberto van de We-
tering.
1e plaats: Niek Cornelissen, Niek 

Landman, Stef van den Berk, 
Bjorn van Krieken.
Aan het einde van de dag werd 
de uitreiking voor de beste club 
van het toernooi gehouden. Met 
tien prijzen in totaal behaalden 
de leden van Taekyon Berghem 
hiermee een tweede plek! Uiter-
aard waren alle leden en coaches 
enorm trots op deze prestatie; 
het nieuwe jaar is uitstekend be-
gonnen!

1e Plaats 
voor Bjorn van Krieken
Taekyon Berghem behaalt 10 prijzen en wordt
tweede met de clubbokaal!

VALKENSWAARD/BERGHEM - Op zondag 21 januari was het eerste 
taekwondotoernooi van 2018. Met ruim 270 deelnemers was het 
een groot toernooi, waaraan 10 leden van Taekyon Berghem deelna-
men. Er werd gestreden op de onderdelen tuls en sparring.

budo

Juul van der Velden Kringkampioen 

Tevens afgevaardigd naar de 
Brabantse kampioenschappen 
dressuur pony’s zijn:
- Jade van Schijndel met Super 

Star (D/E-B)
- Evalien van Buitenen met Ruby 

Star (A/B-L1).      

Voor het springen pony’s in de 
klasse D/E-B zijn afgevaardigd:
- Fenne van Lanen met Star 

Charlie WNE
- Juul van der Velden met Kaatje
- Irene Smits met Magic Gold.

Dit kampioenschap wordt op 
17 februari in Sint-Oedenrode 

verreden. Ook Sophie Claassen 
heeft zich met haar paard Quila-
no RVL Z weten te plaatsen voor 
springen klasse L. Zij komt op 24 
februari aan start in Sint-Oeden-
rode.

Vorige week heeft Wendy Nooij-
en-van der Laar met haar paard 
Azila zich al weten te plaatsen in 
de klasse dressuur Z1. 

Zij komt zaterdag 27 januari aan 
start tijdens de Brabantse kampi-
oenschappen in Schijndel. 
We wensen alle dames heel veel 
succes!

VORSTENBOSCH - Agelopen weekend werden de laatste selectiewedstrijden dressuur en springen ver-
reden in Overasselt en Uden. Ruitersportvereniging Vorstenbosch was hier met veel leden aanwezig. 
Juul van der Velden reed met haar pony Kaatje een hele nette proef, wat haar een eerste plaats oplever-
de en tevens het kringkampioenschap in de klasse D/E-B. Juul kreeg de kampioenssjerp omgehangen 
en mocht de bijbehorende prijs in ontvangst nemen. Zij zal op 3 februari deelnemen aan de Brabantse 
kampioenschappen in Schijndel.

paardensport

Veertien jeugdleden kregen tijdens 
die avond spelregeluitleg 

en praktijkbegeleiding
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DE OPLOSSING

De opbrengst van dit diner komt 
ten goede aan Stichting Ropar-
un die het bedrag besteedt aan 
palliatieve zorg, de zorg voor 
mensen met kanker die niet meer 
kunnen genezen. Het motto luidt 
dan ook: ‘Leven toevoegen aan 
de dagen, waar geen dagen kun-

nen worden toegevoegd aan het 
leven’. 

Ruim 80 personen namen deel 
aan het diner dat dit jaar uitste-
kend verzorgd werd door de koks 
van Eetcafé ‘t Pumpke. Eigenaar 
Ron de Lorijn had zijn bedrijf 

deze avond beschikbaar gesteld 
en er waren verschillende leve-
ranciers die hun producten gratis 
of tegen een gereduceerde prijs 
ter beschikking stelden.

Een zeer smaakvol driegangen-
diner maakte het tot een culinair 

genoegen. De bediening was, 
naast twee vaste krachten, in 
handen van vijf dames uit Run-
ning Team Bernheze. Tijdens de 
avond vond er een loterij plaats 
waarvoor drie bedrijven mooie 
prijzen beschikbaar hadden ge-
steld. 

Dit alles maakte het tot een heel 
geslaagde avond. En al helemaal 
omdat de opbrengst van het 
sponsordiner en de loterij heeft 

geresulteerd in een bedrag van 
€ 3.000,-, dit had vooraf nie-
mand durven dromen. 
Namens Running Team Bernheze 
iedereen bedankt!

