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Een avondje rocken
én een goed doel steunen

HEESCH – DE BAND CO-INCIDENTAL ORGANISEERT VOOR HET VIJFDE JAAR OP RIJ EEN AVOND VOL MET MUZIEK
EN STEUNT HIERMEE DE KINDERLOOP VOOR HOOP. DIT JAAR VINDT OP 11 FEBRUARI IN CC DE PAS HET GEZELLIGE
BENEFIETCONCERT PLAATS: NOTHING ELSE MATTERS. DOOR MIDDEL VAN MUZIEK EN VERSCHILLENDE
VEILINGITEMS WIL CO-INCIDENTAL ZO VEEL MOGELIJK GELD OPHALEN VOOR DIT GOEDE DOEL.

FoLDER DEZE wEEK

SOCIALE WEGWIJZER
NISTELRODE

TEKST: TAMLYN VAN LANEN

Al vijf jaar lang verzorgt Co-incidental jaarlijks een benefietavond
waarmee zij een lokaal goed doel
steunt dat zich inzet voor kinderen. Ieder jaar steunt zij een
ander goed doel. Dit jaar was de
keus snel gemaakt om de KinderLoop Voor Hoop te steunen.
De Kinderloop vindt plaats in het
weekend van 10 en 11 juni aanstaande en wel op zondag tijdens
SamenLoop voor Hoop Heesch.
Hiermee wordt geld opgehaald
voor KWF Kankerbestrijding.
Op 11 februari vindt het benefietconcert plaats in CC De Pas.
De avond wordt muzikaal gevuld
door zes lokale bands, waaronder dus Co-incidental. Alle bands
spelen die avond covers, van
rock tot folk, van Guns n’ Roses
tot Metallica. Er is dus voor ieder
wat wils. De bands zijn verdeeld
over de theaterzaal en het café
waar om en om gespeeld wordt,

waardoor er de hele avond doorlopend muziek is. De opbrengst
van de avond gaat naar de KinderLoop Voor Hoop. Alle bands
op deze avond treden geheel belangeloos op, CC De Pas verzorgt
het geluid, licht en personeel
voor deze avond, stelt de locatie
ter beschikking en de opbrengst
van de kaartverkoop gaat direct
naar het goede doel. Iedereen
is op deze avond welkom: hoe
meer zielen, hoe meer vreugd en
hoe meer geld voor het goede
doel!
veiling
De band heeft dit jaar een bijzondere manier om nog meer
geld op te halen: een veiling. Op
de website zijn alle veilingitems
te vinden. Bands uit binnen- en
buitenland, zoals De Staat en
Kensington maar ook Metallica,
hebben items beschikbaar gesteld. Ook dinerbonnen voor res-

taurants in de omgeving en entreekaarten voor een voorstelling
bij CC De Pas zijn hier te vinden.
Een bijdrage leveren aan de KinderLoop Voor Hoop wordt op
deze manier extra leuk. Iedereen
met een kaartje voor deze avond
is welkom. Op de website
www.nothingelsematters.nl vind
je alle informatie over de bands
die optreden, de kaartverkoop en
natuurlijk alle veilingitems.
Kaartverkoop kan online via
www.de-pas.nl, aan de infobalie
van CC De Pas of via kantoorboekhandel Ceelen in Heesch en
de CD Kiosk in Oss.
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Het verhaal achter de Eggerlaan
VORSTENBOSCH – Een hele tijd geleden, in 1964, verscheen de Eggerlaan in Vorstenbosch en de oudere mensen weten waar de naam vandaan komt, maar de jeugd en de toekomstige jeugd niet. Oud
molenaar Jan Smolenaers vroeg afgelopen jaar aan burgemeester Moorman of het mogelijk was om
een onderschrift bij het straatnaambordje Eggerlaan te maken. En zo geschiede het dat een bestaand
straatnaambord vervangen werd door een nieuw bord.
Dit gebeurde afgelopen zaterdag, 21 januari. Mevrouw
Egger, 87 jaar, onthulde persoonlijk, samen met de burgemeester en in het bijzijn van de familie Voets, haar eigen kinderen
en kleinkinderen, bewoners van de Eggerlaan en vele andere
inwoners van Vorstenbosch, het nieuwe straatnaambord dat
naar haar, en nu naar de hele geschiedenis, verwijst. Het straatnaambord
heeft nu het onderschrift ‘Hélène Egger, joods meisje. Van 1944 tot 1945 ondergedoken bij de familie
Voets. Respect voor deze familie en de Vorstenbossche inwoners die wel wisten maar zwegen’.
Burgemeester Moorman wist tevens te vertellen dat Grad en Betje Voets binnenkort postuum de hoge
Israëlische Yad Vashem-onderscheiding ontvangen voor het feit dat ze in de Tweede Wereldoorlog een
tijd lang het joodse meisje Hélène Egger in hun gezin hebben opgevangen. Deze onderscheiding is aangevraagd door Hélène Egger.
Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl

Krant niet op
woensdag
ontvangen?
Mevrouw Egger en burgemeester
Marieke Moorman

Laat het ons weten via
info@demooibernhezekrant.nl
Tel. 0412-795170 of
06-22222955

Alle tandartsbehandelingen en
het tandtechnisch laboratorium
onder één dak!
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ROLLUIKEN ZONWERING
KUNSTSTOFKOZIJNEN

sch. n l

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

NISTELRODE Laar 28 | 5388 HG Nistelrode | Tel. (0412) 61 24 33

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

Zoggelsestraat 21a, Heesch
T. 0412 - 45 3113
www.akker-zonwering.nl

• Implantaten
• Klikgebit
• Kunstgebit
• Reparaties
Tandarts Heeswijk
Balledonk 35
5473 BD Heeswijk
0413-292649
www.tandartsheeswijk.nl
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Jumbo Wiegmans Heesch
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Jumbo Heeswijk Dinther
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bernheze Media
Laar 28
5388 Hg Nistelrode
tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
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In ‘Eight Days a Week’ gaat alle aandacht uit naar de podiumdynamiek
tussen John, Paul, George en Ringo. Howards vertelling loopt van de
vroegste opnamen uit de Liverpoolse
club The Cavern in 1962 tot de laat-
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beatlemania
ste concerten in 1966. In die periode
ontstond wereldwijd de zogeheten
Beatlemania. Hoewel de band nog
vier jaar zou voortbestaan, en dankzij
platen als Sgt. Peppers Lonely Hearts
Club Band (1967) en The White Album (1968) zo mogelijk alleen nog
maar populairder zou worden, was het toen gedaan met The Beatles als liveband.
Zondag 5 februari. Aanvang film: 15.30 uur
Entree: € 5,-. Wij ontmoeten je graag bij
Filmhuis De Pas.
Als je in aanmerking wilt komen voor twee gratis kaarten voor deze
voorstelling, laat dit dan voor 29 januari weten via info@de-pas.nl.

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

De lekkerste jonge kaas van Nederland

HEESCH - Een film die zich volledig richt op de eerste vier
beatlesjaren. Paul McCartney en Ringo Starr lieten zich door
filmmaker Ron Howard uitvoerig interviewen en gaven hem
toegang tot het door hen beheerde beeld- en geluidmateriaal.

website
www.demooibernhezekrant.nl

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

SmaaQ Mild

Filmhuis de Pas presenteert:
Eight days a week

Derde keeztoernooi
weer groot succes
VORSTENBOSCH - Er hadden zich 28 teams ingeschreven, uit Vorstenbosch en omstreken, voor het derde Keeztoernooi op vrijdag 20
januari. Alle wedstrijden werden met veel enthousiasme gespeeld,
waardoor het weer een supergezellige avond is geworden.

VALENTIJNSACTIE
Van 15 t/m 19 februari staat Restaurant Het Sentiment
volledig in het teken van de liefde
Deze week serveren wij een huisaperitief
vol met liefdesprikkels en een
liefdevol 4-gangen surprisemenu voor € 39,50
Reserveren kan telefonisch via 0413-320016
of via www.hetsentiment.nl/reserveren
ELTJO SCHEEPERS & TEAM HET SENTIMENT
Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016
www.hetsentiment.nl

Naast de eerste, tweede en derde prijs waren er ook prijzen
voor de tiende en de twintigste
plek. Daarnaast was er ook nog
een poedelprijs.
1e prijs:
Wim en Ron uit Nistelrode,
2e prijs:
Emmy en Werner uit Geffen,
3e prijs:
Leny en Rita uit Nistelrode.
Door de sponsoring van de
Keezborden, gemaakt door Timmerbedrijf Ad Donkers, en de

kaarten, die gesponsord werden
door PIP Animal van Eric en Ine
van den Heuvel, beschikt het
gilde voortaan over haar eigen
Keezbordspellen.
Het volgende Keeztoernooi in
Vorstenbosch wordt gespeeld op
vrijdag 3 maart. Aanmelden kan
via
keeztoernooivorstenbosch@hotmail.com.

Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda:
Donderdag 26 januari: Lezing
Nei/NLP door Ivonne van Dijk.
Nei staat voor Neuro Emotionele
Integratie, NLP staat voor Neuro
Linguïstisch Programmeren. Hoe
fijn zou het zijn om je bewust te
worden van je eigen kracht en
deze in te zetten in de dagelijkse
praktijk? Tijdens deze lezing gaat
Ivonne van Dijk, NEI/NLP coach,
je informeren over deze twee bovengenoemde technieken. Aanvang 20.00 uur, kosten € 5,-.
Aanmelden via info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.

Zaterdag 11 en zondag 12
februari: Expositie van sieraden
van Miron van Soest. Miron is
goudsmid en ontwerper van
sieraden. Jarenlang heeft ze het
goudsmeden gecombineerd met
een baan in de zorg. In 2014
heeft ze echt een keuze gemaakt
voor het ambacht! Veel nieuwe inspiratie krijgt ze nu van de
opleiding Juweelontwerp aan
de hogeschool voor de Kunsten
in Antwerpen. De sieraden van
Miron hebben een natuurlijke
en heldere vormgeving. Ze laten

Kom genieten van onze nieuwe kaart

met heerlijke steaks

IEDERE WOENSDAG
zich kenmerken door organische
vormen, regelmaat & harmonie
en vrolijke lijnen. Naast sieraden
van goud en zilver werkt Miron
ook graag met perspex en zoetwaterparels. Aanvang: 11.00 tot
17.00 uur, toegang is gratis.

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

Oostenrijkse schnitzels
voor

€ 9,95

IEDERE DONDERDAG

Spareribs
voor

€ 10,50
‘t Dorp 148 - 5384 ME Heesch www.tunneke-heesch.nl
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MOOI VAN

Mijn taak zit erop
BERNHEZE - Mijn taak zit erop. Als u dit leest, beleef ik mijn laatste dag als gemeentedichter van Bernheze. Morgenavond neem ik in de Kilsdonkse Molen afscheid en wordt
de nieuwe gemeentedichter gepresenteerd. Ik weet niet hoe Obama zich voelde tijdens
zijn laatste dagen als president van de Verenigde Staten van Amerika, maar ik weet wel
hoe ik me nu voel: dankbaar dat ik het heb mogen doen, een tikje weemoedig en ook
een beetje opgelucht dat het voorbij is. Anders dan Obama maak ik me evenwel geen
zorgen over hoe mijn opvolger de taak zal gaan invullen. Daar heb ik alle vertrouwen in.
bekende brillenman met bijna
dezelfde naam.
Nu is het mooi geweest. Ik wil
Rian en Heidi hartelijk bedanken
voor het podium dat ze me in
deze mooie krant geboden heb-

scheidsbundel te maken. Deze
heet ‘Terwijl de tijd’ en wordt
tijdens mijn afscheid in de Kilsdonkse molen ten doop gehouden. Het titelgedicht heb ik u
eind december in deze rubriek

‘De Bernhezer Kunstkring heeft me
in staat gesteld een afscheidsbundel
Terwijl de tijd te maken’
Dit is mijn negentigste bijdrage
aan DeMooiBernhezeKrant. Ik
heb het nog even voor u nageteld. Negentig keer ‘Mooi van
...’. In mijn allereerste gedichtje
heb ik destijds uitgelegd waar de
titel van deze rubriek vandaan
kwam. Weet u het nog? Het was
een verwijzing naar een toenmalige reclamespreuk van een

ben. Ik wil de lezers bedanken
die toch maar mooi de tijd genomen hebben om mijn stukjes en
gedichten te lezen. Ik wil vooral
ook die lezers bedanken die mij
mondeling of schriftelijk lieten
weten dat ze een van mijn gedichten best wel mooi vonden.
De Bernhezer Kunstkring heeft
me in staat gesteld een af-

Column
Marieke Moorman

Burgemeester Bernheze

Hans manders

laten lezen. De meeste gedichten in deze nieuwe bundel heb ik
nog niet eerder in ‘Mooi van ...’
opgenomen. Dat geldt ook voor
het onderstaande gedicht, dat
ik schreef toen ik op 21 maart
2013 als gemeentedichter werd
aangesteld. De laatste strofe kan
nu in de verleden tijd gezet worden.

Samen werken aan veiligheid
Bernheze is een veilige gemeente. Dat is goed nieuws. Want
dat betekent dat we hier met veel plezier kunnen wonen en
werken. Dat ervaar ik zelf dagelijks en dat hoor ik gelukkig ook
regelmatig terug als ik u spreek. Zo laten de cijfers van vorig jaar
een daling van het aantal woninginbraken zien. natuurlijk, daar
komt een beetje geluk bij kijken. Maar het is ook te danken aan
de gezamenlijke inspanningen van onder andere de gemeente,
politie, brandweer, openbaar ministerie, corporaties, welzijn,
ondernemers en dorpsraden. En van u. Ook dit jaar blijven we
daaraan werken. Door samen op te trekken, maar ook op te
treden waar nodig.
Zo traden onlangs de nieuwe Bernhezer regels in werking tegen
wietteelt en drugs, het zogenaamde 13b-beleid. Daarmee kunnen
we nog strenger optreden als in een woning of bedrijf hennep of
drugs worden gevonden. De eigenaar of huurder van zo’n pand
loopt het risico dat we de boel voor drie, zes of twaalf maanden
sluiten. Dat is in de eerste plaats bedoeld als straf. Maar
vooral ook omdat we de omgeving van een drugspand willen
beschermen. Tegen brandgevaar, criminaliteit en illegaliteit.
Ook een mooi voorbeeld van samenwerken aan veiligheid, is
het Keurmerk Veilig Ondernemen. Zo’n keurmerk krijg je als een
bedrijventerrein of winkelgebied schoon, goed onderhouden en
veilig is. Vorige week mocht ik ‘m, tijdens de nieuwjaarsreceptie
van de ondernemersvereniging Heesch, in ontvangst nemen
voor bedrijventerrein De Beemd/Cereslaan. Ook Kleinwijk in
nistelrode en Retsel in Heeswijk-Dinther zijn weer gecertificeerd.
Dit is vooral een verdienste van onze ondernemers. Samen met
politie, brandweer en gemeente hebben zij de problemen in kaart
gebracht. Door de maatregelen die ze vervolgens
hebben genomen, voelen ondernemers,
hun medewerkers en klanten zich op deze
terreinen prettig en veilig.
Prettig wonen en werken is voor ons
allemaal belangrijk. En dat begint bij
een veilig huis, een veilig bedrijf, een
veilige straat en een veilige buurt.
Ook u kunt daaraan bijdragen,
want samen zien we meer. Laten
we ook in 2017 met elkaar alert en
waakzaam zijn.

wens komt uit
Ik wilde in mijn leven iets bereiken
Bij voetbal voor een enthousiast publiek
Op televisie, in de politiek
En dat mijn naam dan in de krant zou prijken
Ik wilde mensen naar mij laten kijken
Als zanger of als maker van muziek
Of cabaret en dat men zich een kriek
Zou lachen aangezien ik leuk zou blijken
Ik wou als dichter fraaie verzen schrijven
Die iedereen in Nederland dan las
En waar men zo tevreden over was
Dat alles wat ik schreef ook zou beklijven
Mijn wens komt uit. Het gaat mij naar den vleze
Want reeds ben ik de dichter van Bernheze

DE OPLOSSING
vOOr
SAMEN MAKEN
uw
WEvErzEkErINGSzaak
HET VERSCHIL,IS

ELKE DAGTaak!!
OPNIEUW!
ONzE
Laat uw huidige verzekeringspakket
door ons geheel vrijblijvend vergelijken
op kwaliteit en prijs.

25 t/m 28 januari

Loop eens
neem
binnen of
contact op

Personeels- en/of salarisadministratie uitbesteden?
Advies op HR-beleid?

Wilt u meer weten over onze dienstverlening?
Zak
verkrijgbaar in de
winkel

Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat
Van der Wijst Salaris & Advies voor uw onderneming kan betekenen.
*Zie voorwaarden in de winkel

Parkstraat 8 - 5388 HS Nistelrode
0412-201202 - nistelrode@readshop.nl

Personeel is het kapitaal van uw organisatie!
Lariestraat 8 | 5473 VL Heeswijk-Dinther | Tel. 06-8258 2328
info@vanderwijst-salarisadvies.nl | www.vanderwijst-salarisadvies.nl

V
AS AN
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AN &
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EN

Wilt u advies over HR-vraagstukken zoals arbeidsrecht,
mediation, talentmanagement of verzuimbegeleiding?
Ook daarvoor kunt u bij ons terecht.

S

Uitbesteding van uw personeels- en/of salarisadministratie bespaart u veel werk.
Bij ons bent u verzekerd van up-to-date wet- en regelgeving!

Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-291205
of 0413-291980
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gezondheid in balans

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. 0413-381848
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.
0412-614035
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.
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Ouders van meervoudig gehandicapte
kinderen nemen heft in eigen hand
HEESCH/OSS - In hun zoektocht naar een woonplek voor hun meervoudig gehandicapte dochter vonden de ouders van de 22-jarige
Eline uit Heesch geen zorginstelling die een veilige- en liefdevolle plek kon bieden. Zij besloten zelf aan een woonvoorziening te
bouwen, het Elzeneindhuis in Oss, een inmiddels breed gedragen
ouderinitiatief.
Voormalig basisschool in Oss
wordt woonvoorziening
In de voormalige basisschool Elzeneind, midden in een woonwijk in Oss, komt het Slowcare
Elzeneindhuis. Het Elzeneindhuis
wordt een kleinschalige woon-

We kiezen
voor
zelfsturende
teams

voorziening en dagactiviteitcentrum voor meervoudig gehandicapte kinderen uit de omgeving
van Oss en Heesch. Lucian en
Ingeborg van Heumen, ouders
van Eline, zijn initiatiefnemers
van het Slowcare Elzeneindhuis.
Met het Elzeneindhuis nemen zij
in samenwerking met de provincie, gemeente en andere ouders,
het heft in eigen hand.
Ouders als ervaringsdeskundigen in de zorg
De ouders willen met de woonvoorziening een steentje bijdragen aan de toekomst van
hun meervoudig gehandicapte
kinderen. De inrichting van het
Slowcare Elzeneindhuis is dan
ook volledig gericht op de zorg:
“We willen niet werken met dure

managementlagen, we kiezen
voor zelfsturende teams waardoor het geld bijna volledig naar
de zorg van de bewoners gaat.
En we bouwen duurzaam en
energieneutraal, zo zijn we geen
geld kwijt aan te hoge energierekeningen. Dat geld steken we
liever in de zorg!”
Woonvoorziening
realiseren
voor 24 jonge gehandicapten
De dagbesteding is inmiddels
gestart in twee mooi verbouwde boerderijen. Maar om het
schoolgebouw te verbouwen
tot woonvoorziening voor 24
meervoudig gehandicapte jonge mensen is, in aanvulling op

de ondersteuning van de provincie, nog een financiering van
€ 500.000,- nodig. Lucian en
Ingeborg zijn een crowdfundingcampagne gestart via CrowdAboutNow om dit bedrag bij
elkaar te halen. Inmiddels is al
53% ingelegd.
Meer informatie
www.crowdaboutnow.nl/
campagnes/elzeneindhuis.

EHBO-cursus in Heesch

Zorg goed voor je lichaam
dan zorgt je lichaam goed voor jou

HEESCH – EHBO-vereniging Joh’s Roncalli start op 6 februari weer
een nieuwe basiscursus EHBO. Reanimatie/AED, verbandleer en
eerste hulp aan kinderen maken deel uit van de cursus. Er zijn nog
enkele plaatsen beschikbaar.
De lessen worden altijd gegeven op een maandagavond van
19.30 tot 21.30 uur, met eventueel enige uitloop. De lessen
worden verzorgd door een ervaren en gediplomeerd kaderinstructeur en er wordt gebruik
gemaakt van lotusslachtoffers.
Tijdens ongeveer tien cursusavonden worden deelnemers
voorbereid op het officiële examen voor het EHBO-diploma.
De kosten voor de cursus, inclusief examen en de benodigde
leermiddelen, bedragen € 150,-.
Vaak vergoedt de ziektekostenverzekering een gedeelte of zelfs
alle kosten voor de cursus.
Naast de basiscursus EHBO organiseert EHBO-vereniging Joh’s

Roncalli, bij voldoende belangstelling, een aparte cursus
voor reanimatie/AED en EHBO
bij kinderen. Deze worden op
maandag- of donderdagavond
gegeven.
Voor meer informatie en opgeven voor deze cursus kun je terecht bij: Martien van de Wetering, 06-50876595 of
secretariaat@ehboheesch.nl.

Uw bril net zo
schoon als bĳ
de opticien?
Brillenbad + reiniger
voor
€ 19,95

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

- 0412 614 052

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

in het zonnetje

Verknocht aan Loosbroek
LOOSBROEK - Toos van Boxmeer is ongeveer vijfendertig jaar geleden vanuit Zegge in Loosbroek komen wonen. Een vaste aanstelling als leerkracht zat er toentertijd niet in. Al gauw werd ze gevraagd om
bestuurslid te worden van het jongerenkoor. Voor haar was dit een mogelijkheid om mensen in Loosbroek te leren kennen en van lieverlee raakten Toos en haar man steeds meer verknocht aan Loosbroek.
Tussenschoolse opvang
Jarenlang is Toos werkzaam geweest op de peuterspeelzaal. Nu
helpt zij vier maal per week bij de
tussenschoolse opvang. Dit is telkens anderhalf uur midden op de
dag. Toos vindt dit heel erg leuk
om te doen.
Vrijwilliger bij De Zonnebloem
Sinds enkele maanden zit zij in
het bestuur van het gemengd
koor Servanto. Daarmee is zij
een half uurtje per week bezet.
Dit kost haar veel minder tijd dan
haar vrijwilligerswerk bij De Zonnebloem.
Zij is al bijna twaalf jaar actief
als bestuurslid en secretaresse bij De Zonnebloem afdeling
Heeswijk-Dinther,
Loosbroek,
Vorstenbosch. Jaarlijks zijn er
zeven vergaderingen met het afdelingsbestuur en ongeveer vier
vergaderingen met de zestien
vrijwilligers van de dorpskern
Loosbroek. Deze vrijwilligersgroep werkt tevens als ziekenbezoekgroep van de parochie.
De vergaderingen in Loosbroek
worden door Toos voorbereid en
geleid. De activiteiten aan het

eind van het jaar vragen extra
tijd, organisatie en inzet. Zo is
er bijvoorbeeld De Zonnebloem
HDLV kerstviering voor 120 personen, het maken van kerststukjes door basisschoolleerlingen
uit Loosbroek voor de zieken en
ouderen en het rondbrengen van

gen van insignes voor jubilarissen
zou minder tijdrovend mogen
zijn.” Eigenlijk vindt Toos het niet
eens het vermelden waard.
Nieuwe ontwikkelingen
Als nieuwe ontwikkeling bij De
Zonnebloem zegt Toos dat het

‘De doelgroep is leuk en dankbaar
om voor bezig te zijn’
kerstbroden. Volgens Toos vergt
het heel wat georganiseer, maar
de doelgroep is leuk en dankbaar
om voor bezig te zijn. Verder
vindt Toos het een pluspunt dat
veel zaken geregeld kunnen worden op een tijdstip dat haar het
beste uitkomt.
Ook het samenwerken met anderen spreekt haar aan in het
vrijwilligerswerk.
Minder leuk aan vrijwilligerswerk
Na de vraag ‘wat is minder leuk
aan vrijwilligerswerk?’ is het lang
wachten op een antwoord. Uiteindelijk zegt Toos: “Het aanvra-

de bedoeling is dat er in de toekomst kleinschaliger en meer
vraaggericht gewerkt gaat worden; met kleinere groepen een
gewenste activiteit ondernemen.
Vorig jaar is hiermee een start
gemaakt naar aanleiding van de
‘kerstwensbal’ en zijn er diverse
activiteiten tot volle tevredenheid
uitgevoerd. Hopelijk blijft Toos
nog lang een actief lid.
De Zonnebloem is voor personen
vanaf 18 jaar met een lichamelijke beperking vanwege ziekte,
handicap of gevorderde leeftijd.

ZOTTE

Schadewijkstraat 6
5348 BC Oss
Tel. 0413-397000
info@happyswim.eu
www.happyswim.eu

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Vrijwilliger Toos van Boxmeer 

Video Design
Lunenburg
Video Design
kostbare
UwUw
kostbare
‘oude’
Lunenburg
8 mm‘oude’
film op dvd
Uw Jhr.
kostbare
‘oude’
8 Speelmanstraat
mm film
22
Heeswijk, 06-22066338
8 mmop
film
op dvd
dvd
Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

De persoonlijkste zwemles voor uw kind!

weet je wàt
lekker is?
de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646

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

akkers
tips van de b

bij aankoop van

2 broden:

llen
4 Walkorenbo

geldig t/m 1-2-2017

1,00

De notengaard van Lamers

Notengaard

Boordevol, je raadt het al… noten en zonnepitten en 100% vokoren
met ’n vleugje zeezout. Lekker met wat roomboter of beleg.
Lekker even opgepiept in de oven, bij de borrel met ’n dip.
Lekker bij de kaasfondue. Lekkerder kan toch niet?

2,

95

normaal 3,75

Tekst: Annie van de Berg

Bezoek
www.mooibernheze.nl
informeert, boeit
en interesseert
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BernhezeFAMiLieBeriChten

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van onze gewaardeerde collega

Johanna van der Meijde van den Hogen
Johanna werkte 23 jaar in Bernhoven waarvan 19 jaar als medewerker civiele dienst op het laboratorium. Op de nieuwe
locatie in Uden maakte Johanna onderdeel uit van het team
schoonmaakonderhoud. We hebben Johanna leren kennen als
een fijne collega die haar werk met veel plezier en toewijding
uitvoerde en bijzonder betrokken was bij de afdeling en Bernhoven.
Onze gedachten en medeleven gaan uit naar haar echtgenoot, kinderen en verdere dierbaren.
Wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Collega’s schoonmaakonderhoud
Collega’s Laboratorium
Directie en medewerkers Bernhoven
Uden, januari 2017

PaROcHiENIEUWS

Kort nieuws

RUBRIEK

Poëziemiddag
met tiental
dichters uit de
omgeving

IJdele hoop

VEGHEL/BERNHEZE - In het
kader van de Week van de
Poëzie organiseren Bek Boeken en het Schrijverscollectief Meierijstad op 28 januari
een poëziemiddag met een
tiental dichters uit Meierijstad en omgeving. Het belooft een mooie middag te
worden met bijzondere dichters.
De presentatie is in handen
van de bekende dichter Ad
van Schijndel uit Bernheze.
De voordrachten, omlijst met
muzikale bijdragen, worden
gehouden in de prachtige
leesruimte van Bek Boekhandel aan de Hoogstraat 12 in
Veghel van 14.00 tot 15.30
uur. Je bent van harte welkom en de toegang is gratis.

Prijsuitreiking
De Hisse Kwis

Tweede collecte voor
wasruimte in Garanhuns
HEESCH - De Hisse Kwis is
alweer bijna vier weken geleden gespeeld. Wij kijken terug op een geslaagde avond
en worden erg blij van alle
leuke reacties die we al hebben mogen ontvangen! Momenteel leggen wij de laatste
hand aan het nakijken van de
antwoorden.

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Garanhuns in Brazilië klinkt
vertrouwd in de parochies van Heeswijk, Dinther en Loosbroek. Hier
ligt het kloppend hart van een scala aan activiteiten, opgezet door
pater Gabriël en oud-Dinthernaar Hugo van den Broek. Met respect voor ieders waardigheid is er sprake van projecten waarin de
mensen zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun
eigen leven, voor hun eigen gezin, voor hun eigen gemeenschap en
voor hun eigen toekomst. Zo zijn er al verschillende mooie projecten
ontstaan die ook echt werken.
Vorig jaar is aandacht gevraagd
voor het verbeteren en vernieuwen van de therapieruimte van
Fazenda da Esperança Santa Rita
in Garanhuns. In 2017 wil Hugo
de wasruimte daar aanpakken
en vernieuwen. Die aanpak is
broodnodig. Nu doen zo’n 25
vrouwen en meisjes de was met
de hand. De riolering is stuk, de
waterkranen lekken, de vloer is
stuk et cetera. Hulp is nodig via
geldelijke steun, al was het alleen maar voor de aanschaf van
een nieuwe wasmachine om het

beddengoed en de handdoeken
te wassen. De vrouwen leren
wel met de hand hun kleding
te wassen, want eenmaal thuis
beschikken zij niet over de luxe
van een wasmachine. Voor ons
onvoorstelbaar!
Help mee en geef gul tijdens de
tweede collecte op 28 en 29 januari. Overige giften zijn en blijven meer dan welkom op:
banknummer NL02 RABO 0126
9350 92 ten name van RK Kerk
St Servatius, o.v.v. Brazilië.

Verder zijn we druk met de
voorbereidingen van de prijsuitreiking. Deze zal dit jaar
plaatsvinden op 27 januari om 20.00 uur in CC De
Pas. Tijdens deze spannende
avond zullen de kwisvragen
in het kort worden besproken
en maken we de ranking, en
daarmee het winnende team,
bekend.
Welk team verdient eeuwige
roem en zal dit jaar de felbegeerde prijs in de wacht slepen? Na afloop van de prijsuitreiking zorgen we weer
voor een gezellig feestje. De
zaal zal vanaf 19.30 uur open
zijn, dus zorg dat je op tijd
bent zodat je een goede plek
weet te bemachtigen!
We hopen jullie allemaal te
mogen verwelkomen op de
prijsuitreiking!

De nieuwe ontsluitingsweg van industrieterrein het Retsel naar
de N279 is eindelijk klaar en je zou dan ook mogen verwachten dat het vrachtverkeer door Heeswijk-Dinther minder wordt.
Helaas, niets is minder waar. In het begin denk je nog: ‘het is
een kwestie van wennen of het komt door wegwerkzaamheden
elders’, maar nee hoor. We zijn nu acht weken verder, de nieuwe
N279 is compleet opgeleverd, maar de wegreuzen blijven door
het dorp razen. En eigenlijk is dat nog best te begrijpen ook, want
het ging al lang niet meer alleen om het vrachtverkeer van en
naar industrieterrein het Retsel.
Zo hebben alle andere kernen in Bernheze ook industrieterreinen
en wonen in die verschillende kernen best veel ondernemers die
letterlijk en figuurlijk stevig aan de weg timmeren. Al dat vrachtverkeer zoekt gewoon de kortste weg binnendoor en, toevallig
of niet, bijna alle oude verbindingswegen in Bernheze komen uit
op de oude provinciale weg die dwars door Heeswijk-Dinther
loopt. De nieuwe ontsluitingsweg is dus geen oplossing voor alle
problemen, maar biedt wel nieuwe mogelijkheden om dit specifieke probleem adequaat op te lossen. Want laten we eerlijk zijn,
er is geen chauffeur te vinden die omwille van de leefbaarheid
in het dorp vrijwillig zal gaan omrijden of de snelweg buitenom
pakt. Een nieuwe ontsluitingsweg zonder een goed doordacht
verkeerscirculatieplan is dan ook geen oplossing, dat is verspilde
moeite.
Maar behalve de problemen met het plaatselijk vrachtverkeer
blijkt nu ook dat het vrachtverkeer van de nieuwe N279 eerder voor de afslag Heeswijk-Dinther dan voor de nieuwe afslag
naar het Retsel kiest. Niet zo raar, denk ik dan, want Heeswijk en
Dinther hebben dezelfde postcode en staan in elk navigatiesysteem onder Heeswijk-Dinther. Chauffeurs die hier niet bekend
zijn kun je moeilijk iets kwalijk nemen, maar over de wegbewijzering had toch wel iets langer nagedacht mogen worden. Zo gek
waren die afslagen Heeswijk-Dinther en Heeswijk-Dinther-Zuid
nog niet. Als inwoner van Heeswijk-Dinther was ik dat vrachtverkeer door het dorp al lang beu, maar na alle toezeggingen
in het verleden voel ik me nu langzamerhand toch wel voor de
gek gehouden. Wanneer worden alle beloftes nu eens eindelijk
nagekomen of rust er echt een taboe op het plaatsen van een
bord ‘Verboden voor vrachtauto’s’? Want zolang dat er niet staat
zullen de vrachtauto’s door het dorp blijven rijden.
Harrie

7

Woensdag 25 januari 2017

De Meierijsche Museumboerderij wil
de beste van Nederland worden
Heeswijk-Dinther - Vijfenzeventig vrijwilligers, veel enthousiasme, erkend door het Rijk, boeiende
DOE-programma’s voor basisschoolleerlingen, leerlingen voortgezet onderwijs en volwassenen. Dat is
de Meierijsche Museumboerderij, gelegen aan Meerstraat 28 in Heeswijk-Dinther.

Een oproep namens 75 vrijwilligers die allemaal weten waarom
de museumboerderij deze erkenning verdiend: “Het is altijd weer
een feestje om naar de verhalen
van onze gidsen te luisteren.
Verhalen over 1900 en het een-

voudige maar vindingrijke en
saamhorige leven van mensen
uit die tijd, hier op de arme Brabantse zandgronden. En dat alles vanuit een prachtig gerestaureerd rijksmonument, helemaal
ingericht naar de tijd van toen!

Je bent van harte welkom om dit
alles te beleven!
Tot 8 februari doet onze website mee aan de verkiezing voor
‘De beste historische website
van Nederland’. Door op ons te
stemmen, met één of meerdere
mailadressen die in je bezit zijn,
kan je het verschil maken! Om te
stemmen ga je naar www.museumboerderij.nl. Druk daar op de
grijze stemknop.
Er verschijnt een nieuwe pagina
waar commentaar mag worden
ingevuld. Maar je kan daar ook
rechtstreeks op de stemknop
drukken!
Er wordt vervolgens een bevestigingsmail naar je gestuurd waarop geklikt moet worden om definitief gestemd te hebben.”
Bedankt, namens alle 75 vrijwilligers, voor je stem(men).

Opening SPOOR8

Aanbiedingen
geldig
18 t/mt/m
24 juli
2014
Aanbiedingen
geldig
vanvan
26 januari
1 februari
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Zeeuws spek
100 gr.

€ 1,25

Half om
half gehakt
100 gr.

€ 0,69

Biefreepjes
naturel of
gekruid

Macaroni
uit eigen keuken

In de shop in shops vind je onder
andere vintage woonaccessoires van Opnieuw Nieuw, kunst
en mooie objecten van Galerie
Beeldig, upcycle producten door
Vos Design Concepts, kunst van
Puur Staal, tassen, schorten en
andere mooie hebbedingen van
het sociale atelier Maison Unique en natuurlijk de Flowforms
en kristallen van LipsGroen.

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

Onder leiding van Vos Design
Concepts komt er een gave
werkplaats waar het Repair Café
komt en waar ze meubelen upcyclen. Heb je zin om je kennis
of gereedschap te delen, neem
dan contact op met Spoor8.
Bij Spoor8 zijn veel activiteiten
zoals workshops, events en lezingen. Binnenkort vind je de
agenda op de website, die zaterdag online gaat. Tot dan kun je
de vooruitgang al volgen op de
Facebook.nl/Spoor8Maashorst
pagina.
Geniet bij Spoor8 van yoga,
mindfulness en heartfulness
lessen door Praktijk Marneffe;
klankschaalmeditatie, massage
en coaching door Lief zijn voor

€ 0,85

100 gr.

NISTELRODE - Het voormalig tuincentrum van Wim Lips aan Weijen
77 is de afgelopen maanden omgetoverd tot een unieke ‘hub’ genaamd Spoor8, waar duurzaamheid, mindfulness, bewust en gezond leven centraal staan.
De blikvanger is de Waarwinkel,
een winkel voor toffe en hippe
Fairtrade producten. Van Tony
Chocolonely tot mooie kasten
van Scrapwood. De producten
staan in spannende thema’s in
combinatie met unieke expoproducten die je laten zien hoe
je gezond, zelfvoorzienend en
innovatief kunt wonen.

€ 2,25

100 gr.

RODE KOOL (gesneden)
Jezelf; natuurlijke huidverzorging, make-up en workshops
door de Inner Beauty Coach;
Ayurvedische voedingsadviezen,
massages en ademhalingsoefeningen door Praktijk van Gogh.
Bij Spoor8 vind je ‘Better life in
simple steps!’ BLISS
Kom zaterdag 28 januari een
kijkje nemen en laat je verrassen.
We zijn open van 13.00 tot
17.00 uur en verder op alle normale winkeldagen en -tijden.

Zaterdag
28 janua
ri
Opening
Spoor8
Nistelrod
e

500 gram € 0.75

EkoPlaza webshop
afhaalpunt

GOUDREINETTEN 1 kilo € 0.75
WITTE/BLAUWE DRUIVEN (pitloos)
500 gram € 1.95

Elke vrijdag en zaterdag
vers geperst sinaasappelsap

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

Suikerbrood
1,50
nu

Zachte
witte
broodjes

Appelflap

8 + 4 gratis

Nu

1,00

Van Mook
Gezien worden en een boodschap
overbrengen die begrepen wordt,
is niet altijd gemakkelijk.
Wij, Bernheze Media,
kunnen u daarbij helpen.
www.bernhezemedia.nl

De Echte Bakker

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

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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OP LeeFTIJD
Cursus Klik en Tik
BERNHEZE - Zoeken op het internet, online formulieren invullen,
downloaden. Als je daar weinig of niets van weet, kan je je bij de
bibliotheken in Heesch, Heeswijk-Dinther en Nistelrode opgeven
voor de cursus ‘Klik en Tik’.
In deze basiscursus leer je onder andere hoe een computer
werkt door bijvoorbeeld te leren
klikken en slepen met de muis,
omgaan met het toetsenbord,
typen, websites bekijken. Het
internet op: websites bekijken,
zoeken met een zoekmachine,
invullen van een online-formulier, e-mailen en downloaden.
Wil je kennismaken met internetmogelijkheden? Meld je dan
aan bij de informatiebalie van je
plaatselijke bibliotheek. Je krijgt
les in kleine groepjes, op een
vaste tijd in de week, op computers van de bibliotheek. Tijdens
de les wordt geoefend en ieder-

Fototentoonstelling:
Ons mensen, zo mooi!
NISTELRODE - In Laarstede hangen de komende twee maanden zes prachtige portretten van zeven bewoners van Laarstede. Het afgelopen jaar hebben zij in DeMooiBernhezeKrant gestaan. Ieder van hen staat
met een dierbaar voorwerp op de foto; een voorwerp met een verhaal, een stukje persoonlijke geschiedenis.
33

Woensdag 20 april 2016

De fotografen van DeMooiBernhezeKrant,
Marcel van der Steen en Ad Ploegmakers voorzagen
de opgetekende verhalen van passende beelden.

een werkt in zijn of haar eigen
tempo.
Aanmelden via:
contactheesch@nobb.nl,
contactheeswijkdinther@nobb.nl
en contactnistelrode@nobb.nl.
Deelname is gratis en bij afronding van de cursus ontvang je
een certificaat.

NISTELRODE - Bij de bewoners van Laarstede zijn heel veel herinneringen die zij koesteren.
Persoonlijke en dierbare voorwerpen worden bewaard, als getuigen van een leven dat bestond uit
drukke en vrolijke dagen en uit pijnlijke, maar waardevolle herinneringen. Om die herinneringen
levendig te houden en te delen, organiseerde Verzorgingshuis Laarstede ‘familieschatten’.
Bij familieschatten vertelden de bewoners hun levensverhalen aan de hand van persoonlijke,
dierbare voorwerpen.

‘Mee die klok kunde
toch niks doen’ zei Van Lanen
senior in 1957
De klok bleef hangen in het huis dat de heer en mevrouw Van Lanen
kochten van de ouders. Vaak is de klok, die zeker 200 jaar oud is,
gerepareerd, door diverse klokkenmakers, maar pas zes jaar geleden is
een klokkenmaker uit Beek en Donk erin geslaagd de klok precies op uur
en tijd te laten lopen. De verhuizing naar Laarstede, twee jaar geleden,
is zeer zorgvuldig gedaan en nu hangt de klok een beetje scheef, zoals
het hoort, en geniet het echtpaar Van Lanen nog elke dag van hun
prachtige klok.
Familieschatten en verhalen: De heer en mevrouw van Lanen (Laarstede)

Zij zijn gefotografeerd tijdens het
interview. Deze foto’s geven een
mooi kijkje in het tot stand komen van de serie portretten. Tijdens het ophangen van de foto’s
waren er al heel veel leuke reacties. Na het lezen van de verhalen zal menigeen anders kijken
naar spulletjes van hun ouders
en grootouders.
Als je het verhaal kent neemt de
waarde toe, maar meer nog is
het een boeiende manier om de
mens beter te leren kennen.
Iedereen is van harte welkom in
Laarstede, Laar 40, Nistelrode.

Dagbesteding in CC Servaes voor u of uw ouder(s). Er is weer plek
HEESWIJK-DINTHER - Al weer geruime tijd wordt er in CC Servaes
op twee middagen in de week de mogelijkheid geboden om deel
te nemen aan een activiteitenprogramma voor mensen die moeilijk
kunnen deelnemen aan reguliere activiteiten. Voor een groep van
maximaal twaalf personen wordt er een gezellige en actieve middag
georganiseerd van 13.30 tot 16.30 uur.
Momenteel is er zowel op maandagmiddag als op donderdagmiddag ruimte om aan te sluiten
bij deze groep. Naast activiteiten
binnenshuis is er ook een mogelijkheid om, bij goed weer, buiten wat te doen, bijvoorbeeld
een wandelingetje in de ont-

moetingstuin. Voor deze dagbesteding is géén Wmo-indicatie
nodig. Vrijwilligers, ondersteund
door professionals van Laverhof,
organiseren activiteiten en ontmoetingen en bieden steun en
begeleiding aan de deelnemers.
Hierdoor kunnen deze deelne-

mers/bezoekers een gezellige
middag hebben, waarbij naast de
gezelligheid ook het ontmoeten
en in contact komen met elkaar

voor deze
dagbesteding is gÉÉn
wmo-indiCatie nodig
centraal staat. Daarnaast kunnen
mantelzorgers ook wat verlicht
worden in hun taken. Omdat de
gemeente Bernheze de dagbesteding financieel ondersteunt, is

de eigen bijdrage per deelnemer
€ 2,- per keer. Mocht u niet in de
gelegenheid zijn om zelfstandig
naar de dagbesteding te komen,
dan kan er indien nodig een beroep worden gedaan op de vrijwillige vervoersservice.
De aanmelding gaat via uw huisarts, ouderenadviseur of contactpersoon bij de Zonnebloem.
Meer informatie: clientservicebureau van Laverhof, 0413-298113
of met de coördinator van de
dagbesteding Tonny van der
Ven: 06-20216398.