Over enige tijd volgen er nog 
sponsordiners bij ‘t Bomenpark en 
bij ’t Tunneke in Heesch. Je wordt 
hiervan op de hoogte gehou-
den via de Facebookpagina van 
Running Team Bernheze en via 
DeMooiBernhezeKrant.

Running Team Bernheze houdt succesvol sponsordiner bij Eetcafé ‘t Pumpke

NISTELRODE - Het eerste sponsordiner van het Running Team Bernheze 
vond vorige week plaats bij Eetcafé ’t Pumpke. 

Handbaldames verslikken zich in laagvlieger

Slappe start
Trotse medekoploper DOS’80 
startte tegen het veel lager ge-
plaatste Tachos veel te slap. De 
gasten waren daarentegen ge-
brand op een goede uitslag. De 

Waalwijkse dames waren veel 
gretiger en namen het heft vol-
ledig in handen. Van meet af aan 
kwamen zij op voorsprong en 
gaven deze niet meer uit han-
den. DOS’80 kwam maar niet in 

het ritme en wist haar snelle spel 
niet te vinden. Dat resulteerde in 
een 5-11 achterstand bij de rust. 

Stunt Tachos
DOS’80 kon de tweede helft het 
tij niet keren. De Heesche forma-
tie had veel moeite om de verde-
diging van Tachos op de knieën 
te krijgen. De aanval moest het 
hebben van individuele acties en 
penalty’s. Verdedigend liet men 
ook steken vallen. Zo werd het 
geen enkel moment een span-
nende wedstrijd. Zo wisten de 
Waalwijkse gasten te zorgen 
voor een mooie stunt door met 
12-19 de wedstrijd overtuigend 
af te sluiten. 

Hierdoor klimmen zij naar de 
achtste plaats. Door dit dure 
puntenverlies zakt DOS’80 naar 
de derde plaats terug. “We kon-
den als ploeg maar geen oplos-
sing vinden tegen deze tegen-
stander. Dat is ons duur komen 
te staan”, zegt een teleurgestel-
de Sanne Turlings na afloop.

HEESCH - Zaterdagavond speelden de dames van DOS’80/Olym-
pia’89 in sporthal ’t Vijfeiken een matige wedstrijd tegen Tachos. 
In de eerste helft namen de gasten uit Waalwijk al een ruime voor-
sprong die zij niet meer uit handen gaven. 

handbal

DOS’80 in de verdrukking Foto: Ruud Schobbers

HEESCH - Tennisvereniging de 
Hoef organiseert van zaterdag 
3 maart tot en met zondag 11 
maart een gloednieuw open 
toernooi: ’t Bomenpark Open. 

Het toernooi is in de plaats ge-
komen van het Bernhezer Toer-
nooi dat jaarlijks werd georga-
niseerd in samenwerking met 
TV de Ballendonk en ook op de 
parken van beide verenigingen 
werd gespeeld. 

Dat toernooi was alleen voor 
spelers uit de gemeente Bernhe-
ze. TV de Hoef heeft het toernooi 
overgenomen en alle spelers uit 
de wijde omgeving hebben nu 
de kans om zich in te schrijven 
voor een gezellig toernooi. Er 
wordt gespeeld in alle categorie-
en, in alle speelsterktes. Het fijne 
van een open toernooi is dat je 
je ook eens in kunt schrijven met 

een andere partner dan dege-
ne waar je meestal mee speelt. 
Misschien een mooie kans om je 
samen met een teamlid voor te 
bereiden op de voorjaarscompe-
titie. 
Of wellicht dat je gewoon ge-
zellig eens met je buurvrouw, 
je zusje/broertje wilt spelen of 
met... , alles mag, het gaat om 
een sportieve wedstrijd met ge-
zelligheid eromheen!

Natuurlijk is er hulp nodig van 
vele spelers om van dit toernooi 
een succes te maken. Dus schrijf 
je snel in voor leuke wedstrijden 
en gezellige dagen en avonden.

Dit kan via www.toernooi.nl of 
via www.tvdehoef.nl.

En vergeet niet om je tennis-
maatjes uit de wijde omgeving 
op dit bericht te attenderen!

’t Bomenpark Open

Veel judoka’s op het podium
EINDHOVEN/BERNHEZE - De 
judoka’s van Van Buel waren 
op zondag 21 januari in Gemert 
voor het jaarlijkse toernooi. 