KBO HEESCH

KBO Bernheze
KBO Heesch en
de computer
helpdesk
HEESCH - Wil je ook gaan computeren of heb je vragen? De
vrijwilligers van de KBO staan
dan voor je klaar! Elke donderdagochtend van 10.00 tot 12.00
uur is er vrije inloop. Je kan vrij
en zonder afspraak met een
vraag binnen lopen.
Wil je een persoonlijke instructie
van een vrijwilliger? Van begin
september tot medio mei worden er op maandag computeren tabletinstructies gegeven. De
tijden zijn van 9.00 tot 11.30
uur en van 14.00 tot 16.30 uur.
Ook beginnelingen zijn van harte welkom. Tegen een kleine
vergoeding krijg je in vijf lessen
van één uur uitleg over de Windows-computer, de Ipad, of jouw
android tablet.
De KBO is ook bezig met het op-

tuigen van Ons Platform (Cubigo). Een reuzehandig bureaublad
voor de minder ervaren computergebruiker. Wil je helpen om
dat in Heesch van de grond te
krijgen? Neem dan contact op
met Peter Gommers. Bel naar
telefoon 06-44978123 of e-mail
naar activiteiten@kboheesch.nl.
KBO Heesch werkt samen met
Seniorweb, een landelijke organisatie die al 20 jaar bestaat en
senioren deskundige ondersteuning biedt. Op donderdag kan
je vrijblijvend informeren wat dat
voor jou kan betekenen.
Heb je al meer ervaring en vind je
het leuk om als vrijwilliger mensen te helpen die met vragen zitten of les willen hebben, dan ben
je ook van harte welkom. Voor
vragen kan je terecht bij contactpersoon Jeannie Bevers, telefoon
0412-454438. Het team instructeurs kan nieuwe vrijwilligers
goed gebruiken. Mensen die
tijd hebben en ons team willen
komen versterken kunnen even
bellen naar Jannie.

Dansen een verrijking voor Heesch

Dansen senioren
HEESCH - Enkele enthousiastelingen van KBO Heesch hebben
de mogelijkheden afgetast om
op gezette tijden een dansmiddag, in het bijzonder voor ouderen, te houden in Heesch. Zij
denken dat daar zeker behoefte
aan is. Ze hebben daartoe muziekgroep Di-is-’t bereid gevonden om op zondag 29 januari
een voorzet te geven.
Een geschikte locatie werd ge-

vonden in de feestzaal van restaurant de Waard. Deze beschikt
over een prima dansvloer. In
goed onderling overleg zijn zij tot
een gunstige tijd én een prettige
toegangsprijs gekomen. Hiermee
zijn alle ingrediënten aanwezig
om dit initiatief een goede slagingskans te geven. Voorlopig
gelden de afspraken voor zondag 29 januari. Daarna zal bezien worden of dit voor herhaling
vatbaar is. Vind je een dergelijke
regelmatig terugkerende dansgelegenheid ook een verrijking
voor Heesch? Dan heb je nu de

kans je steun te betuigen door je
komst. Je houdt er zeker een gezellige middag aan over.
Ook niet KBO-leden en mensen
van elders zijn welkom. Di-is-’t
bestaat uit vier muzikanten en
twee zangeressen en is gewend
om voor deze doelgroep te spelen.
De aanvang is om 14.00 uur
en de toegangsprijs bedraagt
€ 2,- inclusief één kop koffie of
thee. De Waard, Kerkstraat 3 in
Heesch. Informatie KBO: 0412451613 of 0412-474654.

Zondag 29 januari STAMPPOTTEN-BUFFET

met onder andere verse- en rookworst,
spekjes en spareribs
€ 12,- per persoon, € 7,50 per kind van 3-12 jaar
Op aanvraag eventueel pannenkoek voor de kinderen.
aankomsttijd vanaf 18.00 uur. Reserveren gewenst.

kerkstraat 3 - Heesch - 0412-451755 - www.restaurantdewaard.nl
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ROBIN: ‘Ik kan nu van alles en heb een doel voor ogen’

Van kassamedewerker, via tv-ster naar

weddingplanner
HEESCH – Robin Lukassen (23) deed mee aan het tv-programma ‘Het is hier geen hotel’.
Daarmee werd hij zelfs onderwerp van een van de vragen van De Hisse Kwis
van het afgelopen jaar.
Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Yvonne Rosenhart

“
Natasja

Robin kijkt breed lachend terug
op zijn ervaring: “Veel mensen
kennen me van de Lidl. Als ze
me in de Jumbo zagen riepen
ze steevast: ‘Verkeerde winkel,
jungske van de Lidl!’. Sinds het
tv-programma kennen ze me bij
naam.“

Froger appt
me nog
regelmatig

Gevraagd

Talpa had hem gespot op Facebook en benaderde hem in december 2015 om mee te doen
aan het programma. Robin: “Ze
wilden een gemêleerde groep
creëren en ik zou een mooie toevoeging zijn. Ik vond het concept
goed en ik kon wel wat lessen in
huishouden gebruiken.”
Een maand later ging hij al drie
weken lang ‘het huis’ in. Robin:
“Dat ik geen enkel contact met
de buitenwereld mocht hebben,
vond ik nog het moeilijkst. Maar
het lukte daardoor wel om je
mindset te veranderen.

eigen bedrijf: ‘Robins Wedding
Creations’. Via Facebook en op
Instagram heb ik dat nieuws verspreid. Het leverde klanten op in
Blaricum, Laren en Hilversum. In
onbekend gebied geschikte locaties vinden, was in het begin
lastig. Maar je gaat je wel beter
oriënteren, juist omdat je daar
niets kent.

We waren de hele dag
bezig en we sportten
elke dag. Ik ben in die
tijd zeven kilo afgevallen. Drie weken
met wildvreemden was een hele
aparte ervaring.
Met je eigen
vrienden ga
je hoogstens
tien dagen op
vakantie. Camera’s, die je
dag en nacht
volgen, was in
het begin ook
erg wennen,
maar na een
week heb je het
niet meer in de
gaten. Wat je op
tv zag, was dan
ook echt en
niet gespeeld.

Wij wisten van tevoren niet welke opdrachten we kregen, maar
ik heb er veel van geleerd. Ik kan

interviews op de radio en voor
het tv-programma ‘Sofie in de
kreukels’. Hier in het dorp is het

‘Mijn Facebook
stroomde helemaal over,
maar de reacties waren
vooral positief’
nu van alles en met hulp van de
loopbaancoach kreeg ik een doel
voor ogen. Ik ben nu weddingplanner.“

Reacties

Tot de uitzending in april mocht
hij met niemand over zijn avontuur praten. Robin: “We zijn van
tevoren wel voorbereid op negatieve reacties. Natasja Froger, de
presentatrice van het programma, hield ons voor ogen dat je het
toch nooit voor iedereen goed
kunt doen, zeker ik als homo
en zo open over plastische chirurgie en botox. Mijn Facebook
stroomde helemaal over, maar de
reacties waren toch vooral positief. Ik werd direct gevraagd voor

programma goed gevallen. Mensen kwamen een praatje maken
als ik met m’n vriend uit eten was
of spraken me aan bij de kassa. Ik
ben gevraagd om de markt van
de kindervakantieweek in Heesch
te openen en om een bingo in ’t
Tunneke te presenteren.”

Weddingplanner

Robin maakte wel de havo,
maar niet de opleidingen Evenementenorganisatie en Weddingplannen af. Robin: “In het
tv-programma legde een loopbaancoach me diverse mogelijkheden voor. Ik kwam telkens
toch weer op weddingplannen
uit. Na de opnames rondde ik
die opleiding af en startte mijn

Mijn klanten zijn meestal tweeverdieners, die vanwege drukte
zaken graag uit handen geven.
Soms ben ik alleen ceremoniemeester, soms doe ik alles: de
juiste locatie zoeken, de perfecte bruidsjurk, het mooiste pak et
cetera. Om mijn klanten er nog
beter uit te laten zien heb ik een
certificaat behaald om tanden te
mogen bleken. Dat is een extra
service. Ik werk met een draaiboek en een koffertje met dingen
die nodig kunnen zijn, zoals een
naaisetje, een föhn, vlekverwijderaar en natuurlijk een paraplu.
Ik vind het fijn dat ik mensen
mag helpen om samen met hen
de dag van hun leven te regisseren.”

Hoe gaat het nu?

Robin: “De andere deelnemers
spreek ik niet vaak meer. Iedereen zit toch weer in zijn eigen
wereldje. Met Natasja heb ik nog
wel veel contact. Ze appt me regelmatig om te vragen hoe het
gaat en of ze ergens mee kan
helpen. Met Kerst heb ik haar
nog gezien, toen we waren uitgenodigd voor een concert van
de Toppers.
Op dit moment ben ik met zes
bruiloften tegelijk bezig en werk
ik nog twee dagen bij de Lidl.
Dat laatste is nu niet echt nodig,
maar het is een stukje houvast en
ik doe het ook voor de gezelligheid. Ik ga nooit chagrijnig naar
het werk.”
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Toneel- en cabaretgroep De Lachspiegel
doet het ‘In Principe’
HEESWIJK-DINTHER – Een avondvullend programma met sketches, ‘voordoekjes’ en liedjes die een humoristisch licht werpen op het leven van alledag in het dorp, de gemeente, Nederland en de rest van de wereld. ‘In Principe’ flikt toneel- en cabaretgroep De Lachspiegel uit Heeswijk-Dinther het al voor de 67e keer. Het is meteen de titel van hun
voorstelling die op vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 februari om 20.00 uur wordt gespeeld in het Willibrordcentrum in Heeswijk.

Toneel- en cabaretgroep De Lachspiegel

Met hun voorstelling ‘In Principe‘ neemt toneel- en cabaretgroep De Lachspiegel op humoristische wijze het leven van
alledag op de hak in sketches,

voordoekjes en liedjes. De groep
bestaat uit negen spelers en acht
mensen achter de schermen.
“Zonder hen zijn we nergens”,
laat penningmeester Ger San-

het bij De Lachspiegel allemaal
samen.”

petjes. Tot slot worden er liedjes
met eigen teksten gezongen.

Eigen Koker
Het tekent gelijk de sfeer waarin
met elkaar gewerkt wordt aan de
voorstellingen die helemaal uit
eigen koker komen. “In mei komen we al bij elkaar om ideeën
te spuien en eventueel al stukjes
in te leveren. Voorwaarde is dat
er humor in zit”, licht Ger toe.
Inspiratie wordt gehaald
uit de directe omgeving en de media.
De stukjes zijn
verdeeld in sket‘Voorwaarde
ches en voordoekjes. Zover
is dat er
bekend is dat
ook een woord
humor in zit’
uit de koker van
De Lachspiegel.
“Een voordoekje is
een stukje wat voor
het tussendoek gespeeld
wordt, terwijl er achter het gordijn van alles klaar gezet wordt
Tekst en foto: Wendy van Lijssel
voor de volgende scene”, legt
ders direct weten. Hij vervolgt: Ger uit. Het is tevens ook de
“De regisseur, technische men- moeilijkheidsgraad van wat De
sen, toneelmeesters, decorbou- Lachspiegel doet. Zij kruipen de
wers, een grimeur en souffleur. hele avond in een razendsnel
Ze zijn onontbeerlijk. We doen tempo in de huid van allerlei ty-

Enthousiast
Wat opvalt aan het kleine gezelschap is dat er diverse leden uit
omliggende plaatsen bij aangesloten zijn. Die melden allemaal
het heel gezellig te vinden bij de
club en al veel plezier te hebben
gehad voordat het ‘serieus’ op
het toneel wordt gezet. Zo ook
Ronald Dortmans.
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Hij bezocht eerder voorstellingen
van De Lachspiegel en was ‘met
een natte vinger te lijmen’ om
zich aan te sluiten. “Ik kon ook
als publiek zien dat De Lachspiegel een enthousiaste groep mensen is en dat is ook zo gebleken”,
vertelt hij. Het bevalt hem tot op
heden prima. “Het is afwisselend, er zit een flink tempo in het
hele gebeuren en het is eigenlijk
de hele avond lachen geblazen.”
Dat Dortmans niet overdrijft kan
iedereen het weekend van vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag
12 februari in het Willibrordcentrum zelf komen bekijken. Kaartjes € 8,- p.p. zijn te reserveren
bij Jeanne van Grinsven via telefoonnummer: 0413-292593.
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De ‘Prinsenspelen’ van De
Heikneuters en De Hofdames
PRINS ROAJE OP DE SCHOP: GEWETENSVRAGEN, RODDELS, DOE-DINGEN EN FEEST

V.l.n.r.: Roy, Astrid, Marieke, Joep, Dirk en Els

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER - Het Prins Roaje gaat dit jaar helemaal op de schop. Onder aansturing van carnavalsvereniging De Heikneuters en De Hofdames is op zaterdag 11 februari om 20.11 uur in café De
Zwaan iedereen uitgenodigd om met een team deel te nemen aan de Prinsenspelen. Ook kan er dan
geraden worden wie de nieuwe Prins(es) van de Stichting en Don(na) van de Kneuters wordt. Je kan
zelf een actieve bijdrage leveren en je kan je verkneukelen over anderen en je na een kortdurende strijd
dompelen in een feest met muziek van Miss Piggy en Typisch Teun. De inschrijving is geopend en deelname is gratis.
Uit een grapje van drie dames
die als prinsessen gekleed het
Prinses Raoje introduceerden,
ontstond uiteindelijk het Prins
Roaje in Heeswijk-Dinther. Een
avondje waarbij iedereen met
een team op donderdag, net één
dag voor de onthulling, een aantal vragenrondes doorliep en een
gokje waagde. Hoewel de ‘Prinsessen’ jaarlijks nog aanwezig
waren, gaven zij het organisatieroer op enig moment over aan
een volgende groep die het hele
spul jarenlang op poten zette.
Wat niemand wist was dat de
hoofdprijs van het Prins Roaje
verleden jaar, het organiseren
ervan dit jaar was! De immer
strijdlustige Hofdames en carnavalsvereniging De Heikneuters
bleven tot het laatst knokken
voor iets waarvan zij niet eens
wisten wat het was. Het waren
de Hofdames die met de eer
gingen strijken en de Heikneuters die nog steeds beweren dat
zij het de dames gunden. Feit
is dat beide partijen mannelijke
stoerheid en vrouwelijke charmes verenigd hebben in een
totaal vernieuwde opzet van
het Prins Roaje. Niet meer op

een donderdagavond maar op
een zaterdagavond, zodat niemand vroeg naar huis hoeft of
een vrije dag hoeft op te nemen.
“Wij gaan het helemaal anders
doen”, vertelt een delegatie van
de Heikneuters en de Hofdames
en vervolgt: “We dagen iedereen uit om met een team van
minimaal twee mensen deel te
nemen aan onze Prinsenspelen.

Krullendonkse merchandise exclusief bij KARWEI
HEESCH – Hang de geel-blauwe Krullendonkse vlag uit met carnaval! Kleur je straat geel en blauw met de vlaggenlijn en ballonnen.
Houd jezelf lekker warm tijdens de carnavalsdagen met de Krullendonkse sjaal of boa. Of schuil tijdens een confetti-regen onder
een geel-blauwe paraplu. Deze week is de verkoop gestart van de
officiële geel-blauwe Krullendonkse merchandise. Ook dit jaar weer
exclusief te koop bij KARWEI in Heesch.
Dit jaar barst op vrijdagavond 24
februari het carnaval in Krullendonk weer los. Al meerdere jaren
promoot de Stichting Carnavalsviering Heesch de Krullendonkse
carnavalskleuren geel en blauw,
en dat is te zien. Het zijn die
twee kleuren die het straatbeeld
van Krullendonk domineren tijdens het mooiste feest van het
jaar.
Ook dit jaar zitten er weer diverse leuke artikelen in het assortiment: vlaggen, sjaals, boa’s,
tuinbroeken, paraplu’s, ballonnen en vlaggenlijnen. Voor een
nieuwe voorraad Krullendonkse
vlaggen werd de stof gesponsord door Bert van Berkel Kleding. Alle artikelen zijn dit jaar
exclusief te koop bij KARWEI
aan de Cereslaan 9 in Heesch.
KARWEI Heesch is 7 dagen per
week geopend: van maandag
t/m vrijdag van 9.00 tot 21.00

uur, op zaterdag van 9.00 tot
18.00 uur en op zondag van
12.00 tot 17.00 uur.
Help ook mee om de kleuren
geel en blauw te promoten tijdens de carnavalsdagen en koop
je geel-blauwe artikelen bij KARWEI.

bekend gemaakt welke namen
er gerouleerd hebben. Intussen
hebben zich al tientalle teams
aangemeld, maar er is nog ruimte voor meer. Sport- en buurtverenigingen, vriendengroepen of
families. Iedereen kan meedoen.
De inschrijving is geopend. Deelname is gratis en elke deelnemer
krijgt een consumptie aangeboden. “Deze avond is niet gericht

‘Niemand hoeft bang te zijn om
als prijs de avond van volgend
jaar te moeten organiseren’
Die duren maar kort en bestaan
uit een aantal doe-dingetjes en
vragenrondes. Het zijn vooral
gewetensvragen en roddels uit
HDL die de revue passeren.”
Niet alleen wordt gevraagd om
een Prins of Prinses te raden.
Ook is het de bedoeling te gokken wie de nieuwe Don of Donna van de Heikneuters wordt. Na
afloop van de ‘strijd’ barst er een
feest los met muziek en daarna
volgt de prijsuitreiking en wordt

op carnavalsliefhebbers, maar
gewoon voor iedereen leuk. Het
wordt echt een happening”, aldus de organisatie. Dan: “Niemand hoeft bang te zijn om als
prijs de avond van volgend jaar
te moeten organiseren! Wij hebben leuke pretpakketten samengesteld voor de winnaars.”

Opgeven kan via
prinsroaje2.0@gmail.com.

Carnavaleske zangers Krullendonk gezocht!
HEESCH - Voor de 13e keer wordt in de kerk in Heesch een carnavalsmis gehouden en wel op zaterdag
25 februari om 9.30 uur. In de afgelopen jaren is er een mooie traditie ontstaan: de feestelijke carnavalsdagen beginnen met een kort moment van rust en bezinning.
Nou ja, de rust is betrekkelijk, want er is nogal wat geluid aanwezig! Naast Hofkapel ‘De Dors(t)vlegels’ en
een dweilorkest hebben we al jaren een geweldig gelegenheidskoor dat de viering ondersteunt!
We willen iedereen de gelegenheid geven om deel uit te maken van het carnavalskoor. Dus zing je graag
en heb je iets met kerk of carnaval: Doe dan mee! De repetities zijn op zondag 5, 12 en 19 februari, steeds
van 19.00 tot 20.30 uur. Als je mee wil doen of meer informatie wil, stuur dan een mail naar
carnavalsmis@outlook.com.

Van Schayk maakt
u wegwijs in
de wereld van
administratie en
belastingen
• Complete boekhouding
• Fiscaal advies
• Salaris- en personeelsadministratie

Meer weten over onze dienstverlening?

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

Pater van den Elsenlaan 21 - 5462 GG Veghel - 0413 - 292894
mail@vanschaykvof.nl - www.vanschaykvof.nl
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Heesche basisscholen werken Buurman Brombeer/
Ciara Flood
samen aan de toekomst

HEESCH - In het schooljaar 2017-2018 verhuist basisschool Delta naar het pand van basisschool De
Toermalijn en breidt basisschool Emmaus uit, zodat wachtlijsten opgeheven kunnen worden. Voor basisschool De Kiem verandert er niets. Dit zijn de belangrijkste punten uit het plan van herschikking voor
de Heesche basisscholen. Stichting OOG, Filios Scholengroep en de gemeente Bernheze werken zo
samen aan toekomstbestendig en duurzaam onderwijs, blijvende keuzevrijheid voor ouders in Heesch
en passende en betaalbare huisvesting.
Dalende leerlingaantallen
Net als elders in het land heeft
Heesch te maken met een terugloop van het aantal leerlingen.
Enerzijds heeft dat gevolgen
voor de financiering die elke
school krijgt, anderzijds zorgt
het voor toenemende leegstand
in de publieke gebouwen in het

tot een plan van herschikking.
Centraal daarin staan het kind
en kwalitatief goed onderwijs,
samenwerking tussen betrokken partijen, keuzevrijheid voor
ouders en betaalbare, toekomstbestendige huisvesting. Het formele instemmingstraject voor
de Raad wordt voorbereid, zo-

Heesch heeft te maken met een
terugloop van het aantal leerlingen
dorp. De gemeente Bernheze
heeft aan de stichtingsbesturen
waar de scholen onder vallen
gevraagd om actief mee te denken over mogelijke oplossingen.
De schoolbesturen hebben vervolgens een gezamenlijke verkenning en onafhankelijk onderzoek laten doen. Dit heeft geleid

dat op korte termijn gestart kan
worden met voorbereidende
werkzaamheden. De voorgenomen ingangsdatum van de nieuwe situatie is augustus 2017, bij
de start van het schooljaar.
Concrete plannen
Basisschool Emmaus gaat uit-

breiden naar het naastgelegen
pand Onder de Bogen. Daardoor
is een nauwere samenwerking
met kinderopvang Humanitas
en peutercentrum Piccino mogelijk. Openbare basisschool Delta, die op dit moment in Onder
de Bogen gevestigd is, verhuist
naar basisschool De Toermalijn. Beide scholen hebben daar
hun eigen ingang, identiteit en
onderwijsconcept, maar delen
gemeenschappelijke
ruimtes.
Op de beide locaties zal worden toegewerkt naar een toekomstbestendig en duurzaam
kindcentrum. In het gebouw van
de Toermalijn zit nu ook al de
buitenschoolse opvang van Humanitas. Bij basisschool De Kiem
verandert niets. De toekomst zal
uitwijzen of er voldoende behoefte blijft aan een kleinschalige, katholieke basisschool in
Heesch.

Koninklijke talenten op het
podium in CC Bernrode

HEESWIJK-DINTHER – De jaarlijkse voorspeelochtend en intern solistenconcours van de Koninklijke
Fanfare in Heeswijk was afgelopen zondag. Meer dan vijftig leerlingen, slagwerkers en blazers, beginners en kandidaten voor het D-examen. Allemaal hadden zij maanden geoefend en gerepeteerd
om tijdens deze fanfare-dag op het podium te kunnen staan en hun muzikale groei te laten horen. Het
grote aantal deelnemers toont opnieuw hoe succesvol de fanfare is in het aantrekken en binden van
leerling-muzikanten.
Bij de voorspeelochtend wonnen
Rens van de Berg met trombone
bij de blazers en Sien Verhallen
samen met Hein Verhallen met
snaredrum bij de slagwerkers de
aanmoedigingsprijs. In de middag wonnen Rob van de Berg
met marimba en Jan van Oorschot met trombone de eerste
prijs bij respectievelijk het slagwerk en de blazers.