Zij wisten de volgende resulta-
ten te noteren. Goud: Lola Ver-
doorn, Bente van Vugt, Robin 
van Dinther, Jesse van Buel, Senn 
van Buel. Zilver: Dilay Yilmaz, 
Recay Yilmaz, Pieter van Oort, 
Lola Kemps, Nick de Groot, Ro-
wan van Leur en Scott Sieliakus. 
Brons: Yasper van Tuijl en Mika 
Kemps.

budo

Senn van Buel Jesse van Buel
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Een druk, gezellig en sportief weekend 

Terwijl Twister in Nistelrode 
danste kwamen de eerst berich-
ten van het internationaal toer-
nooi in Duitsland op Facebook 
langs. Volg ook de Facebookpa-
gina van Dance Team Nistelrode 
en blijf als eerste op de hoogte 
van de uitslagen. 

De Marsgroep mocht als eerste; 
Untouched behaalde het podi-
um en werd derde. Solo Jeugd; 
Guusje was als eerste solo aan 
de beurt en eindigde maar liefst 
op een tweede plaats op het 
podium. Ook de solo’s in de 
hoofdklasse hebben al een hoog 
niveau gevonden vroeg in het 
seizoen: Maxime Bouwmans is 
tweede geworden, Jade Duijs 
kwam op de vierde plaats en op 
de vijfde plaats eindigde Demi 
Gabriël.
“Garde en modern volgden de 
andere dansers op; Touch werd 
tweede en een prachtige twee-
de plaats voor Inspiration! Een 
weekend dat ons enorm trots 
maakt op de leden”, besluit het 
bestuur van Dance Team Nistel-
rode.

Zondag werd het weekend af-
gesloten met de jeugdzitting in 
Nistelrode en ook daar mochten 

ze een paar dansen laten zien. 
Pip van Son danste haar solo, 
Spirit danste modern en de al-
lerkleinste leden lieten de show-
dans zien: De Trolls!

Pronkzitting
Op het programma van volgen-

de week staat het optreden op 
de pronkzitting en het weekend 
erop, op zaterdag 3 februari, 
staat het volgende IT al weer 
voor de deur. Gevolgd door het 
eigen IT op zaterdag 25 februari. 
Het is nog even hard trainen om 
de puntjes op de i te zetten!

NISTELRODE - KÜNZELL (D) - De leden zijn inmiddels gewend aan de nieuwe naam Dance Team Nis-
telrode, maar Gertjan Hermes, de spreekstalmeester van de Weverszitting vergiste zich nog eenmaal in 
de naam nadat Twister dit weekend een mooi optreden gaf. De voormalig presentator van het Europees 
Kampioenschap 2016 heeft de oude naam heel vast in zijn geheugen zitten. Hij herstelde zich snel met 
‘Dance Team Nistelrode’ tijdens de finale. 

dansen

Inspiration

Terwijl op het internationaal toernooi mooie podiumplaatsen behaald 
werden, dansten Twister op de Weverszittingen in Nistelrode

Voor Korloo 
duurt de wedstrijd een paar 
minuten te kort
LOOSBROEK - Na de winst 
van vorige week had Korloo 1 
zondag 21 januari zin om weer 
voor de punten te gaan. Skunk1 
uit Nijmegen stond op het pro-
gramma. 

Skunk scoorde meteen uit haar 
eerste aanval. Skunk wist na vijf-
tien minuten de tweede treffer 
te maken. Korloo zorgde vervol-
gens met twee afstandschoten 
voor een gelijke stand, 2-2. De 
ploegen waren aan elkaar ge-
waagd, wat er voor zorgde dat er 
aan beide kanten niet heel veel 
gescoord werd. Wel wist Skunk 
weer uit te lopen op Korloo met 
drie afstandschoten en konden 
de dames van Korloo met een 
2-5 achterstand de rust in.