Beer woont helemaal alleen op een plek ver
weg van iedereen en dat bevalt hem prima. Dan bouwen konijnen hun huis precies
naast zijn huis. En daar blijft het niet bij. Ze
kloppen steeds aan en vragen of ze honing
kunnen lenen en of hij boeken wil ruilen.
Beer wordt steeds bozer en schreeuwt dat
hij niets wil, behalve dat ze hem met rust
laten. Dat doen ze totdat er plotseling voor
de deur van Beer een mand vol lekkers en
leuks staat met een briefje erbij. Lukt het de
konijnen deze brombeer zo voor zich te winnen? Dit prentenboek
is een warm verhaal over vriendschap. Daarnaast is het boek ook
humoristisch. Vooral de tekeningen zitten vol grapjes.
Buurman Brombeer maakt deel uit van de Prentenboeken Top Tien
2017. In de bibliotheken van Bernheze staan tijdens de Nationale
Voorleesdagen alle prentenboeken uit deze top tien tentoongesteld. Daar kun je ze samen met je (klein)kind rustig bekijken en/
of fijn voorlezen.

‘Glow in the dark’
met de gidsen van
Scouting Heesch
HEESCH - Afgelopen oudjaarsdag zijn er door de vrijwilligers van
Scouting Heesch weer duizenden oliebollen gebakken. Deze oliebollen zijn van tevoren deur-tot-deur verkocht door de jeugdleden.
Voor alle jeugdleden, die een minimum aantal oliebollen verkocht
hebben, organiseert de leiding een speciale bedankavond. De gidsen van Scouting Heesch hebben afgelopen vrijdag hun jaarlijkse
‘oliebollenactiviteitje’ gehad.
De drie enthousiaste gidsen die
hiervoor in aanmerking kwamen,
kwamen afgelopen vrijdagavond
aan bij clubhuis de Elleboog met
nog geen flauw idee van wat ze
gingen doen. Toen ze in de auto
moesten stappen, werd al snel
duidelijk dat ze niet in Heesch
zouden blijven. De meiden gingen een uitstapje maken!
Dit uitstapje leidde hen naar
Nijmegen, waar ze gingen minigolfen. En niet zomaar minigolf,
maar ‘Glow in the dark minigolf’
om precies te zijn! Er waren 18
holes te trotseren, de ene wat
moeilijker dan de andere.
Vele loopings, moeilijke hoeken
en bochten werden genomen,
met als mooi resultaat dat bijna
alle ballen in de hole belandden. Het was een zeer spannende strijd, maar uiteindelijk
waren deze toppers aan elkaar

!
ACTIE

gewaagd! Ben jij of ken jij een
meisje tussen de 12 en 15 jaar
oud en lijkt het je leuk om een
keer bij de gidsen te komen kijken? Kijk dan eens op
www.scoutingheesch.nl of stuur
een mail naar
info@scoutingheesch.nl.

Elke vrijdag
pizzadag
Met uitzondering van pizza Calzone en bezorging
Alle gerechten worden luchtdicht
geseald. Binnen een straal van
15 km worden deze gegarandeerd
warm geleverd.

Pizza € 6,-

V.l.n.r.: Sien, Hein en Rens

Jan en Rob

facebook.com/
floryaheesch
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Gilde Heeswijk heeft een nieuwe Keizer
en een nieuwe beschermvrouwe
HEESWIJK-DINTHER - Na 320 jaar weer een Keizer in het gilde. In
het jaar 1696 was het de schoenmaker Dierck Hendrick Peynenborch die zich toen tot keizer schoot. Onze nieuwe Keizer, Gerard
Oskam, is op zondag 15 januari in de Protestantse kerk in Heeswijk-Dinther geïnstalleerd.

Teerdag Gilde Sint
Antonius Abt

na heeft Henry Wijnaendts deze
taak samen met zijn echtgenote
overgenomen totdat zij in 2011
hiermee gestopt zijn. Hierna is het
gilde op zoek gegaan naar een
nieuwe beschermvrouwe met familiebanden met de baron of barones. Destijds nog jonkvrouwe
Hermance van Heeckeren van
Kell kenden we al vele jaren.
Op 28 augustus 2004 was het

Haar inzet en gevoel
voor saamhorigheid
en de medemens

Gilde Heeswijk heeft nieuwe Keizer en Beschermvrouwe

Dat gebeurde met het omhangen van een prachtig zilveren
schild in de vorm van een hugenotenkruis met daaronder
drie zilveren vogels. De drie zilveren vogels staan voor het feit
dat de Keizer drie jaar achtereen
de houten vogel naar beneden
geschoten heeft. Op die zondagmorgen trok het hele gilde,
met de standaardrijder voorop
en daarachter een prachtige authentieke huifkar met de keizer
en gasten, naar de Protestantse
kerk. Onze keizer is protestant
en wij waren bijzonder vereerd
dat de protestantse parochie ons
toestemming heeft gegeven dat

het daar mocht plaatsvinden.
Wil men lid worden van het gilde
dan moet men het christelijk geloof respecteren, zo staat in onze
reglementen. Na een gezellige
koffietafel in het gildehuis met
aansluitend een drukke receptie
voor de Keizer werd de dag afgesloten.
Barones Hermance Gransberg
van Heeckeren van Kell nieuwe
beschermvrouwe
Zoals vele weten zijn de baron en
de barones van kasteel Heeswijk
vanaf 1963 tot hun overlijden
beschermheer en beschermvrouwe van het gilde geweest. Daar-

hele Sint-Willebrordusgilde in
Zieuwent in de kerk aanwezig bij
haar huwelijk met Joost Gransberg. Het was een belofte van
jaren terug dat wij bij hun huwelijk aanwezig zouden zijn. Wat
wij zeer waarderen is het vrijwilligerswerk bij de damesvereniging van de Orde van Malta in
Nederland met reizen naar Lourdes en het organiseren van diverse zomerkampen met gehandicapten. Dat toont haar inzet en
gevoel voor saamhorigheid voor
de medemens, die gildeleden
ook altijd als doelstelling meedragen. We hebben nadat Henry
Wijnaendts in 2011 gestopt was
een aantal jaren gewacht, zodat
haar kinderen wat ouder waren
en het nu ook bewust kunnen
meemaken. De barones is op 15
januari in de Protestantse kerk in
Heeswijk-Dinther geïnstalleerd.

Italiaanse Delicatessenwinkel & Pizzeria

FINGERFOOD
BROODJES
DESSERTS
PIZZA
‘t Dorp 70 Heesch

Tel: 0412 - 474 000

www.g-italiana.nl

VORSTENBOSCH - In het teken van de patroonheilige Sint Antonius
Abt viering was op zondag 22 januari een Heilige Mis in de Lambertuskerk te Vorstenbosch. Op deze frisse morgen ging het gilde
in optocht van het clubhuis naar de kerk. Tijdens deze Heilige Mis
werden de overleden leden herdacht, in het bijzonder Antoon van
Roosmalen en oud gildeheer Ruud Dekkers, die in het jaar 2016
overleden zijn.
Tevens werden in deze viering
drie nieuwe leden ingevendeld,
te weten Suze van der Heijden,
Charlotte Somers en Peter van
Kessel.
Na afloop van de mis werden alle
aanwezigen in de kerk samen
met de leden uitgenodigd voor

een kopje koffie met krentenbrood in clubhuis ’t Gildebergske. Kort na aankomst kregen alle
aanwezigen nog lekkere warme
worstenbroodjes
aangeboden
door ingevendeld lid Peter van
Kessel. Hiermee werd de teerdag
afgesloten.
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Het 24-uurs Solexrace
Festival gaat verhuizen!

HEESWIJK-DINTHER - Vorig jaar heeft het 24-uurs Solexrace Festival met onder andere een uitverkochte zaterdagavond en ramvolle
brascrossklasses al haar records qua deelnemers en bezoekers verbroken, met maar liefst 14.500.
Dit jaar heeft de organisatie besloten om het festival te verhuizen. Geen paniek, ga even zitten
en haal rustig adem. De ver-

trouwde bosrijke locatie bij café/
zaal Stanserhorn, waar je het
warme ‘thuiskomgevoel’ krijgt,
blijft hetzelfde. Slechts de datum

verhuist van het laatste weekend
van de bouwvak-zuid naar het
laatste weekend van augustus.
Het feest van deze elfde editie
zal losbarsten op 25, 26 en 27
augustus. Inschrijven voor de
Solexrace en Brascross kan vanaf
zaterdag 11 maart.

Op pad met het IVN
HEESWIJK-DINTHER - Eén of
meer gidsen van het IVN nemen
je mee op de ‘Beleef het Landgoed’ wandeling over het Landgoed Heeswijk op zondag 29
januari van 14.00 tot 16.00 uur.
Lekker eruit, de spieren in beweging en een keer diep ademhalen. Beleving van de schoonheid

van de natuur staat voorop. Uiteraard wordt ook stil gestaan bij
de recente ontwikkelingen in het
verfraaien van de authentieke oprijlaan van het kasteel. Neem een
paar wandelschoenen mee, want
de tocht gaat niet altijd over geplaveide paden. Per gids kunnen
maximaal twintig mensen mee en
de kosten zijn € 7,50 per persoon.

Aanmelden en verzamelen
Je kan je aanmelden voor deze
wandeling via
www.kasteelheeswijk.nl.
Bij voldoende belangstelling zullen we op zondag 19 februari en
zondag 26 maart opnieuw met
het IVN op pad gaan.

Na twee jaar een nieuwe
bus voor De Nistel

NISTELRODE - De Nistel vervoerde al met de 2 huidige privé vijfpersoon bussen 8 personen van thuis naar hun werk. Er wordt altijd
om dezelfde tijd gereden met vaste chauffeurs! Dit geeft rust en een
veilig gevoel.
De zorgonderneming telt intussen 21 medewerkers, sommige
van hen komen op hun fiets naar
hun werk. Echter het merendeel
is afhankelijk van (taxi)vervoer.
Met de komst van deze bus kan
De Nistel nagenoeg iedereen
vervoeren. Een behoorlijke mijlpaal dus voor de Nistel.
Sponsoren
Twee jaar geleden zijn ze begonnen met sparen voor de eigen bus. Met de deelname aan
de succesvolle ‘Rotory Santarun
2016’ heeft de Nistel met 130
sympathisanten een prachtig
sponsorbedrag bij elkaar gelo-

pen. Met het spaargeld en sponsorgeld is er gekozen voor een
Volkswagen Crafter uit 2011
met weinig km’s op de teller.
Derks Bedrijfswagens Uden
heeft speciaal voor De Nistel een
scherpe prijs gemaakt, een trekhaak geplaatst en staan garant
voor goede service. Ook gaan ze
gebruik maken van de vergadertafel van De Nistel om het maatschappelijk doel te ondersteunen
en de prettige sfeer.
Met goed gevulde worstenbroodjes en met het lied ‘De bus
da is unne goeie’ is hier wederom een mooie samenwerking
ontstaan.

Wisentexcursies worden hervat
MAASHORST - Na een incident met een wisentstier in het najaar van 2016 is de rust wedergekeerd in het wengebied van de wisenten in natuurgebied Maashorst. Er is nu
sprake van een rustige, stabiele situatie en daarom is er ook geen enkele belemmering meer voor excursies in het gebied. Met ingang van zondag 5 februari zijn er weer excursies mogelijk onder begeleiding van ervaren wisentrangers. Meer informatie en aanmelden: www.natuurcentrumdemaashorst.nl.
Met veel voorzichtigheid zijn
medewerkers van Ark Natuurontwikkeling en Free Nature de
afgelopen tijd in het gebied aan
het werk geweest. Zij hebben
nauwkeurig geobserveerd hoe de
kudde zich gedroeg. Ook heeft
men diverse onderzoeken en testen uitgevoerd betreffende het
gedrag van de dieren in verschillende situaties. Naar hun inzicht
is het incident met de stier echt
een incident geweest en is er op
dit moment geen enkel beletsel

Riza is een lieve, superverlegen schildpadpoes van twee jaar oud.
Ze zit al een hele poos in het asiel. Waarom? Omdat ze zo’n
meiske is dat zich niet zo goed aan het publiek laat zien als het
druk is. Als het rustig wordt, zie je Riza ineens wel verschijnen. Ze is dol op iets lekkers en dan kun je haar soms ook al
aaien. Riza zoekt een huisje zonder andere katten en kleine
kinderen, waar zij lekker alle aandacht krijgt. Geef je Riza
de tijd en de rust die ze wil? Dan komt ze er op haar eigen
tempo wel. Ze is nog zo jong en heeft nog een heel leven voor
zich, waarin ook zij graag wil uitgroeien tot een dappere poes
die mensen gaat vertrouwen. Riza staat ook op
www.dierenasiels.com en www.facebook.com/hokazo!

Dierenopvangcentrum HoKaZo

Lange Goorstraat 6 - 5406 XE Uden - tel. 0413-260546 - admin@hokazo.nl - www.hokazo.nl.

om de excursies weer in gang te
zetten. Uitgegaan wordt van een
excursie op iedere eerste zondag
van de maand. Men vertrekt om
10.30 uur bij het natuurcentrum,
de eerste keer op zondag 5 februari. De kosten voor deelname
bedragen € 7,50 per persoon, in-

clusief de huur van een verrekijker
en koffie of thee na de excursie.
Per excursie mogen twaalf deelnemers mee onder leiding van
twee wisentrangers. Kinderen
mogen mee vanaf 10 jaar, onder
begeleiding van een volwassene.

Hartje Maashorst; centrum voor spirituele groei
door begeleiding en ontwikkeling
lezingen - workshops - groepsactiviteiten

Centrum Timmers

Eerste vri
jdag

van de m
Los door het bos
aan
- MEDITA d
TIE Bed en Breakfast De Maashorst
Eerste zo
ndag
Centrum Maia
van de m
aand
- D RU M C
Mandalart
IRKEL Natuurlijk Behandelen
Nellie Timmers Den Dekker Natuurgeneeskundige

VERBINDEN EN DIENSTBAAR AAN DE MAASHORST
Palmenweg 5, 5388 SG Nistelrode, www.hartje-maashorst.nl, 0412-611577
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25%
KORTING

2 VOOR

5

00

Unox rookworst

Eierkoeken

Van de broodafdeling

Gelderse of magere rookworsten
2 verpakkingen à 375 gram

Geldig t/m dinsdag
21 februari 2017

3 VOOR

7

50

Kies en mix

3 bakjes kipdij-braadsticks of rundergehakt à 600 gram, kipkrokantschnitzels,
gehaktschnitzels of visburgers à 4 stuks, gehaktstaven of grillburgers à 5 stuks
of runderchipolata’s à 8 stuks
Geldig van wo 25 januari t/m di 21 maart 2017

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
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GEMEENTEBERICHTEN

PRAKTISCHE INFORMATIE
De Misse 6, Postbus 19
5384 Zg Heesch
tel.: 14 0412
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30
uur Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur
Politieloket
maandag t/m donderdag:
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur
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Collecteer met en voor
uw vereniging voor
Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins bernhard cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland, op grote en kleine schaal. bernheze kent een
groot aantal culturele verenigingen (harmonieën, fanfares, toneelgezelschappen, zangverenigingen enz.).
Ook uw vereniging kan voor het
Prins Bernhard cultuurfonds collecteren.
- U steunt het werk van het fonds
en levert zo een bijdrage aan de
diversiteit en bloei van cultuur
in Nederland, in de ruimste zin.
- U zet zich samen in voor een
goed doel en versterkt zo de
onderlinge saamhorigheid.
- De helft van de opbrengst komt
ter beschikking van uw eigen
vereniging.
- Het meedoen aan de Anjeractie
is te beschouwen als een teken
van solidariteit met alle organisaties die cultuur een warm
hart toedragen, net als de uwe.
- Door mee te doen, houdt u de

fondsen op sterkte; dat is ook
voor culturele verenigingen van
belang, want deze vragen aan
dezelfde fondsen subsidie voor
bijvoorbeeld nieuwe uniformen, bijzondere voorstellingen,
enz.
Dit jaar wordt de collecte gehouden van 14 tot en met 20 mei.
Als uw - culturele - vereniging
geïnteresseerd is in het houden
van een collecte voor het Prins
Bernhard cultuurfonds, kunt u
dit vóór 21 maart doorgeven aan
mevrouw S. Scholte,
e-mail: s.scholte@bernheze.org,
telefoon 14 0412.

Bouwkavels plan De Hoef 2 Heesch
Inschrijven kan van 25 januari tot en met 7 februari

Lager GFT-tarief:
meer scheiden, minder betalen!
De tarieven voor GFT- en restafval zijn gewijzigd (zie tabel). Het
aanbieden van de GFT-container
is de helft goedkoper geworden
en het aanbieden van restafval is
nu iets duurder. voorheen waren
de tarieven voor GFT- en restafval gelijk, dit prikkelde natuurlijk niet om deze afvalstromen
goed te scheiden. Maar vanaf
dit jaar loont het om het GFT-afval in de juiste container aan te
bieden. Het tarief van de groendepots is ook ongeveer de helft
goedkoper.
Dit mag in de GFT-container:
- groente- en fruitafval
- aardappelschillen
- gekookte etensresten
- vis- en vleesresten, ook graten,
schelpen en botjes
- notendoppen en eierschalen
- gestold vet en jus
- theezakjes, filterzakjes met

GFT-tarief verlaagd:
gebruik uw GFT-container
koffiedik
- brood- en kaaskorsten
- klein snoeiafval, gemaaid gras
en bladeren
- onkruid
- bloemen en kamerplanten
- mest van kleine huisdieren
(cavia’s en konijnen) met stro

gFt ledigingtarief
gFt kilogramtarief
Restafval ledigingtarief
Restafval kilogramtarief
groenafval tarief groendepot (per m³)

2016
€ 1,60
€ 0,20
€ 1,60
€ 0,20
€ 2,85

2017
€ 0,80
€ 0,10
€ 2,00
€ 0,24
€ 1,50

Nominaties sportman,
sportvrouw, sportploeg
en sportvrijwilliger 2016
Op zondag 29 januari huldigen wij 450 jeugdige sportkampioenen van onze gemeente. Tijdens deze bijeenkomst maken wij ook
de sportman, sportvrouw en sportploeg jeugd 2016 bekend en de
sportvrijwilliger van 2016. De bijeenkomst vindt plaats vanaf 14.30
uur in Uitgaanscentrum Lunenburg in Loosbroek.
U kunt zich voor de volgende
bouwkavels inschrijven in plan
De Hoef 2 in Heesch. inschrijven
kan van 25 januari tot en met 7
februari 2017. U vindt een inschrijfformulier op
www.bernheze.org.
kavelinformatie
A. K14, oppervlakte ± 248 m2,
alleen geschikt voor een
twee-onder-een-kapwoning
verkoopprijs € 81.111,62
inclusief BtW exclusief kosten
koper
B. K15, oppervlakte ± 251 m2,
alleen geschikt voor een
twee-onder-een-kapwoning
verkoopprijs € 82.746,94
inclusief BtW exclusief kosten
koper
c. K14/15, samen oppervlakte
± 501 m2, geschikt voor een

vrijstaande woning
verkoopprijs € 163.858,56
inclusief BtW exclusief kosten
koper
D. K17, oppervlakte ± 317 m2,
geschikt voor een vrijstaande
woning
verkoopprijs € 107.591,39
inclusief BtW exclusief kosten
koper
In de laatste fase van De Hoef 2
worden rijwoningen en twee-onder-een-kapwoningen gebouwd
en uitgegeven door de projectontwikkelaar.
Meer informatie over de projectwoningen vindt u op www.dehoef2.nl. De gemeente verkoopt

circa 10 bouwkavels voor zelfbouw. De verkoop is al in 2016
gestart. Er zijn 8 bouwkavels
verkocht. U kunt zich inschrijven
voor de laatste kavels. Op deze
inschrijving is het ‘toewijzingssysteem uitgifte bouwkavels 2017’
van toepassing.
Wat u mag bouwen en de verkoopvoorwaarden kunt u nalezen op www.bernheze.org.
Loting
Als er meer inschrijvers zijn dan
kavels, gaan we tot loting over.
U krijgt daar een e-mailbericht
over. De loting vindt plaats op 15
februari 2017.

De genomineerden zijn:
Sportman jeugd 2016
Omdat er slechts één genomineerde is, maken wij die niet bekend.
Sportvrouw jeugd 2016
1. gwen Opstal uit Nistelrode
van DV Dancing Kids
Nistelrode
Europees kampioen voor
garde en Showdanssport
2. Eline van der Leest uit
Nistelrode van gympoint
Nederlands kampioen
trampolinespringen
Sportploeg jeugd 2016
1. gardegroep Miracle van DV
Dancing Kids
Europees kampioen garde
dansen.
2. St. Avesteyn en Heeswijk
meisjesteam MO15-1

Het eerste jaar van samenwerking van deze twee teams zijn
ze al kampioen geworden.
3. Voetbalvereniging HVcH uit
Heesch: meisjesteam MA1
Voor- en najaarskampioen en
bekerwinnaar
4. Voetbalvereniging Prinses
Irene uit Nistelrode: team E3
Voor- en najaarskampioen en
regiofinale van de KNVBbeker gehaald.
5. gympoint Nistelrode: caitlyn
Jacobs en Inge Exters
Nederlands kampioen
synchroonspringen.
Sportvrijwilliger 2016
Maken wij pas bekend op de
middag zelf, zodat ze eventueel
opnieuw kunnen worden genomineerd.

GEMEENTEBERICHTEN
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GEMEENTERAAD
Op donderdag 2 februari 2017
vindt er een raadsvergadering
plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch. De vergadering is openbaar
en begint om 19.30 uur.
agenda
- gewijzigd vaststellen bestem-
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mingsplan Park Beelland in
Heesch.
- Vaststelling bestemmingsplan Rodenburg in Heeswijk-Dinther.
- Beleidsplan openbare verlichting.
- Voorlopige liquidatiebegroting
gemeenschappelijke regeling

ISD Optimisd.
- Jaarrekening en -verslag 2015,
jaarplan en begroting 2017
regio Noordoost-Brabant.
- Verordeningen en beleidsregels Participatiewet en sociale
zaken.
- Beleidsvisie en beleidsplan
schuldhulpverlening Bernheze

2017.
- Beleidsnota Bijzondere bijstand
en gemeentelijk Minimabeleid
Bernheze 2017.
- Definitieve vaststelling tarieven
OZB en Rioolheffing 2017.

wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

- Slotenseweg 11
Uitbreiden overkapping/balkon
Verzenddatum: 17-01-2017
Heeswijk-Dinther
- Plein 1969 hoek winkelruimte
Vervangen kozijnen
Verzenddatum: 16-01-2017
- Baron v.d. Bogaerdelaan 7
Plaatsen dakkapel en vernieuwen/isoleren dak
Verzenddatum: 17-01-2017
- Eikenhoek 11
Realisatie houten dakopbouw
Verzenddatum: 18-01-2017
- Heibloemsedijk 14
Verbouwen woning
Verzenddatum: 18-01-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

informatie
De agenda en bijbehorende stuk-

ken vindt u op www.bernheze.
org. Via deze website kunt u de
raadsvergadering live volgen en
op een later tijdstip terugkijken.
Met vragen over de gemeenteraad en de raadscommissies kunt
u terecht bij de griffie, telefoon
14 0412, e-mail
griffie@bernheze.org.

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

algemene Plaatselijke
verordening (aPv)
Sluitingsuur
De burgemeester heeft op 16 januari 2017 besloten om voor horecabedrijf café Zalen ’t tunneke,
’t Dorp 148 in Heesch op basis
van artikel 2.29 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Bernheze 2014 een ontheffing
van het sluitingsuur op 26 en 27
februari 2017 te verlenen.
Procedure 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Stichting carnaval HDL voor
het organiseren van diverse
carnavalsactiviteiten, zoals
pronkzittingen op 17 en 18
februari 2017 in sporthal De
Zaert, Heilige Stokstraat 1,
5473 gK Heeswijk-Dinther en
carnavalsoptochten op 25 en
26 februari 2017. Route 25
februari: Plein 1969, Jonker
Speelmanstraat, De Flerustraat,
graaf Wernerstraat, Ridder
Robertstraat, Zijlstraat, Donkeren Dijk en Julianastraat,

5473 cA Heeswijk-Dinther.
Route 26 februari: Irenestraat,
Bernhardstraat, Julianastraat,
torenstraat, St. Servatiusstraat,
Hoofdstraat, Abdijstraat, Zijlstraat en Plein 1969, 5473 cA
Heeswijk-Dinther. De beschikkingen zijn verzonden op 20
januari 2017.
- carnavalsstichting De Wevers voor het organiseren van
pronkzittingen op 4 en 11
februari 2017 van 19.00 tot
2.00 uur en 5 februari 2017
van 13.00 tot 19.00 uur in
sporthal De Overbeek, De
Hoef 23a, 5388 EL Nistelrode.
De beschikkingen zijn verzonden op 23 februari 2017.

wet milieubeheer
algemene maatregel van bestuur
De volgende melding als bedoeld
in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) is ingekomen:
- Maatschap Van der Locht heeft
een melding Activiteitenbesluit
ingediend voor het veranderen
van een agrarisch bedrijf op
het adres Dorpsstraat 58 en
60, 5471 NB Loosbroek.

Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
vorstenbosch
- Rietbeemden ong. kavel 03
Oprichten woonhuis
Datum ontvangst: 16-01-2017
Heeswijk-Dinther
- Laag-Beugt 3d
Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening
Datum ontvangst: 20-01-2017
- Retselseweg 7
Plaatsen reclame spandoek
Datum ontvangst: 20-01-2017
- Raadhuisstraat 1 en 3
Plaatsen dakramen
Datum ontvangst: 20-01-2017
- Fokkershoek 8a
Plaatsen tijdelijke units
Datum ontvangst: 17-01-2017
- Fokkershoek 8a
Uitbreiden gildehuis
Datum ontvangst: 17-01-2017
Procedure 6 is van toepassing.
besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend.
Deze besluiten treden daags na
verzending van het besluit in
werking.
Nistelrode
- Langstraat 13
Bouwen loods
Verzenddatum: 16-01-2017

Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Onderstaande omgevingsvergunningen zijn ingetrokken.
Deze besluiten treden daags na
verzending van het besluit in
werking.
Nistelrode
- Menzel 28
Oprichten werktuigenberging/
opslagloods
Verzenddatum: 17-01-2017
- Heescheweg 8
Oprichten afgeschermde
bouwmaterialenstelling
Verzenddatum: 17-01-2017
- Heescheweg 8
gedeeltelijk plaatsen afgeschermde bouwmaterialenstelling
Verzenddatum: 17-01-2017
- Loosbroekseweg 49
Realiseren varkensstal
Verzenddatum: 17-01-2017

- Kantje 37
Uitbreiden bestaande loods
Verzenddatum: 17-01-2017
Heeswijk-Dinther
- De Morgenstond 8d
Bouwen bedrijfswoning
Verzenddatum: 23 januari
2017
- Kasteel 6
Bouwen rundveestal
Verzenddatum: 23 januari
2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden
gepubliceerd. De bekendmaking
van deze aanvragen vindt plaats
via publicatie van een ontwerpbesluit.
besluiten
Onderstaande omgevingsvergunning is via de uitgebreide voorbereidingsprocedure
verleend. Dit besluit treedt in
werking na afloop van de beroepstermijn.
Heeswijk-Dinther
- Oude Beemdseweg 2
Beperkte milieutoets
Verzenddatum: 17-01-2017
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van
toepassing.

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

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

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

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

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

versneld?

Jack van der Dussen
Fractievoorzitter VVD-Bernheze
Op 6 oktober 2016 heeft de gemeenteraad
een besluit genomen om versneld 50 sociale huurwoningen te bouwen voor alle
doelgroepen. De VVD-Bernheze was hier
zeer enthousiast over en wij hebben dan
ook van harte vóór het voorstel gestemd.
Het college van burgemeester en
wethouders was nog in gesprek
met de wooncorporaties - Brabant Wonen, Mooiland en Kleine
Meierij - en de versnelde bouw
was dus een belangrijk onderdeel
van de prestatieafspraken die gemeentes met de corporaties dienen te maken.
In december 2016 zijn de prestatieafspraken voor de komende
vijf jaar ondertekend. Als onderdeel van deze afspraken heeft
het college een programma voor
sociale huurwoningen opgesteld. In dit programma gaat het
college ervan uit dat er 275 sociale huurwoningen worden gebouwd, waarbij ook particuliere
initiatieven zijn opgenomen.
Wij waren dan ook verbaasd
dat er in 2017 slechts 58 sociale
huurwoningen worden opgeleverd, waarvan 19 woningen op

Lokaal: Wie

toezicht!?

de bouwlocatie ’t Dorp 49-61 in
Heesch. Deze woningen, door
Muller Bouw BV gebouwd, waren al langer gepland en vallen
dus buiten de versnelde bouw.
Verder zijn er 20 woningen gepland in het plan Rodenburg te
Heeswijk-Dinther. Een prachtig
plan, maar de gemeenteraad
moet het bestemmingsplan nog
vaststellen. Hier kan nog vertraging ontstaan, omdat het college niet alle onderzoeksrapporten
aan de commissie Ruimtelijke Zaken beschikbaar had gesteld.
Het is dus onwaarschijnlijk dat er
in 2017 al 50 sociale huurwoningen zullen worden gebouwd.
Misschien heeft de VVD-Bernheze dan verkeerd begrepen wat er
verstaan wordt onder versnelde
bouw...
Reageren
www.bernheze.vvd.nl/contact

houdt het

Namens Lokaal, Hans Vos
Als burger word je door de gemeenschap gewezen op je burgerplichten, zoals bijvoorbeeld het opruimen en onderhouden van je
omgeving. Wat mij het afgelopen jaar is opgevallen is het slechte
onderhoud in Heesch van diverse openbare ruimten. Uit navraag
bij de gemeente blijkt dat diverse ruimten beheert worden door de
woningbouwstichting die eigenaar is van deze gronden.
Op de website van de woningbouwstichting valt te lezen dat
zij graag ‘samen met bewoners
een omgeving creëren waarin
het prettig wonen is en waarin
bewoners zich thuis voelen.
Daarin investeren wij in een
schone en veilige leefomgeving’.
Dat laatste blijkt echter niet altijd
te gebeuren. Het onderhoud van
verschillende van deze plekken
laat, naar mijn gevoel, te wensen

over. De betreffende organisatie
erop aanspreken leidt ook niet
direct tot oplossingen. Wellicht
is hier toch een taak voor de gemeentelijke organisatie om ook
een beetje toezicht te houden op
deze semi openbare ruimte en
de betreffende eigenaren hier op
aan te spreken.
We willen toch allemaal dat heel
Bernheze een schone en veilige
leefomgeving blijft!

Meld je nu aan voor het burgerpanel
www.tipmooibernheze.nl

Vertrouwen is belangrijk
Aimy van Es (18) uit Nistelrode volgt de opleiding Onderwijsassistent aan ROC De Leijgraaf in Oss. Ze loopt stage in groep
vier van basisschool het Speleon in MuzeRijk in Uden.
Ze heeft een bijbaantje in de bediening bij Eetcafé ‘t Pumpke in
haar woonplaats.
“Om het werk van de leerkracht te verlichten, speel je als
onderwijsassistent een belangrijke rol. Ik help kinderen met lezen
en rekenen, het klaarzetten van materialen of het organiseren
van een excursie. Maar ook het helpen bij opdrachten en het
begeleiden bij het spelen behoren tot het takenpakket van de
onderwijsassistent. Bovendien help je kinderen die extra aandacht
nodig hebben. In het begin vond ik het wel spannend, zo’n volle
klas. Maar ik heb tijdens de opleiding geleerd hoe ik daar mee om
moet gaan. Dat geeft me veel vertrouwen. Nu weten de kinderen
hoe ik ze kan helpen en dat zij weer op mij kunnen vertrouwen.
Zo ontstaat er een veilige sfeer, waarbinnen het fijn werken en
leren is. Het onderwijs is mijn toekomst. Voor D66 is onderwijs
heel belangrijk, dat past bij mij.”

SP: Succesvolle

Ik ben

SP thema-avond zorg

Jan Prinsen, SP Maatschappelijke Zaken
Op donderdag 19 januari organiseerde de SP afdeling Bernheze een thema-avond over de zorg in CC De Pas in Heesch. De insteek was om samen
met direct betrokkenen, instellingen, organisaties, stichtingen en verenigingen - het maatschappelijk middenveld - te kijken naar de overschotten in het
sociaal domein, met name de Wmo. In Bernheze is dit overschot inmiddels
opgelopen tot € 5,7 miljoen. Bij ongewijzigd beleid houden we gewoon veel
zorggeld over.
Zorgen over zorg
Er liggen wel degelijk mogelijkheden om zaken structureel
anders aan te pakken. De circa
40 aanwezigen op deze themaavond bogen zich over vragen
als: hoe kunnen we de gelden
zinvol inzetten en op welke manier krijgen we de groep zorgmijders in beeld? Tijdens een levendige discussie werd er op een
constructieve wijze nagedacht
over mogelijke opties. Dit met als

uitgangspunt de praktijkervaringen van de deelnemers. Ideeën
als: een betere toegang tot de
Wmo, verlaging van de eigen bijdrage, meer ondersteuning voor
mantelzorgers en meer nazorg in
het jeugddomein passeerden de
revue.
Op het einde van de avond werd
gekeken welke onderwerpen in
eerste instantie het beste konden
worden opgepakt en onderzocht

op haalbaarheid. De SP heeft voldoende huiswerk meegekregen
en gaat zich buigen over voorstellen richting de gemeenteraad.
De aanwezigen spraken hun
waardering uit over de organisatie en inhoud van deze avond. Zij
zullen zeker door de SP Bernheze
van de verdere ontwikkelingen
op de hoogte worden gehouden.
De zorg voor kwetsbare mensen
vraagt dit van ons allemaal.

Mantelzorgwaardering 2016
Bernheze - In november heeft
de gemeente Bernheze haar
mantelzorgers gewaardeerd met
een gezellige verwendag. Voor
mantelzorgers die hier toen niet
bij konden zijn, gaan we wat extra’s organiseren.
Mantelzorglunch
Op vrijdag 3 februari wil wethouder Jan Glastra van Loon
graag lunchen met mantelzorgers. Enerzijds om de burgerinitiatieven op het gebied van zorg
de gelegenheid te geven hun
werk-zaamheden rondom o.a.
Samsam en De Sociale Wegwijzer toe te lichten. Anderzijds
kunnen mantelzorgers aangeven
welke behoeften zij hebben ten
aanzien van mantelzorgonder-

zet uw
mantelzorger
in het zonnetje
steuning en de mantelzorgwaardering in 2017. De lunch is van
11.00 tot 13.30 uur in zaal Kerkzicht in Loosbroek,
Aanmelding
Wilt u uw mantelzorger in het
zonnetje zetten. U kunt uw
mantelzorger aanmelden via
www.bernheze.org. Voor vragen kunt u contact opnemen
met Margo van den Berg, 0648801127. Ook als u bekend
bent bij Wmo of Margo, moet u
uw mantelzorger aanmelden.

Vervangende mantelzorg
Het kan zijn dat u niet zomaar
van huis kunt. Wilt u dan aangeven of het nodig is dat wij
vervangende zorg regelen?
Hiervoor wordt een vrijwilliger
gezocht.

informatie voor de kernen
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Jammer…

Cursus Digisterker: werken
met de elektronische overheid

Ad Donkers, Politieke Partij Blanco
Per 1 januari is de Intergemeentelijke Sociale Dienst Optimisd opgeheven.
Vier gemeenten, Veghel, Schijndel, Sint-Michielsgestel en Bernheze, hebben
jaren op een voortreffelijke manier de grote verscheidenheid aan sociale zaken uitgevoerd voor u als inwoners die hierop een beroep deden. Nu Meierijstad is ontstaan, neemt deze nieuwe gemeente het beleid en de uitvoering
van de Sociale Dienst zelf ter hand. Bernheze en ook Boekel nemen daar
voortaan hun diensten af. Jammer?
Nee, helemaal niet, want alle zaken zijn prima met elkaar overeengekomen en Bernheze kan
zelf mede het beleid en de uitvoering ervan blijven bepalen. Zo
zijn op dit moment alle afspraken
zoals over de participatiewet,
over de schuldhulpverlening,
maar eveneens over de bijzondere bijstand en het minimabeleid
in stand gebleven.
Wat is er mogelijk dan wel jammer? Jammer is het, dat toch nog

steeds een aantal mensen dat in
aanmerking zou kunnen komen
voor bepaalde extra uitkeringen
en ondersteuningen, hiervan
geen gebruik maakt.
Erg jammer als u een bijdrage
zou kunnen krijgen voor de aanschaf van bijvoorbeeld een wasmachine of een gasfornuis, en u
benut deze mogelijkheid niet. Of
als uw kind bijvoorbeeld niet bij
een sportvereniging of hobby-

club kan vanwege de contributie,
waarvoor u ook een financiële
ondersteuning kunt krijgen en u
gebruikt die niet. Zo is er ook de
collectieve zorgverzekering voor
minima. Kortom, een scala aan
mogelijkheden.
Raadpleeg de gemeentelijke
website en/of vraag informatie
hierover aan bij het gemeentelijk
loket. Twijfel niet als u er recht op
heeft, want dat is echt JAMMER!

CDA: Aantrekkelijk wonen in plan Rodenburg
Erwin van Kessel, commissielid Ruimtelijke Zaken CDA Bernheze
Afgelopen week is in de commissie ruimtelijke zaken Plan Rodenburg
besproken. Een mooi plan, waarbij vanaf de eerste plannenmakerij de
gemeente Bernheze vooruitstrevend is geweest. Niet eerst zelf het plan
ontwikkelen en dan kijken of er vraag naar is, maar eerst de marktvraag
in beeld brengen en daarna in gezamenlijkheid de plannen verder uitwerken. Dit met inbreng van omwonenden en de wensen van de toekomstige
bewoners.
Gelukkig ging de gemeenteraad
mee om voor dit plan gezamenlijk de nek uit te steken.
Het resultaat mag er wezen; al
meer dan 100 opties voor kavels,
voor alle leeftijdscategorieën.
Wederom bleek dat communicatie omtrent beleid een belangrijk, maar vaak ook een moeilijk
aspect is. Los van effecten op de
inrichting en op bepaalde details
van het plan hebben we gelukkig

geen fundamentele bezwaren
tegen het plan gehoord. Helaas
waren nog niet alle onderliggende stukken aangeleverd, dus
kon de commissie niet overgaan
tot een volledig positief advies
aan de gemeenteraad. Het project verdient alle zorgvuldigheid, want wij willen dat dit plan
slaagt, maar dan moet alles en
iedereen gehoord zijn. Eenieder
ziet gelukkig het belang van wo-

‘

ningbouw in. Als de gemeente
de, in de commissie gemaakte,
opmerkingen heeft beoordeeld
en verwerkt, kunnen we hopelijk snel overgaan tot vaststelling
van deze mooie kans voor Heeswijk-Dinther.
Wij als CDA Bernheze maken ons
daar dan ook hard voor.
Het komt de leefbaarheid in onze
kernen ten goede!

Erwin: Het project verdient

alle zorgvuldigheid,
want wij willen dat dit plan slaagt
Progressief Bernheze:

’

BERNHEZE - De bibliotheek Heesch start een speciale beginnerscursus ‘Digisterker: werken met de elektronische overheid’. De cursus
is bedoeld voor mensen die willen leren hoe ze via internet gebruik
kunnen maken van alle diensten van de overheid.
De overheid doet steeds meer
via internet. Je kunt steeds meer
diensten online regelen. Of het
nu gaat om het aanvragen van
huurtoeslag, om werk zoeken of
om het doorgeven van een verhuizing. Ook vraagt de overheid
steeds vaker naar je DigiD: een
soort digitale toegangscode voor
overheidsdiensten.
Vind je het moeilijk om gebruik
te maken van de digitale dienstverlening van de overheid?
Schrijf je dan in voor de cursus
Digisterker. Deelname is gra-

tis!! Inschrijven kan via onze site
www.nobb.nl/bernheze Cursus
Digisterker.

Belastingbiljet invullen
BERNHEZE - FNV leden kunnen hun belastingbiljet gratis laten
invullen. U kunt hiervoor op internet een afspraak maken tussen
1 februari en 9 april via: www.afspraakmakenfnv.nl. Ook telefonisch een afspraak maken is mogelijk.
Voor de plaatsen in de regio Veghel: op maandag- t/m vrijdagavond tussen 18.00 en 19.00
uur.
Aanmeldpunt: Anneke Hoekstra,
tel. 06-13373943. Invulavonden
dinsdag en donderdag 7 maart
tot en met 11 april. Invullocatie:
ROC De Leijgraaf, Muntelaar 10
Veghel. Lokaal: ALC M&M.
Voor de plaatsen Uden en omstreken: op maandag- t/m
vrijdagavond
tussen
17.00
en 18.00 uur. Aanmeldpunt:
Louis Schuylenburch, tel. 0613203105. Invuldagen: maan-

dag en woensdag 6 maart tot en
met 10 april. Invullocatie: Udens
College,
De Rode school ingang Schepenhoek 101 in Uden.

Altijd geholpen door
iemand die u kent
Ook voor hulp bij overstappen

cadeau
b
onze be ij
taalrekenin
g*

Duurzaam

Bellinda van den Helm, raadslid Progressief Bernheze
Mooi woord: duurzaam. Raar woord ook. Want wat betekent het nu eigenlijk? En als de één het over duurzaamheid heeft, bedoelt diegene dan hetzelfde als de ander? Nou, nee dus. Vooral binnen de politiek zijn we goed in het
invullen van ‘onze’ duurzame samenleving. Voor ieder wat wils.
Duurzaamheid gaat om mensen,
economie en aarde. We willen
geld verdienen, maar het is onze
taak om goed voor de mensen
en het milieu te zorgen; nu én in
de toekomst. Dit klinkt zo goed,
dat bijna iedereen voor duurzaamheid is. Maar duurzaamheid
maakt ook dat niet alles kan blijven zoals het is. We zullen moeten veranderen. En juist dat kost
moeite.
In 1987 heeft de VN al bedacht
dat het anders moet. Als we

doorgaan als altijd, gaat het mis
voor de generaties na ons. De
fossiele brandstoffen worden
zeldzaam, er zijn veel monden
om te voeden en de aarde raakt
uit balans. We moeten zuiniger
zijn met energie en op de natuur.
Om hongersnood in de wereld
te voorkomen is een hogere productie in de landbouw nodig.
Maar het eten van vlees zorgt dat
veel landbouwgrond wordt gebruikt om dieren te voeden. Nu
eet ik zelf ook graag een stukje

ar
Winna A
CCDN 016
2
Awardken’
‘ban

vlees, maar het kan wel minder.
De vraag is ook of Nederland de
varkens voor Europa vet moet
mesten.
Een antwoord op alle vragen heb
ik niet. Maar ik denk er wel over
na. Progressief Bernheze zou het
geweldig vinden als iedereen erover nadenkt. Zonnepanelen?
Goede isolatie? Minder vlees
eten?
Alle beetjes helpen. Dan vinden
we samen de oplossing wel.