Direct na rust maakte Skunk 
weer een afstanddoelpunt en 
bracht de marge op 4, stand 2-6. 
Het was nu belangrijk om de 

aansluiting te pakken en Skunk 
niet verder uit te laten lopen. 
Door doelpunten van Kim en Eva 
werd het verschil verkleind naar 
4-6. Vervolgens bleef het ech-
ter gelijk op gaan en lukte het 
Korloo niet om snel dichterbij 
te komen. Ook het feit dat er 
diverse mooie kansen niet ver-
zilverd werden wees erop dat 
Korloo af en toe niet scherp ge-
noeg was. Met een afstandschot 
kon Skunk vijf minuten voor tijd 
uitlopen naar een 5-8 stand. Nu 
kreeg Korloo de bal er beter in 
en met nog twee minuten op de 
klok en een stand van 5-8 moest 
Korloo alles of niets gaan spelen. 
Binnen een minuut had Korloo 
er twee in gefrommeld, 7-8. De 
zaalcommissaris gaf aan dat er 
nog één minuut te spelen was. 
Helaas floot de scheids direct af 
en stond Korloo na het fluitsig-
naal met lege handen. De dames 
baalden er flink van.
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HOOGE MIERDE/HEESWIJK- 
DINTHER - Op zondag 21 janua-
ri ging Altior op bezoek bij DDW 
die samen met De Korfrakkers 
aan de leiding gaat in de top-
klasse. 

Het zou wederom een moeilij-
ke wedstrijd worden voor Altior 
die bij rust tegen een 17-4 ach-
terstand aan keek. Na rust ging 
het scoren bij Altior iets beter 
maar DDW maakte er gewoon 
een paar meer en liet duidelijk 
zien wie er op dit moment de 
betere is. Altior ging huiswaarts 
zonder punten en met een  

35-12 eindstand op het score-
bord. 
DDW 2 – Altior 2: 25-13
Klimop 2 – Altior 3: 10-13
Emos 4 – Altior 4: 2-10
Nijnsel MW1 – Altior MW1: 9-6
De Peelkorf B1 – Altior B1: 11-7
Altior B3 – Be Quick B2: 11-10
Altior C1 – Swift C1: 13-3
Altior C2 – Be Quick C1: 4-12
Altior C3 – Be Quick C3: 6-5
Altior D2 – Korloo D1: 0-9
De Korfrakkers E1 – Altior E1: 3-6
Emos E1 – Altior E2: 4-8
Altior E3 – VIOS E1: 2-10
Be Quick E4 – Altior E4: 10-1
Korloo F1 – Altior F1: 14-13.

Altior huis-
waarts zonder punten
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Prinses Irene weet zich goed te weren
ERP/NISTELRODE - Al vanaf mi-
nuut 1 liet de Korfrakkers mer-
ken dat Prinses Irene een moei-
lijke middag zou gaan krijgen. 

De Korfrakkers was in de afron-
ding beter, en Prinses Irene had 
weer meer moeite met scoren. 

Desondanks kan Prinses Irene 
tevreden zijn over het verweer 
dat ze te bieden hadden tegen 
deze moeilijke tegenstander. In 
de rust keek Prinses Irene nog 
tegen een 4-11 achterstand aan, 
maar in de tweede helft begon-
nen de dames van Prinses Irene 

meer te scoren. Uiteindelijk keer-
de Prinses Irene huiswaarts met 
een 21-11 eindstand.
Het tweede team speelde een 
mooie wedstrijd tegen Korfrak-
kers 3, en nam de punten mee 
naar huis. Lees het verslag op 
www.rksvprinsesirene.nl.

‘EEN WEEKEND 
DAT ONS ENORM 
TROTS MAAKT OP 

ONZE LEDEN’
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DONDERDAG 25 JANUARI
Studiegroep - Taiji37vorm - 
Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Workshop werken 
met een biotensor
Centrum MAIA Palmenweg 5 
Nistelrode

HKK De Wojstap: 
Film en foto-avond
Heemkamer Heeswijk-Dinther

Gespreksavond voor ouders
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Lezing: De vierde dementie
Bibliotheek Heesch

Cabaret: Op Sterk Water
CC De Pas Heesch

Film: Toni Erdmann
CC Nesterlé Nistelrode

VRIJDAG 26 JANUARI
VOV Bernheze
Museum Jan Cunen Oss

Klompenrock
Vorstengrafdonk Oss
PAGINA 15

Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Open dag Hooghuis Heesch
Schoonstraat Heesch
PAGINA 25

De Hisse Kwis: Uitslag
CC De Pas Heesch

Dreamfield
CC Nesterlé Nistelrode

ZATERDAG 27 JANUARI
Fanfare Aurora: oud ijzer
Heesch

Communie modeshow
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode
PAGINA 9