Van Heck Assurantiën
‘t Dorp 124
5384 MD Heesch
0412 - 45 20 03
info@vanheckassurantien.nl
www.vanheckassurantien.nl

Rivez Assurantiën
Van Heck Assurantiën
't Dorp 124
& Risicobeheer
5384 MD HeeschWeijen 19a, 5388 HL Nistelrode
T 0412 - 45 20 03
088 - 8000 900
E info@vanheckassurantien.nl
info@rivez.nl
I www.vanheckassurantien.nl
www.rivez.nl

* Alleen in combinatie met een RegioBank spaarrekening. Stap over en laat uw inkomen storten. Lees de voorwaarden op regiobank.nl/actievoorwaarden.

Blanco:
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oogcontact

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

5x 1/5 staatsloten

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Ingrid Smits
Wendy Smits-v.d.
Ven
kan293851
de staatsloten
Sint Servatiusstraat
52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413
uit Heeswijk-Dinther
ophalen bij
Paperpoint
Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.

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

MooiBernhezertjes
te koop
Nieuwe DessotapijttegelS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 0,50 per tegel. Duinweg 17,
Schijndel 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
Half varken
diepvriesklaar
€ 3,29 per kilo.
Spare-ribs € 5,98 per kilo.
Slagerij Bert van Dinther
Heistraat 8 Oss.
0412-454536.
GIGANTISCHE OPRUIMING
Kortingen tot 70%
op hanglampen, vloerlampen,
tafellampen, plafonnières spots
enzovoort.
Ook hebben wij nog oude
gloeilampen op voorraad.
Doe uw voordeel want op=op
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12.
5473 AE Heeswijk-Dinther.
www.heesakkerslichtvisie.nl
Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.
Dagelijks vers
geplukte tulpen
€ 2,- per bos, verschillende
kleuren.
Richard van Doorn
Vorstenbosseweg 1, Dinther.
ALLE KADO-ARTIKELEN
nu met maar liefst
50% KORTING
Scoor nu een leuk cadeau of
woonaccessoire voor weinig.
Kom snel want op=echt op!
Heesakkers Kadoshop
Abdijstraat 12.
5473 AE Heeswijk-Dinther.
www.heesakkerslichtvisie.nl
Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.

Printpapier
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams. Per pak 500 vel
€ 4,99. Hele jaar door 5 pakken
€ 19,99. ’t Mediahuys, Laar 28,
Nistelrode.

aangeboden
Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.
Colorenta geeft
WORKSHOPS
kleuranalyse en make up om
te bepalen welke kleuren jou het
mooist maken.
Ook zijn er workshops voor
alleen make up te boeken.
Leuk om cadeau te geven of
gewoon om jezelf te verwennen.
Colorenta, Hannie Heesakkers
06-51110053 Heeswijk-Dinther.
FRIETKRAAM Voor uw
evenement of feest. Voor info
en/of boekingen: 0413-292911/
06-25416954. Mario & Christa
Bok.
EEN AVONDJE UIT
Bijna 50 jaar Schietvereniging
‘t Koskojjer. Activiteit
luchtbuksschieten voor
verenigingen, buurten en
bedrijven. Meer informatie:
Piet van Hintum 0412-611168.

Creatieve kids voor
de cursus ‘Creatief
met naald en draad’
Leer je eigen knuffel en kleding
maken. Ook voor kinderen met
autisme en/of adhd.
Info: info@wavebegeleiding.nl
of 06-25302651.

gevraagd
Klassieke auto’s
gezocht
Heeft u een oldtimer staan die
u wilt verkopen, dan kunt u mij
bellen op 06-10315896 of mail
oldtimerinkoop@hotmail.com.
Lege cartridges
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode en
steun hiermee het goede doel
Hulphond Nederland.
Oude/kapotte
mobieltjes
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode of
Bunderstraat 1 en steun hiermee
het goede doel Stichting
Opkikker.
Wie kan mij helpen aan
ansichtkaarten van
Heeswijk-Dinther en
Loosbroek?
Dick van de Leest 06-55325484.
Bidprentjes
H. Leeijen. John. D. Kennedystraat 90 Heesch. 0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik wil ze
ook graag ophalen bij u.
Gebruikte/oude
wenskaarten
Yvonne Sturm Nistelrode
06-20615906. Ingrid Smits
Vorstenbosch 0413-355008.

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

www.meermaashorst.nl

WIJ ZORGEN VOOR
WIFI DIE WÉL WERKT!

Voorleesweek
Tekst?

Baal jij ook zo van wifi die wegvalt, geen bereik in sommige
delen van je huis of tuin? Wij zorgen voor wifi die wél werkt,
zonder onnodige dure extra routers.
In 3 simpele stappen.
Ga naar www.wijwillenwifi.nl en vraag vrijblijvend
een offerte aan!

Zie oplossing pagina 28
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Paul van Tuijl: ‘De Brabantse manier van zakendoen
met een bakje koffie aan de keukentafel’

CREDION bij
VAN SOEST
& PARTNERS
Ondernemer staat centraal
Chris Stan van Daal, Jacob Nammensma, Paul van Tuijl en Frank Hanegraaf

Bij een nieuw jaar horen nieuwe initiatieven. Paul van Tuijl is daarom gestart met een Credion vestiging in de kantoren
van Van Soest & Partners zowel in Heesch als in Heeswijk-Dinther. Sinds enkele jaren wordt het steeds lastiger om een
financiering rond te krijgen om zakelijke investeringsplannen te kunnen verwezenlijken. De kans van slagen neemt
echter aanzienlijk toe als er een professionele aanvraag wordt ingediend bij geldverstrekkers.
Credion adviseur Paul kan de
ondernemer daarbij helpen aangezien hij ruim 20 jaar bankervaring heeft en daarnaast is hij
bovendien zelfstandig ondernemer. “Door mijn ervaringen
kan ik de brug vormen tussen
de ideeën van de ondernemer
en het financieringsbeleid van
geldverstrekkers. Daarnaast is
het van belang dat de ondernemer de focus houdt op zijn/haar

bedrijf. Bij Credion begeleiden
wij daarom het gehele financieringstraject van de aanvraag tot
de verstrekking van de lening”,
aldus Paul.
Credion heeft overeenkomsten
gesloten met 50 financiële partijen waardoor er voor ieder goed
plan een passende oplossing gevonden kan worden. Naast aanvragen voor investeringen is het

ook mogelijk om de bestaande
financieringsstructuur van de
onderneming te optimaliseren.
Paul vertelt: “Hier valt bijna altijd
wel winst te behalen voor de ondernemer. Naast de rentetarieven en de gestelde zekerheden
neem ik ook de balansverhoudingen mee in mijn analyse. Uiteindelijk komen we dan samen
tot een ideale structuur voor de
onderneming.”

Rock & Lol met King
Herrie & de Sjeekers
tijdens Zondagse Muziek
NISTELRODE - Tijdens tweede editie van ‘Zondagse Muziek‘ treedt de band King Herrie & de Sjeekers
op. Op deze middag worden zowel Nederlands- als Engelstalige hits uit vervlogen tijden de zaal in
geslingerd. Nummers van onder andere Johnny Cash en Elvis, maar ook Peter Koelewijn, Normaal en
Boudewijn de Groot zijn in de setlijst opgenomen. Zij laten jong en oud sjeeken!

Met Paul als Credion adviseur
gaat Van Soest & Partners met
haar dienstverlening weer een
stap verder. “Onder het genot
van een bakje koffie gaan we in
de eerste afspraak geheel vrijblijvend de mogelijkheden verkennen. Het is namelijk belangrijk
dat er een klik ontstaat tussen de
ondernemer en de adviseur. Dit
kan niet via de telefoon of het
internet. Deze Brabantse manier

van zakendoen is kenmerkend
voor zowel Van Soest & Partners
als Credion.”
Voor een afspraak kunt u contact
met Paul van Tuijl opnemen via
telefoonnummer 06-29137064.

www.mooibernheze.nl

uw gasspecialist
in de regio...

In de nazomer van 2011 besloten vijf Brabantse jongens om een ‘rock- en vooral heel veel lol- band’ te beginnen. De zanger werd gekroond tot de zekere ‘King
Herrie’ en de overige bandleden zouden voortaan door
het leven gaan als zijn ‘Sjeekers’. En ziehier; de band
King Herrie & de Sjeekers was geboren.
King Herrie: Harold Ulijn – zang
De Sjeekers: Jeroen Raaijmakers – gitaar, Edwin Raaijmakers – gitaar, Peter van der Sanden – basgitaar en
Mark van Geffen – drums.
CC Nesterlé, zondag 29 januari, aanvang 15.00 uur.
Vrije inloop en gratis toegang.
CC Nesterlé biedt een podium aan lokale/regionale
muziektalenten. Tijdens ‘Zondagse Muziek’ kan men in
de theaterzaal van CC Nesterlé tussen 15.00 en 17.00
uur in een gemoedelijke, ongedwongen sfeer genieten
van optredens. Alle soorten muziek kunnen daarbij aan
bod komen. Van jongerenbands tot klassieke ensembles. Iedere ‘Zondagse muziek’ zal anders zijn maar de
entree is altijd gratis!
De volgende ‘Zondagse Muziek’
staat voor 19 maart op de agenda.
Voor meer informatie zie het
programma op www.nesterle.nl.

gewijzigde openingstijden vanaf 1 januari 2017
GASHANDEL WILLEMSEN
Burgemeester de Grootstraat 22
Schaijk
0486-461956
www.gashandelwillemsen.nl

GASSERVICE OSS
Galliersweg 45
Oss
0412-748888
www.gasserviceoss.nl

Maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag geopend van
8.30 tot 17.00 uur. Gesloten op
woensdag, zaterdag en zondag.
In het kampeerseizoen mei t/m
augustus zijn wij op zaterdag
geopend van 9.00 tot 12.00 uur.

Maandag t/m vrijdag geopend
van 8.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag geopend van 9.00 tot
12.00 uur. Gesloten op zondag.
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bernheze bouwt
Column
onno
Een wijzigingsplan is niet
vrijblijvend

onno truschel is
zelfstandig adviseur op het
gebied van ruimtelijke

Een bestemmingsplan is een juridisch
bindend plan. Dat wil zeggen dat
zowel de overheid als burgers
en bedrijven hieraan gehouden
zijn. De gemeenteraad stelt een
bestemmingsplan vast.

ordening en eigenaar van
RO Connect in Heesch.

Duurzame groene energie van BECO
gaat heel simpel
Ditmar van Grinsven

Foto: Jan Gabriëls

Heeswijk-Dinther - Ditmar (46) en Rianne (45) van Grinsven wonen met hun kinderen Jano (12) en
Lotte (10) aan de Rodenburgseweg. Sinds enige tijd zijn ze lid van BECO, de Bernhezer Energie Coöperatie. Vanaf november 2016 gebruiken ze duurzame groene energie van BECO. “Een prima ervaring vooral
omdat ook de overstap soepel en simpel ging. BECO was al wel bekend bij ons maar het duurde even
voordat we zelf in actie kwamen,” aldus Ditmar.
In en aan huis hebben Rianne en
Ditmar al veel duurzame maatregelen getroffen. Ruim acht jaar
geleden is met een verbouwing
een zonneboiler geïnstalleerd en
werden warmtemuren aangebracht.
Zo’n drie jaar geleden kwamen
er ook een heel goed geïsoleerd
dak en zonnepanelen bij. In huis
wordt een kachel met zoveel
mogelijk snoeihout uit eigen tuin
gestookt. “In huis hebben we het
met de kinderen ook weleens over
energie als ze de deuren open laten en de lampen niet uit doen”,

zegt Ditmar. “En ik fiets naar mijn
werk bij de gemeente Oss, dat le-

‘ik ben er trots
op dat zoiets
lukt bij ons in
bernheze’
vert een goede bijdrage en is nog
gezond en lekker ook.”
Ze zijn niet voor het geld overgestapt naar BECO, maar zoals
Ditmar zegt; “Op de eerste plaats

Meer info of aanmelden op
www.bernhezerenergie.nl

Kozijnen
n Kozijnen
n Kozijnen
Ramen
n Ramen
n Ramen
n Deuren
n
Deuren
n Deuren
n Schuifpuien
n Schuifpuien
n Schuifpuien
n Vouwwanden
n Vouwwanden
n Vouwwanden

n
Voor particulieren
en bedrijVen
VOOR
PARTICULIEREN
BEDRIJVEN
VOOR
PARTICULIEREN
ENEN
BEDRIJVEN

De kern van het bestemmingsplan is
geformuleerd in de Wet ruimtelijke
ordening. Op basis van deze wet
wordt, voor een goede ruimtelijke ordening, aan de in het plan
aangewezen gronden een bestemming toegewezen. Bovendien
worden in verband met die bestemming in elk geval regels gegeven
voor het gebruik van de grond en de bouwwerken daarop.
Bij het vaststellen van een bestemmingsplan heeft de gemeenteraad
de bevoegdheid om te bepalen dat het college van burgemeester en
wethouders het plan kan wijzigen. De regels waar burgemeester en
wethouders zich daarbij aan moeten houden, zijn voor een belangrijk
deel in het bestemmingsplan zelf opgenomen. Dus als burgemeester
en wethouders gebruik willen maken van de mogelijkheid om
een bestemmingsplan te wijzigen, moeten zij aantonen dat aan de
voorwaarden, de regels, zoals de raad die heeft opgesteld is voldaan.
Een wijzigingsplan moet voldoen aan de voorwaarden die de raad
heeft opgesteld.

omdat het lokaal georganiseerd
is. En natuurlijk vanwege de zekerheid dat we echt duurzame
groene energie krijgen. Bij alles
wat we doen zouden we moeten
kijken hoe je het zo lokaal mogelijk kunt doen. Ik ben er trots op
dat zoiets lukt bij ons in Bernheze.

Naast de regels die de raad heeft opgenomen voor toepassing
van de wijzigingsbevoegdheid, geldt er nog een andere regel.
Burgemeester en wethouders zullen namelijk altijd moeten nagaan
of de wijziging van het bestemmingsplan uit oogpunt van een goede
ruimtelijke ordening ook gerechtvaardigd is. Een belangrijk onderdeel
hiervan is dat aangetoond moet worden dat bij toepassing van de
wijzigingsbevoegdheid nog sprake is van een aanvaardbaar woon- en
leefklimaat voor omwonenden.

Dan is dit dorp een mooie plek om
te wonen met zoveel eigen initiatief. Het zou mooi zijn als Beco
nog meer lokale energiebronnen
kan gaan gebruiken. Duurzaam,
dicht bij huis, dat is herkenbaar en
spreekt meer aan.”

Kortom: aan de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid uit
een bestemmingsplan zijn diverse voorwaarden verbonden. Deze
voorwaarden komen erop neer dat de wijzigingsbevoegdheid is
begrensd voor specifiek genoemde situaties en om te bewerkstelligen
dat er in de nieuwe situatie sprake is van een goede ruimtelijke
ordening.
Ten slotte nog iets over de procedure van een wijzigingsplan.
Deze procedure lijkt op die van een bestemmingsplan. Beide
plannen worden ter inzage gelegd zodat belanghebbenden hierop
een zienswijze kunnen geven en eventueel in een later stadium
beroep kunnen aantekenen. Het grote verschil zit in het feit dat het
wijzigingsplan door burgemeester en wethouders wordt vastgesteld
terwijl het bestemmingsplan door de gemeenteraad moet worden
vastgesteld.
Laat u goed adviseren!
onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl
06-2909 9005

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

GAS - WATER - SANITAIR - CENTRALE VERWARMING
EN LOODGIETERSWERKEN
Morgenstond 8b • 5473 HG Heeswijk-Dinther
0413-293 331 • 06-51172907 • email: installatielangens@hetnet.nl

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking
Zoggelsestraat 94 - 5384 VE Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.
Nistelrode bouwt aan
nieuwe escaperoom

Column
HYpotHeken

Ruimere hypotheek?
Of toch niet?
Het Nibud adviseert de overheid over het te lenen bedrag voor
hypotheken. Door de nieuwe leennormen kun je volgend jaar
meer lenen op je inkomen, maar juist ook weer minder.
ROb vaN HEUGTEN

Tekst: Tamlyn van Lanen

NISTELRODE – Het pand van voormalig café De Snor aan ‘t Laar 24
staat al enige tijd leeg. Maar niet lang meer, want binnenkort zullen
daar nieuwe mysteries, spellen en gezelligheid samenkomen. De
initiatiefnemers van Escaperoom Nistelrode openen op deze locatie
een nieuw café én een nieuw escaperoom-concept.
Medio maart wordt de nieuwe
escaperoom The Temple Escape
geopend. Het is een escaperoom
met een uniek concept. Iedereen
ontsnapt in precies 60 minuten
uit The Temple. Deze nieuwste
escaperoom bestaat uit 12 kamers. In de eerste kamer ontvang je speluitleg, in de andere
11 kamers heb je vijf minuten de
tijd om de opdracht in die kamer
zo goed mogelijk uit te voeren.
In teams van maximaal vier personen krijg je de kans om zo veel
mogelijk punten te vergaren.
Wanneer de tijd om is, opent de
deur naar de volgende kamer
vanzelf en de deur achter je sluit
zodat het volgende team de kamer in kan. Je kan nu niet meer
terug en je gaat door naar de
volgende opdracht.
Naast The Temple Escape opent
in hetzelfde pand ook een nieuw
café eveneens met een uniek
concept, onder de naam Winners Café. Het wordt geen traditioneel café waar je alleen komt
voor drankjes en gezelligheid,
maar bij Winners kan je ook terecht voor het samen spelen van
een gezelschapsspel met vrienden of familie.

waardoor kun je volgens de overheid meer lenen in 2017?
Volgens de Rijksoverheid kun je meer lenen door
inkomensstijgingen en koopkrachtmaatregelen. Maar
inkomensstijgingen gelden niet voor iedereen en
koopkrachtmaatregelen pakken verschillend uit. Daarnaast telt
het tweede inkomen in dit jaar zwaarder mee, voor 60 procent,
voor de maximale verstrekking. Vorig jaar was dat nog 50
procent. Voor tweeverdieners kan dit een groot verschil maken.
banken mogen maatwerk leveren
Banken hebben de mogelijkheid om af te wijken van de
leennormen van het Nibud. Ze mogen maatwerk leveren. tot
2008 werd massaal afgeweken van de vastgestelde kaders.
tegenwoordig hebben geldverstrekkers moeite om meer te
verstrekken dan de standaardnormen. Minister Blok van Wonen
en Rijksdienst laat onderzoeken waarom er weinig maatwerk
wordt geleverd.

uitgevallen damspel, Pictionary
en Monopoly. Ook voor een lekker drankje kan je hier terecht.
Mike van der Walle, eigenaar
van Shake ‘M Cocktails, wordt
de bartender van het café.
Kortom, met deze twee unieke
concepten kan je aan Laar 24
terecht voor een compleet en
uniek avondje uit, wat ongetwijfeld voor de nodige gezelligheid
gaat zorgen.

‘t Dorp 124 Heesch
0412 652535
rob@hetgelehuishypotheken.nl
www.hetgelehuishypotheken.nl

Maximale hypotheek met NHG gaat juist omlaag
Met een hypotheek met NHg, met een rentevaste periode
van 10 jaar of langer, mag je volgens het Nibud minder lenen.
Een hypotheek met NHg is de meest gekozen hypotheek, en
met de huidige lage rentes is het logisch om te kiezen voor een
rentevaste periode van 10 jaar of langer. Dus dan kun je minder
lenen.
Hieruit blijkt weer dat het adviseren in hypotheken altijd
maatwerk is. Stel plannen niet uit naar de toekomst, want
de dalende trend van de hypotheekrentes lijkt doorbroken.
Een stijging van de hypotheekrentes zorgt weer voor hogere
hypotheeklasten.
Met vriendelijke groet, Rob van Heugten

Haal de
zon in huis

In het café, dat tevens de in- en
uitgang van The Temple Escape
wordt, is een groot aantal spellen aanwezig die de bezoekers
kunnen spelen zoals een groot

Kies voor duurzame energie
www.vanbakeleco.nl
Geen
oor
btw v
n
uliere
partic

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel
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bernheze bouwt
Her-certificering Keurmerk Veilig Ondernemen Bernheze
HEESCH – Voorzitter Pascale van Heugten heette tijdens de nieuwjaarsreceptie van de ondernemersvereniging Heesch iedereen welkom en proostte op een ondernemend 2017. Vervolgens stelde ze
Onno Keuker voor, projectleider Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) namens MKB Nederland.

kun je korting krijgen op je verzekering.”
Hierna was het woord aan burgemeester Marieke Moorman,
die erg trots is dat Bernheze weer
voor drie jaar gecertificeerd is
met het KVO-B en dat het met
veiligheid de komende tijd goed
zit. En dit kan alleen door de inzet van de werkgroepen. Dus een

Tjerk de Laat (brandweer).
Werkgroep Heeswijk-Dinther
De werkgroep Heeswijk-Dinther
bestaat uit Wim van der Heijden,
Mirjam van den Bersselaar, Loek
Snijders (wijkagent), Harm van
de Ven, Theo Jacobs, Dennis van
Zutphen, Rita van Beek, Rob van
den Berg, Suzanne van Bruchem
(gemeente Bernheze), Jossien

gemeente, politie en brandweer.
Overlast en criminaliteit worden
aangepakt en de veiligheid in
een gebied wordt vergroot. Er is
een keurmerk voor bedrijventerreinen: het KVO-B.

‘Het keurmerk wil zeggen dat de
bedrijventerreinen schoon en veilig zijn’
Voorzitter Pascale van Heugten heet iedereen welkom

Onno kwam de ondernemers
feliciteren met het feit dat de
bedrijventerreinen Cereslaan-De
Beemd in Heesch, ‘t Retsel in
Heeswijk-Dinther en Kleinwijk in
Nistelrode veilig bevonden zijn.
Er is dus voor drie jaar her-certificering voor Bernheze. Het

Pascale introduceert Onno Keuker

keurmerk wil zeggen dat de bedrijventerreinen schoon en veilig zijn. Nog een tip van Onno
Keuker: “Geef bij je verzekering
aan dat je gevestigd bent op een
gecertificeerd KVO-B bedrijventerrein en dat je lid bent van
de ondernemersvereniging, dan

Harm Peters en de burgemeester

pluim voor al deze mensen die lid
zijn van de werkgroepen in Bernheze. Vervolgens overhandigde
ze het ingelijste certificaat aan
Harm Peters, één van de leden
van de werkgroep in Heesch.
Werkgroep Heesch
De werkgroep Heesch bestaat
uit Wim van der Heijden, Mirjam
van den Bersselaar, Harm Peters,
Harold van Munster, die overigens gaat stoppen, Marc Leijen,
Wim Kluessjen (wijkagent ), Anthony van Bakel, Suzanne van
Bruchem (gemeente Bernheze),
Jossien Bouter (gemeente Bernheze) en Erik Thijssen (brandweer Heesch).
Werkgroep Nistelrode
De werkgroep Nistelrode bestaat
uit Wim van der Heijden, Mirjam van den Bersselaar, Michael
van Creij (wijkagent), Mariëlle
Hurkmans, Ton Willemse, Geert
Hermes, Ton van den Crommenacker, Suzanne van Bruchem
(gemeente Bernheze), Jossien
Bouter (gemeente Bernheze) en

Bouter (gemeente Bernheze) en
Tjerk de Laat (brandweer).

Tot slot
Her-certificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor
Keurmerk
Bedrijventerreinen is een contiHet Nederlandse bedrijfsleven nu proces. Dankzij de intensieve
lijdt jaarlijks veel schade door samenwerking van de ondernecriminaliteit en onveiligheid. De mersverenigingen, de SIOB, de
overheid en het bedrijfsleven wil- ondernemers op de bedrijvenlen hieraan graag iets doen. Om terreinen, de politie, brandweer
deze reden isAdviesburo
het Keurmerk
Vei-Gerwen
en gemeente
kan Bernheze weer
Jan van
B.V.
Adviesburo
Jan van Gerwen B.V.
lig Ondernemen (KVO) ontwik- drie jaar vooruit.
keld. Het KVO is een structuur
voor het opbouwen van samen- Meer informatie:
werking tussen ondernemers, de www.kvo-bernheze.nl.

Onno Keuker feliciteert burgemeester Moorman met de her-certificering

Brandpreventief
Adviesburo
Jan van Gerwen
B.V.
Adviesburo
Jan
B.V.
Brandpreventief
Adviesburo
Jan van
van Gerwen
Gerwen
B.V.
Adviesburo
JanBetonvan Gerwen
Brandpreven
Brandpreventie
staalenB.V.
houtconstructies
Beton- staal- en houtconstructies

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.
De Morgenstond 35 - 5473 HE Heeswijk-Dinther - T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

De Morgenstond 35
De Morgenstond 35
5473 HE Heeswijk-Dinther 5473 HE Heeswijk-Dinther
T. 0413 29 36 63
T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

showroom open
op zaterdag
10.00 - 15.00 uur

KWALITEIT
IS DE

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

www.jmeulendijk.nl

Meulendijk

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

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

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen
Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

B.V.
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

Van Mook de Echte Bakker
bouwt aan de toekomst
NISTELRODE - De noodvoorziening is met open armen ontvangen door de klanten. Zij ondervinden,
zelfs ondanks de kou buiten, geen hinder. In het winkelpand kan de bouw dus in volle vaart verder.
Na de sloopwerkzaamheden van afgelopen week werden deze week vooral voorbereidingen gedaan
voor het plaatsen van de nieuwe pui en daarna het plaatsen van het interieur. Maar zover is het nog
niet, de veelal lokale bedrijven hebben nog wat uren werk te verzetten voor de mooie 3D tekeningen
tot leven gaan komen in realiteit.

De noodwinkel zorgt ervoor dat alles doorgaat

De eerste week zit er al op,
de noodwinkel werd geplaatst
en het interieur van de oude

winkel werd verplaatst naar de
noodwinkel. De muur tussen
de winkel en de voormalige

keuken moest neer, zodat de
winkel een groter oppervlak
krijgt. Er is al veel gebeurd!
Aannemer Ron van Roosmalen
coördineert deze strakke planning met veel ondernemers,
want binnen korte tijd moeten alle bouwkundige werkzaamheden naadloos in elkaar
overlopen. Maar vele handen
maken licht werk en zo kan het
dat deze tweede week - week
4 - de kale ruimte al voorzien
wordt van bekleding aan de
wanden, een stalen balk wordt
geplaatst en de bouwkundige werkzaamheden, zoals het
aanpassen van de elektriciteitsinstallatie, en het tegelwerk gaat tegen de wanden.
Volgende week gaan de voorbereidingen door, want het
pand moet dan klaar zijn voor

het plaatsen van de nieuwe pui.
Een bijzondere nieuwe schuifpui zal het pand een nieuw
aanzicht en extra cachet geven.
Maar ook een nieuw interieur
zal zorgen voor een ruimere
opzet. Zo werken alle professionals toe naar het uiteindelijke
doel van Van Mook, de Echte
bakker. Het assortiment ruimer

presenteren, de klanten meer
ruimte te bieden en zo tijdens
het winkelen meer winkelcomfort te bieden.
Woensdag 15 februari gaat de
nieuwe winkel open en kunnen
de klanten genieten van de
bekende service in een nieuw
jasje.

GAS-WATER-C.V.-SANITAIR-DAKWERK

Kwaliteit
Kwaliteit VOOR EEN
VOOR EENSCHERPE PRIJS

waliteitSCHERPE PRIJS
OOR EEN
CHERPE PRIJS

Compleet
nieuwe grot
e
showroom
!

Compleet E
nieuwe gro
te
showroom
!

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

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

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

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

Installatiebedrijf v. DINTHER

Compleet
nieuwe gro
te
showroom
!

Weverstraat 22 - 5388 PK Nistelrode
Tel: 0412-612770 - www@vandintherbv.nl

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

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

Maxend 55 - 5388 TW Nistelrode
Tel: 0412-611770 - www.vanderleestaalbouw.nl

Waardsestraat 11 - 5388 PP Nistelrode
T. 0412-613606 -06-53717871
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AAn heT WerK
Stichting R.K. begraafplaats
Petrus Emmaus Parochie Heesch
is op zoek naar vrijwilligers
HEESCH - Voor het aankomende
seizoen is de stichting op zoek
naar ondersteuning van de professionele hovenier door enkele
mannen/vrouwen met groene
vingers.

Genieten van de sneeuw
BERNHEZE - De laatste weken geniet ik volop van de winter. Heerlijk om buiten te zijn. Ook de ijzel heeft
me er niet van weerhouden om naar buiten te gaan en te genieten van de mooie uitzichten. Natuurlijk is het
opletten, heb ik mijn snelheid aangepast en kleed ik me op het koude weer. Maar genieten, dat doe ik. Het lijkt
net of alles veel meer rust uitstraalt en in balans is.

Column
Jacqueline

Zij zoeken mensen die het leuk
vinden om enkele uren per week
op een respectvolle manier lichte
onderhoudswerkzaamheden te
verrichten op de begraafplaats.
Uren en tijden zijn in overleg.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met onderstaande
personen. Adrie van de Pas, voorzitter,
0412-451175 of amvanderpas@home.nl
Martin Verhagen, bestuur/ onderhoud,
0412-453432 of verhagen.martin@hetnet.nl.

Jacqueline Gerrits is (loopbaan)coach
en eigenaar van Influsso in Heesch

Bij de start van het nieuwe jaar heb
ik regelmatig gehoord, dat het wel
weer mooi weer mocht worden.
Dat we genoeg kou hebben gehad.
Deze mensen kunnen niet genieten
van de winterse taferelen.
Invloed
Gelukkig hebben we nog steeds
geen invloed op het weer. Kunnen
we de winter niet veranderen en
hebben we te wachten totdat de

Gymnastiekvereniging Sine-Cura
zoekt aerobic instructrice/instructeur
HEESWIJK-DINTHER - Ben jij
iemand met een hart voor aerobics en zou je het leuk vinden om les te geven aan een
groep? Lees dan snel verder!
Beschrijving:
Gymnastiekvereniging SineCura uit Heeswijk-Dinther is
per direct op zoek naar een aerobic instructrice/instructeur. Kun jij
elke maandag, woensdag en donderdag lesgeven en jouw sportiviteit en enthousiasme overdragen aan een groep dames of ken
je iemand in je omgeving die wellicht enthousiast is, laat het ons
dan weten.
Als aerobic instructrice/instructeur geef je aerobics lessen die je
hebt samengesteld met je collega trainsters.
Jij hebt:
- Een pro-actieve werkhouding;
- Een enthousiaste, energieke uitstraling;
- Ervaring met lesgeven in aerobics is een pré.
Wij bieden:
- Een sportieve werkomgeving;
- Tijden: maandag van 13.45 tot 14.45 uur, woensdag van 9.00
tot 10.00 uur en donderdag van 9.00 tot 10.00 uur (of uren in
overleg);
- Een locatie die goed te bereiken is;
- Een passende vergoeding.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marita van de
Ven, tel. 0413- 229750 of mailen naar sine-cura@hotmail.com.

zon klaar is om sterkere stralen uit
te zenden en daarmee de aarde te
verwarmen.
Net als het weer zijn er ook veel
andere dingen waarop we geen invloed hebben. We houden ons er
wel mee bezig. Veel van onze energie gaat naar die dingen toe. De
oorzaak hiervan ligt erin dat we ons
erg betrokken voelen bij heel veel
zaken. Bedenk voor jezelf maar
eens waar je je mee bezig houdt. Je
kunt denken aan je gezondheid, je
familie, problemen op het werk en
de politieke situatie hier en in andere landen. Dit voor jezelf op een rijtje hebbend, kun je kijken op welke
van deze zaken je ook invloed kunt
uitoefenen. Kun je het veranderen?
Energie
Wanneer je cirkel van betrokkenheid groter is dan je cirkel van invloed, voel jij je op den duur boos,
gefrustreerd of zelfs ziek. Bovendien krimpt je cirkel van invloed

verder, omdat alle energie opraakt
door zinloos getob.
Door je cirkel van invloed te vergroten, gaat deze de cirkel van
betrokkenheid overlappen en daarmee verkleinen. Je inspannen voor
dingen waar je echt iets aan kunt
doen, levert positieve energie op.
Deze energie strekt zich steeds verder en daarmee wordt je cirkel van
invloed vergroot.
Ik daag jou uit je energie te richten
op de dingen in jouw invloedssfeer.
Ga je het aan?
Jacqueline Gerrits
06-23669373
info@influsso.nl
www.influsso.nl.

Gezocht!

Meerdere Elektromonteurs
De functie:
Als Elektromonteur voer je zelfstandig technische opdrachten uit. Bij de grotere en complexere
projecten ben je een van de projectteamleden. Dit kunnen langlopende of kortdurende opdrachten zijn. Heerkens Electro heeft regionale opdrachtgevers ( zowel particulier als zakelijk )
maar werkt ook voor opdrachtgevers in heel Nederland en België.
Bekijk ook onze website voor referentieprojecten:
www.heerkenselectro.nl
Wat verwachten wij?
We verwachten dat je breed inzetbaar bent. Je bent niet bang om een technische uitdaging
aan te gaan en vindt het leuk om contact te hebben met klanten en collega’s. Het bestuderen
van werkdocumenten waaronder tekeningen, schema’s en specificaties vormen voor jou geen
probleem en je zorgt voor tijdige en volledige aanvoer van materialen. Ook bewaak je de voortgang en de kwaliteit van de werkzaamheden en zorg je voor een veilige werkomgeving door
het naleven van de veiligheidsvoorschriften. Je draait mee in het storingsdienstrooster. Je hebt
technisch inzicht en twee rechterhanden. Je ziet het als een uitdaging om de installaties binnen
de gestelde tijd goed werkend op te leveren.
Profielschets
• Je hebt je MBO opleiding Elektrotechniek afgerond;
• Je hebt ervaring met retail-, industriële- en utiliteitsinstallaties;
• Je bent in het bezit van VCA basis of VCA VOL certificaat;
• Affiniteit met duurzame energie en/of ervaring met pv-installaties is een pre;
• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
• Je hebt een klantgerichte instelling;
• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit;
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
Ben je enthousiast geworden van deze vacature en wil je Heerkens Electro helpen groeien
door jouw vakkennis als Elektromonteur in te zetten, reageer dan snel!
Stuur uw motivatiebrief en Curriculum Vitae naar:
Heerkens Electro, Nobelweg 12, 5482 NN te Schijndel
Of mail: info@heerkenselectro.nl
Meer informatie nodig?
Neem contact op met Hans van Thiel, telefoonnummer (073) 54 92662.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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‘Iedereen kan een steuntje in de rug gebruiken’
Gezocht: Match maatjes
in regio bernheze!

ook vrijwilliger worden
bij de wereldwinkel?
BERNHEZE - De wereldwinkels
van Bernheze hebben al een
prima team met enthousiaste
medewerkers. Maar ze kunnen
altijd extra vrijwilligers gebruiken, want er is veel te doen.
Er zijn diverse vacatures en je kunt kijken waar jouw interesse ligt
en wat het beste bij jou past. Zo zoeken ze bijvoorbeeld winkelmedewerkers. In dit geval sta je dan een ochtend of een middag in
de winkel om te verkopen en te adviseren. Het kan ook zijn dat het
bezoeken van de importeurs voor het inkopen van artikelen meer
bij jou past. Of misschien ligt jouw interesse wel bij de winkelinrichting of het etaleren?
Daarnaast zijn de winkels ook online en zou je misschien mee kunnen helpen met de publiciteit in de weekbladen, op Facebook of
de website te beheren. Kortom, er zijn diverse mogelijkheden binnen de wereldwinkels, waar jij jouw talent zou kunnen gebruiken
én ontplooien.

BERNHEZE - Maatjesproject MATCH is op zoek naar vrijwilligers
(18+) uit de nabije omgeving van Bernheze, die tijd over hebben
voor een kind dat een dosis positieve en individuele aandacht
goed kan gebruiken. Voor belangstellenden is er maandag 30
januari van 19.30 tot 20.45 uur een informatiebijeenkomst die
plaatsvindt in de bibliotheek van Veghel, Markt 1.
MATCH koppelt een vrijwilliger aan een kind (6 tot en met 18
jaar) dat door verschillende omstandigheden een steuntje in de rug
goed kan gebruiken. Matchkoppels ondernemen wekelijks gezellige en ontspannende activiteiten met elkaar. Samen schaatsen, een
appeltaart bakken of een bordspelletje spelen; het contact met een
maatje zorgt ervoor dat een kind even kind kan zijn, ontspant en
meer zelfvertrouwen krijgt.
Informatiebijeenkomst
Geïnteresseerden zijn van harte welkom op 30 januari.
Aanmelden kan via 0412-465300 maar is niet verplicht.

Door middel van opleidingen wordt je de gelegenheid geboden
om je kennis aan te vullen of bij te spijkeren. En tijdens vrijwilligersavonden, of andere bijeenkomsten, wordt de onderlinge band
tussen de vrijwilligers verstevigd en verder uitgebouwd. Je maakt
echt deel uit van een team van ongeveer 25 vrijwilligers.
Interesse?
Loop binnen in één van onze winkels of neem contact op via telefoon of mail:
Wereldwinkel Heesch: 0412-452845,
contactpersoon Mia van den Hurk of mail wwheesch@home.nl.
Wereldwinkel Nistelrode: 0412-611067,
contactpersoon Rina Zegers of mail wwinkel.nistelrode@gmail.com
Wereldwinkel Heeswijk-Dinther: 06-46294520,
contactpersoon Jan Burger of vul het contactformulier in op de
website: www.heeswijkdinther.wereldwinkel.nl.

Kasteel Heeswijk is een voormalige waterburcht uit de 11e eeuw en
is een van de 4 topmonumenten van Brabant. Het weerspiegelt bijna
duizend jaar macht, trots en cultuur van de Brabantse elite. Al sinds
de tweede helft van de 19e eeuw ontvangt Kasteel Heeswijk gasten
binnen zijn muren. Hier hangt een lange traditie van Brabantse
gastvrijheid. Het kasteel is nu museum en geopend voor bezoekers.
Op dit moment werken we aan een bredere openstelling van het
kasteel. Ter versterking van het team van vrijwilligers zoeken wij

OOC Terminals is een
tri-modale terminal in
centraal Oost Nederland
en gunstig gelegen
tussen enerzijds de
havens van Amsterdam,
Rotterdam en Antwerpen
en anderzijds het
binnenland van Europa.
Dankzij de unieke
ontsluitingen naar water,
spoor en weg hebben
wij een uitstekende
positie om voor en door
de regio multimodaal en
intermodaal vervoer te
verbinden.

Gastvrije vrijwilligers

Voor meer informatie:
0413-292024 / www.kasteelheeswijk.com

Onderhoudsmonteur
groot materieel
(32-40 uur)

Taken:
uitvoering van inspecties, onderhoud en reparaties
oplossen van storingen
in overleg verbeteren van equipment
Vereisten:
opleiding monteur GWW- /landbouw- machines,
voertuigtechniek of WTB
MBO werk-en denkniveau
minimaal 5 jaar praktijkervaring
afﬁniteit met en kennis van ICT
bereid structureel 2 of meer zaterdagen per
maand te werken
Proﬁel:
communicatief vaardig
ﬂexibele werkhouding
oplossings- en verbeteringsgericht
stressbestendig
kostenbewust en creatief
een opgeruimd karakter

Voor de functies:
- Gastvrouw / gastheer
- Kaartverkoop / Museumwinkel
- Terreinonderhoud
- Collectiebeheer
Heeft u interesse in een van deze vrijwillige functies,
dan nodigen wij u van harte uit voor een vrijblijvende
kennismaking op 5 februari a.s. tussen 12.00 en 14.00 uur

Dat doen we op dit moment over 2 terminals en een
3e is in ontwikkeling. Om de terminals en het daarop
werkend materieel en installaties in goede conditie
en binnen de door de wet gestelde kaders te houden,
zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste en
ervaren

Wij bieden goede arbeidsvoorwaarden en een
werkomgeving die in ontwikkeling is.
Waalkade 17c
5347 KR Oss
T +31 412 74 56 96

www.ooc.nl

Indien u geïnteresseerd bent ontvangen wij graag uw
schriftelijke sollicitatie (motivatie en CV). Uw sollicitatie
kunt u richten aan: ycouwenhoven@ooc.nl
Indien u vragen hebt kunt u bellen met Archil Tibosch
op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur op nummer:
0412 – 74 56 96.
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4 feb. Proeverij

Winters Wild

Proeverij Winters Wild
HEESWIJK-DINTHER - In de winter wordt in Heeswijk-Dinther door
lokale jagers gejaagd op eend, ree, gans, fazant en konijn. Iets verder weg wordt door hen gejaagd op hert en zwijn. Wild is een puur
product uit de natuur.

8-gangendiner als seizoen afsluiting
——————————————————–

De Leygraaf, altijd een feestje…
———————————————

0413-293016, info@leygraaf.nl, www.leygraaf.nl, Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

Schoenmakerĳ
Heesch
• Schoen en
lederreparatie
• Sleutelservice en
autosleutels met
transponder

• Stomerijservice
• Onderhoudsproducten
• Groot assortiment
inlegzolen
• Riemen etc.

‘t Dorp 60a - 5384 MC Heesch
0412-484587 - info@schoenmakerijheesch.nl

DE OPLOSSING

hierdoor zijn er heerlijke wildgerechten te maken die zich onderscheiden van regulier vlees.
Het puur natuur winters wild
past uitstekend in de behoefte aan gezonde producten uit
eigen streek en het oergevoel.
Wild past uitstekend op de menukaart van een restaurant waar
koks het wild kunnen bewerken
tot bijzondere gerechten.
Hotel-Restaurant De Leygraaf in
Heeswijk-Dinther voert al maanden een mooie wildkaart. Als afsluiting van het wildseizoen organiseert De Leygraaf zaterdag
4 februari, in samenwerking met
lokale jagers, een acht-gangenproeverij Winters Wild.

Om de balans en het overschot
te bewaken worden tellingen
verricht en het overschot afgeschoten om als vlees te dienen
voor mens en dier. Het mooie
vlees gaat naar de mens en de
resterende karkassen naar dieren
en de natuur. Juist in de win-

tertijd hebben de dieren geen
jongen waardoor het de beste
jachttijd is. Wild is altijd mager
vlees met een hoog ijzergehalte
omdat de dieren veel beweging
hebben gehad. Hierdoor is de
vleeskleur ook altijd donker en
heeft een specifieke smaak. Juist

Enkele jagers zullen deze culinaire avond een uitleg geven
over het wild dat in de proeverij
is verwerkt. Natuurlijk smaken
mooie wijnen en speciaalbieren
uitstekend bij dit Winters Wild.
Meer info via www.leygraaf.nl
of 0413-293016.

Al uw sport- en verenigingsnieuws
wordt gratis geplaatst.
info@demooibernhezekrant.nl
dansen
WESTERVOORT/NISTELRODE Het toernooi van Westervoort
heeft de volgende punten opgeleverd:
Sascha 268 punten 3e plaats
Lindsey 269 punten 2e plaats
Lise 265 punten 4e plaats
Minigarde 205 punten 1e plaats
Melody 230 punten 2e plaats
Release 209 punten 5e plaats

DV Dancing Kids uitslagen
Spirit 255 punten 1e plaats
Karakter minioren 219 punten
2e plaats
Emeralds 267 punten 1e plaats
Guusje van Thiel werd deze keer
ook eerste met 282 punten.
Demi Gabriel danst 286 punten bij elkaar, maar kreeg helaas
15 punten aftrek omdat er een

acro-onderdeel te veel in haar
dans zat.
Daardoor moest ze haar eerste
plaats helaas afstaan. Jade Duijs
eindigde hierdoor met 280 punten op een 2e plaats.
Tot slot danste het duo Martje en
Marlon naar een eerste plaats
met 278 punten.

Twintig jaar DV Dancing Kids
HEESCH – De nieuwe dansen van dansvereniging Dancing Kids,
seizoen 2016-2017, worden op zaterdagavond 28 januari gepresenteerd in CC De Pas. Vanaf 18.45 uur kunnen belangstellenden al
naar binnen om een kopje koffie of thee te drinken en een lekker
stukje taart uit te kiezen. De dansvereniging belooft de bezoekers
een mooie onderhoudende avond.