Lezing: Manu Keirse
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

Weverszitting
Sporthal De Overbeek Nistelrode

Extra collecte voor 
Garanhuns
R.K. kerken 
Heeswijk-Dinther & Loosbroek
PAGINA 6

Huiskamerconcert 
Steffen Morrisson
Galerie Bernheze Nistelrode
PAGINA 11

Gouwe Kreuge bal
CC De Pas Heesch

ZONDAG 28 JANUARI
Extra collecte voor 
Garanhuns
R.K. kerken 
Heeswijk-Dinther & Loosbroek
PAGINA 6

Open dag 
Gymnasium Bernrode
Abdijstraat 36 Heeswijk-Dinther
PAGINA 24

Huldiging sportkampioenen
Lunenburg Events & More 
Loosbroek
PAGINA 18

Servaes nodigt uit
De Muziekfabriek 
Heeswijk-Dinther
PAGINA11

Heemschuur opengesteld
Schoonstraat 35 Heesch
PAGINA 6

Benefietdiner: 
Stichting Sulaweesjes
CC De Pas Heesch
PAGINA 30

MAANDAG 29 JANUARI
Start collecteweek: 
Hersenstichting
Heesch

Poedja-Bardo onder-
richt-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Kennismaker: 
Voeding en Beweging
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
PAGINA 4

DINSDAG 30 JANUARI
Taijiwuxigong - Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Klankhealing - Yoga les
Centrum MAIA Palmenweg 5 
Nistelrode

Meidenwerk
@Checkpoint Heesch

Informatieavond 
OBS De Bolderik
Het Geleer 33 Heeswijk-Dinther
PAGINA 22

Cabaret: Rob en Emiel
CC De Pas Heesch

WOENSDAG 31 JANUARI
Inloopochtend 
OBS De Bolderik
Het Geleer 33 Heeswijk-Dinther
PAGINA 22

Voorleesmiddag
Kilsdonkse Molen 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 27

Wildavond met de lokale 
jachtvereniging
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

Vipassyana meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Gerrit Jansen, Numerologie - 
Introductie Chakradance
Centrum MAIA Palmenweg 5 
Nistelrode

DONDERDAG 1 FEBRUARI
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

KennisMaker: Riekie v.d. 
Heijden
Bibliotheek Heesch

Herinner je wie jij bent, 
module 1
Centrum MAIA Palmenweg 5 
Nistelrode

VRIJDAG 2 FEBRUARI
KBO Kaartavond
CC Servaes Heeswijk-Dinther

BOBZ Carnaval
Dorpshuis Nistelrode

Pronkzitting HDL
De Zaert Heeswijk-Dinther

Publieksavond Sterrenwacht 
Halley
Halleyweg 1 Heesch

Voetbalcollege
CC De Pas Heesch
PAGINA 33

ZATERDAG 3 FEBRUARI
Ouderenpronkzitting
De Zaert Heeswijk-Dinther

Zonnebloem muziekmiddag
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

In gesprek met 
Antoine Bodar
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther

Pronkzitting HDL
De Zaert Heeswijk-Dinther

Fanfare Aurora: 
Carnavalsconcert 
CC De Pas Heesch

Christel de Laat
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 2

ZONDAG 4 FEBRUARI
Rommelmarkt 
Gilde Vorstenbosch
Gildebergske Vorstenbosch

Canavalsconcert - 
Prinsenreceptie
De Zaert Heeswijk-Dinther

Film: Bram Fischer
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 2

MAANDAG 5 FEBRUARI
Taijiwuxigong - Poedja-
visualisaties-meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINSDAG 6 FEBRUARI
KBO Creatief Café
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Meidenwerk
@Checkpoint Heesch

Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Kasteelconcert
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 7 FEBRUARI 
Open ochtend en -avond 
BS ‘t Palet
Steen- en Stokstraat 2 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 22

Indonesisch 3-gangen 
proeverij
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
PAGINA 31Ev
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Fotograaf: 
Elly Hagens

Maak jij ook graag foto’s? 
Hier plaatsen we drie foto’s van 
een inwoner van Bernheze voor 
Bernheze. Mail je foto’s van 
Bernheze in hoge resolutie aan 
info@demooibernhezekrant.nl.