Kort nieuws
VIER JAAR
GARANTIE!

Bij Cranen Autoschade nemen wij
ons werk serieus. Uit liefde voor het
vak, waardoor we met niets minder dan

Sinds 1967
gespecialiseerd
in schadeherstel

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.

De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther T (0413) 291458 F (0413) 293495
E info@cranen.nl www.cranen.nl

Exposeren in
CC Servaes

HEESWIJK-DINTHER - Ben
je een liefhebber van schilderen en zou je graag je
werken aan anderen willen
laten zien? CC Servaes, het
gemeenschapshuis in Heeswijk-Dinther, biedt je graag
gelegenheid hiervoor.
Zoals de trouwe bezoekers
van CC Servaes ongetwijfeld
hebben gezien, hangen er momenteel schilderijen van Joke
Schakeraad, die ook te koop
worden aangeboden. Meer
informatie: www.ccservaes.nl
of stuur een mailtje naar activiteiten@ccservaes.nl.

wij hen heel dankbaar voor zijn!
Deze loterij is om de kosten van
de presentatie zo laag mogelijk
te houden!”
Samenloop voor Hoop
Rose-Marie gaat verder: “Dit
jaar bestaat DV Dancing Kids
twintig jaar. Deze avond hebben
we een mooi programma met
maar liefst twintig dansen. Op
deze avond gaan we ook onze
leden die al langer lid zijn in het
zonnetje zetten. Het belooft een
mooie avond te worden!”
Voor de SamenLoop voor Hoop,
die op 10 en 11 juni in Heesch
gelopen wordt, zal er op deze
avond een kraam staan waar ouders van de leden uit Heesch leuke artikelen te koop aanbieden;
allemaal voor het goede doel.

2016 maakt plaats voor seizoen 2017

Kom op tijd, dan kan de avond
beginnen met - voor de liefhebbers - een kop koffie en een
stukje taart waar een vlaggetje
met een nummer opstaat. Daar
zou later zomaar eens een mooi
geldbedrag als prijs op kunnen

vallen. Ook worden er vooraf, en
in de eerste pauze, lootjes verkocht voor de loterij. Rose-Marie
van Heumen, voorzitter: “Verschillende bedrijven uit Bernheze
hebben weer mooie prijzen hiervoor beschikbaar gesteld, waar

DV Dancing Kids staat ook klaar
tijdens dit event. Zij gaat tijdens
deze loop op zondag 11 juni de
lopers verrassen met een mooi
optreden.
Voorzitter: “Zo willen wij als vereniging ook ons steentje bijdrage
aan dit zeer mooie doel.”

beugelen
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badminton

zwemmen

waterpolo

handboogschieten

tafeltennis

korfbal

Verenigingsman HVCH 2016: Martien Arts

Korloo komt
te kort tegen koploper
hardlopen

korfbal

HEESCH - Martien Arts is tijdens
de nieuwjaarsreceptie gekozen als
Verenigingsman van HVCH 2016.
Martien is al vele jaren een trouw
en actief lid van de club. In de loop
van de tijd heeft hij bij HVCH met
zorg allerlei taken vervuld.
Naast speler en elftalleider heeft
hij zich vooral ingezet voor de
jeugdafdeling als voorzitter van
de ‘Vriendenkring’. Het regelmatig ophalen van oud-papier
is daarbij een belangrijke inkomstenbron. Daarnaast is Martien
meewerkend voorman van de
klussenploeg, wedstrijdcoördinator op zondag en lotenverkoper bij thuiswedstrijden van het
eerste elftal. Namens alle leden:
“Zeer bedankt en gefeliciteerd
met deze benoeming!”

boksen

paardrijden

jeu de boule

wielrennen

darten

golf

LOOSBROEK - De dames van Korloo speelden zondag 22 januari de
thuiswedstrijd tegen MKV uit Milheze. De vorige wedstrijd tegen MKV
was met 13-10 verloren en we wisten wat ons te doen stond.
biljarten
duivensport
judo
In
de eerste
paar minuten
vielen al snel veel doelpunten. Het
was MKV die de score opende
maar Femke schoot van afstand
de 1-1 binnen. Hierna liep MKV
steeds verder uit door zowel
aanvallend als verdedigend slimschaken Na de
mer te spelen dan Korloo.
dammen
1-3 kon Korloo nog even aanhaken door een afstandsschot van
Fleur. MKV liep nu uit naar 2-7.
De inzet was1cm
goed
maar het was
b
jammer dat de mooie kansen die
Korloo kreeg niet door de korf
vielen. Fleur1,2 cmenb Inge konden
voor de rust nog ieder een keer

Een trotse Martien blij met zijn titel

de bal in skien
de korf snowboarden
krijgen maarkano
MKV zorgde ervoor dat de dames uit Loosbroek met een 4-8
achterstand de rust ingingen.
De tweede helft kwamen de dames van Korloo moeizaam op
gang en maakte MKV het Korkaarten/bridgen
loo wel erg
moeilijk. Sille en Fleur
maakten ieder nog een mooi
klein kansje maar daar bleef het
ook bij. Deze tegenstander, tevens koploper, was vandaag een
maatje te groot voor de dames
van Korloo. De wedstrijd eindigde met een eindstand van 6-15
in het voordeel van MKV.

vissen

Bami- of nasischijf
1,4cm b

budo

Oriental

Taekyon Berghem wint clubbokaal

autosport

4 stuks

karten

motorsport

Diepvriesspecialist
Normaal 3,49 / 3,89

2,

69

85 gram

Frikandel extra
40 stuks

Ambachtelijke

Diepvriesspecialist

Erwtensoep of
goulashsoep

9,

€ 11,89

99

BERGHEM - Het eerste taekwondotoernooi van 2017 was op zondag 22 januari. Dit
waren de Open Valkenswaardse kampioenschappen, een toernooi dat voor het eerst in
jaren weer werd georganiseerd. Met ruim 230 deelnemers was het een groot toernooi,
waaraan dertien leden van Taekyon Berghem deelnamen.
Op het onderdeel ‘tuls’ werden de volgende prijzen behaald:
3e plaats: Danique Boelhouwer, Ken Dekkers.
2e plaats: Niek Landman, Romy Staal.
1e plaats: Bjorn van Krieken uit Nistelrode, Esli van Leuken uit Heesch, Huberto
van de Wetering, Oscar van de Wielen.
Op het onderdeel sparring werden de
volgende prijzen behaald:
3e plaats: Benthe Matthieu, Bjorn van

Krieken.
2e plaats: Danique Boelhouwer, Esli van
Leuken, Huberto van de Wetering, Lieke
van den Berk.
1e plaats: Ken Dekkers, Oscar van de
Wielen, Imke van der Zande, Stef van den
Berk.
Aan het einde van de dag werd de uitreiking voor de beste club van het toernooi
gehouden. Met achttien prijzen in totaal
was deze clubbokaal voor Taekyon Berghem.

basketbal

Slamdunk ‘97 pakt nipt de winst
HEESCH - We waren niet helemaal met een compleet en fit team, maar de jongens en
Elina hadden er zin in om afgelopen zaterdag in eigen huis te spelen tegen Attacus
uit Veghel. Na een openingsscore van Robbe en nog een score van Jelle en Laurens
sloten we het eerste kwart af met 6-12.
Vol goede moed begonnen we het tweede kwart, na goed verdedigend werk van
Slamdunk, en scores van Laurens, Robbe,
Jelle en Rafael zetten we de achterstand
om in 2 punten voorsprong, 22-20.
Het derde kwart hebben we maar 5 scores
gehad en bleven we goed verdedigen. De
voorsprong bleef nipt 32-30. In het laatste kwart was de spanning om te snijden.
Attacus kwam op voorsprong in de 5de

minuut, zij liepen uit naar 39-44. Na een
time-out en een peptalk is Slamdunk nog
beter gaan verdedigen en de aanvallen
rustiger gaan spelen waardoor wij gingen
scoren en Attacus miste. Eindstand 47-44
Slamdunk’97!
Elke woensdag trainen wij van 17.45 tot
19.15 uur. Heb je zin om een keer mee te
trainen? Kom dan naar Sporthal ’t Vijfeiken in Heesch.

1 liter

Diepvriesspecialist

2,99
€ 3,49

Kiphaasje

Naturel, PiriPiri, Zigeuner,
Japans of Spaans
500 gram

2 voor
€ 5,50

Kabeljauwfilet

900 gram

Streekpoelier

1,99
€ 2,99

6,99
€ 9,99

Super
stunt

Doperwten of
doperwten & wortelen
1 kilogram

Diepvriesspecialist

1,59

€ 2,29 / € 2,19

GRATIS
spaarkaart
artikel

2,39

Deurne - Milhezerweg 19 - 5752 BA Deurne - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - 5707 AZ Helmond - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - 5461 BB Veghel - T 0413-344004
Waalwijk - Stationstr. 91 - 5141 GD Waalwijk - T 0416-534919
www.diepvriesspecialist.nl Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist

zolang de voorraad strekt. Van woensdag 18 jan. t/m dinsdag 31 jan. 2017.
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Epic

Stunt

Appel- of
vruchtenstrudel
600 gram
Coppenrath & Wiese

GRATIS tegen
inlevering van
12 spaarpunten
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korfbal

Altior wint
de Bernhezer-derby

Goede resultaten Van Buel Sports
GEMERT/BERNHEZE - In Gemert werd er afgelopen zondag door maar liefst 685 judoka’s gestreden om
de ereplaatsen tijdens het jaarlijkse judotoernooi. De judoka’s van Van Buel Sports lieten mooi en technisch judo zien en boekten de volgende resultaten: Goud: Jesse en Senn van Buel uit Heesch, Senna van
de Veerdonk uit Oss, Laurens Wilms uit Oijen en Pieter van Oort uit Nistelrode. Het brons ging naar Lizz
Sieliakus en Jasmijn Linskens, beiden uit Oss.

korfbal

hardlopen

biljarten

duivensport

jeu de boule

judo

paardrijden

wielrennen

vissen

skien

darten

snowboarden

golf

kano

voetbal

Heeswijk weet ook in 2017 niet te winnen

schaken

dammen

BEST - Na drie nederlagen op een
rij aan het eind van 2016 heeft
Heeswijk ook de eerste wedstrijd
in 2017 niet kunnen winnen.

1cm b

Op het kunstgrasveld van Best
Vooruit was van de rommelige
voorbereiding vanwege sneeuw
en ijs in eerste instantie weinig te
merken, maar aan het eind van
de
wedstrijdhockey
stonden tennis
de man- basketbal
voetbal
turnen
volleybal
handbal
nen van trainer Marc van de Ven
opnieuw met lege handen. De
thuisploeg ging effectiever met
de kansen om en won daarom,
ondanks een treffer van Wouter
van Dijke, met
2-1. badminton
Juul Heerkens
in felhandboogschieten
gevecht om detafeltennis
bal 
beugelen
boksen
zwemmen
waterpolo

NISTELRODE/HEESWIJK-DINTHER - Zondag 22 januari ging Altior
op bezoek bij Prinses Irene in Nistelrode. Er stond veel op het spel
1,2 cm b confrontatie want bij een verlies van Altior zou de
in deze Bernhezer
achterstand met de koploper in de hoofdklasse vier punten worden.

Foto: Hans Heesakkers

korfbal

Korfbalsters
Prinses Irene laten winst glippen
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

Nistelrode - Prinses Irene verloor zondag rond het middaguur totaal
onnodig van ‘angstgegner’ Altior. Bij rust stond er een veilig lijkende
10-7 op het scorebord in sporthal De Overbeek. Uiteindelijk werd het
een zure 15-17 nederlaag. Ondanks deze nederlaag blijven de titelkanbiljarten
duivensport
judoHet is een vissen
skieneen ploeg
snowboarden
sen
nog steeds
aanwezig.
feit dat Altior
is die Prin-kano
ses Irene niet ligt zo zegt de geschiedenis en bewees het heden opnieuw.

schaken

dammen

kaarten/bridgen

Foto: Teun Bevers

De wedstrijd ging in het begin
1,4cm b
gelijk op maar
halverwege de
eerste helft nam Prinses Irene,
die toen het betere van het spel
autosport
had,
een voorsprong diekarten
bij rust
10-7 was. In de tweede helft liep
de thuisploeg weer verder weg
en werd het verschil zelfs vier
doelpunten. Na enkele wissels
en time-outs ging het bij Altior
lopen en werd het verschil steeds
kleiner en kwam Altior in de laatste minuten langszij. Met nog
enkele minuten op de klok was
het 15-15 en het geloof op een
overwinning was weer helemaal
terug. Prinses Irene werd meteen
onder druk gezet en leed in de
laatste minuten veel balverlies
waar uiteindelijk Altior van profiteerde en met 15-17 de wed-

strijd nog wist te winnen.
Swift 2-Altior 2: 20-10
VVO 2-Altior 3: 18-9
motorsport
Prinses Irene
3-Altior 4: 13-8
Prinses Irene 4-Altior 5: 16-9
Altior MW1-Emos MW1: 1-8
De Horst A1-Altior A1: 8-7
Altior B2-De Korfrakkers B2: 5-4
JES C1 – Altior C2: 8-2
Altior D1-Rosolo D1: 11-4
DAKOS D1-Altior D1: 7-7
(inhaalwedstrijd van 19-01)
Altior D2-De Korfrakkers D2:
3-6
Altior D3-Rosolo D2: 2-12
De Korfrakkers E2-Altior E1: 4-7
Altior F1 – TOG F1: 24-1
Altior F2 – NKV F1: 4-15
Altior W1 – Be Quick W1: 9-11
Strafworpen: 7-7.

kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

Volop

Vers uit
eigen oven!

1,4cm b

autosport

karten

Keuze & Korting

Coop witte bollen zak 10 stuks
Coop ontbijt- of notenkoek per stuk
Coop reuze-rozijnenbollen zak 4 stuks
motorsport Coop triple chocolate cookies 2 stuks
Molenbrood licht meergranen,
zonne of waldkorn heel brood

5 voor 5.-

BINATIES
ALLE COMELIJK
MOG

7.75 - 10.95

Lay’s chips*
zak 200/225 gram
*m.u.v mix chips

1.

29

0.

99

MAX. 4
STUKS
PER KLANT

Vers uit
eigen oven!

Hertog Jan
of Jupiler bier

1.99
50% korting

Coop
roomboter appeltaart
per stuk, ca. 5/6 personen

3.99

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Geldig van maandag 23 januari t/m zondag 29 januari 2017. Week 04.

He
Heeswijk-Dinther
eeswijk-Dinther
eswijk-Dinther
Pllein
Plein
ei n 1
1969
969 1
11
1
ma-za
a-za
aza 8-21
8-21
ZONDAG
ZO
ZOND
NDAG
ND
AG O
OPEN
PEN 112-18
2-18 UUR
UUR
UU

krat 24 flesjes à 250/300 ml

14.49
15.49

9.

99
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handbal

Dames DOS’80 blijven
winnen, heren verliezen
HEESCH - Zaterdagavond speelden de teams van DOS’80 hun wedstrijden in sporthal ‘t Vijfeiken in Heesch. De dames wonnen wederom maar de heren moesten uiteindelijk het hoofd buigen tegen de
nummer één van de competitie.
Weinig scores eerste helft
De dames speelden tegen HMC
uit Raamsdonksveer een wedstrijd met twee gezichten. Beide
teams wisten in de eerste helft
het net maar moeilijk te vinden.
Na 15 minuten was het 0-0. Het
was keepster Inge Turlings die de
Heesche dames, met uitstekende reddingen, op de been hield.

werd door beide ploegen duidelijk uit een ander vaatje getapt.
Aanvallend werden meer kansen
gecreëerd en er werd goed gevarieerd geschoten. HMC had in de
tweede helft totaal geen grip op
de goed spelende Selina van den
Hurk. Met een eindstand van 2215 hield DOS’80 de punten wederom in Heesch.

Keepster Inge Turlings hield de
Heesche dames met uitstekende
reddingen op de been
Aanvallend had DOS’80 moeite
met de stugge verdediging van
HMC en na 26 minuten kwam
DOS’80 voor het eerst op voorsprong; 3-2. Vlak voor rust kwam
daar nog een doelpunt bij, ruststand; 4-2. In de tweede helft

Inhaalrace
Na een lange winterstop mochten de heren aantreden tegen
de koploper. Gerald Westerhout
maakte zijn rentree na een langdurende blessure. DOS’80 begon
de wedstrijd goed en kwam op

Matthijs Lubbersen

Ruud Schobbers

een 2-0 voorsprong. Daarmee
was West Brabant Combinatie
wakker geschud en namen zij het
heft over. Rust: 7-13. De tweede
helft kwam DOS’80 uitstekend
uit de kleedkamer en begon aan
een inhaalrace. Het stond 20-20
toen Matthijs Lubberse tegen een
tijdstraf aanliep en daar wist de
tegenstander goed gebruik van te
maken en uiteindelijk het verschil
te maken. Eindstand 22-16.

Winactie

MooiBernheze.nl geeft alle verenigingen, stichtingen en mooie initiatieven in
Bernheze een podium. Sinds januari 2016 doen we dit met een website
www.MooiBernheze.nl. Kent u de website? Al tien jaar maken we er een sport
van om de inwoners van Nistelrode, Heesch, Loosbroek, Heeswijk-Dinther en
Vorstenbosch online op de hoogte te houden.
Wij stellen de website www.mooibernheze.nl voor en introduceren ‘Mooi Gespot’.

Mooi
gespot
Op www.mooibernheze.nl houden wij de bezoekers op de hoogte
van de nieuwsitems in Bernheze. Alle kernen komen aan de beurt,
net als hier in ‘Mooi Gespot’. Herken je de foto hierboven, laat ons
weten wat de titel is van het bericht waar deze foto bij hoort. En
wellicht win jij een waardebon van € 25,- van een supermarkt bij
jou in de buurt. Mail het antwoord voor 5 februari 2017 naar
info@demooibernhezekrant.nl.

De winnaar wint een waardebon van € 25,- en staat over
twee weken in de krant vermeld.
Jumbo Nistelrode
Jumbo Heesch
Coop Heeswijk-Dinther
Dagwinkel Vorstenbosch
Dagwinkel Loosbroek

Home

Nieuws

Agenda

Bedrijven

Fotoalbum

Verenigingen
Verenigingen mogen hun informatie en agendapunten en
nieuwsbericht sturen naar: info@mooibernheze.nl en de informatie
komt gratis op de website.
Bedrijven
Uw bedrijf maatschappelijk betrokken met een bedrijfspresentatie,
24/7 online op MooiBernheze.nl voor € 149,- per jaar
(prijs exclusief btw).
U krijgt een bedrijfspresentatie met daarbij de mogelijkheid om het
hele jaar door nieuwsitems en agendapunten te plaatsen.

De winnaar van week 1 is: Corry Van Uden
Het antwoord was: Nieuwjaarsvuur in Nistelrode

Inclusief: deze agendapunten komen ook gratis op agenda van
DeMooiBernhezeKrant.

www.mooibernheze.nl informeert, boeit en interesseert

Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl
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donderdag 26 januari
koffieochtend
voor senioren
CC Servaes Heeswijk-Dinther
lezing nei/nlp
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2
roué verveer
CC De Pas Heesch
film: le fabuleux destin
d’amelie poulain
CC Nesterlé Nistelrode
vrijdag 27 januari
kjeuw mjeuzik
Café ‘t Tramstation Nistelrode
pronkzitting
bond van ouderen
De Stuik Vorstenbosch
Centrum maia: herinner
je wie jij bent... module 1
Palmenweg 5 Nistelrode
Carnavalskledingbeurs
& inschrijfavond verlichte
optocht
Zaal Kerkzicht Loosbroek
uitslag de hisse kwis
CC De Pas Heesch
PAGINA 6
klompenrock
Vorstengrafdonk Oss
PAGINA 10 EN 13
zaterdag 28 januari
opening spoor8
Weijen 77 Nistelrode
PAGINA 7
Communiemodeshow
van tilburg mode & sport
Nistelrode
poëziemiddag met dichters
uit de omgeving
Bek Boekhandel Veghel
PAGINA 6
uitreiking gouwe kreuge
& liedjesfestival
‘t Tunneke Heesch
presentatie avond:
dv dancing kids
CC De Pas Heesch
PAGINA 28
pronkzitting piereslikkers
De Stuik Vorstenbosch

Centrum maia:
alles is liefde
Palmenweg 5 Nistelrode

prins- en prinsessenbal
Partycentrum ‘t Maxend
zondag 29 januari

kaartavond kbo-dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

open zondag:
raamdecoratietotaalmarkt.nl &
raamidee.nl
Waardsestraat 13 Nistelrode
op pad met het ivn
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
PAGINA 14
zondagse muziek: king
herrie & de sjeekers
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 21

zaterdag 4 februari

dinsdag 7 februari

eerste weverszitting
Sporthal de Overbeek
Nistelrode

open ochtend en avond
bs ‘t palet
Steen en Stokstraat 2
Heeswijk-Dinther

keeztoernooi
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

inloopochtend
& rondleiding bs
het mozaïek
Pastoor Maasstraat 15
Heeswijk-Dinther

tweede weverszitting
Sporthal de Overbeek
Nistelrode

lezing en boekpresentatie:
bibliodrama als pastoraat
Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther

dansen voor senioren
De Waard Heesch
PAGINA 8

zondag 5 februari

maandag 30 januari

rommelmarkt
gilde vorstenbosch
Gildebergske Vorstenbosch

rouwverwerking
bij jongeren
Kerkstraat 2 Heesch

wisentexcursie
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode
PAGINA 14

dinsdag 31 januari
vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
zeemanskoor in oprichting
Muziekschool Zieso Heesch

film: eight days a week
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 2

inloopochtend bs delta
Herderstraat 2 Heesch
Centrum maia:
workshop honingmassage
Palmenweg 5 Nistelrode
vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
woensdag 8 februari
jaarvergadering
hkk nistelvorst
Heemkamer Nistelrode
inloopochtend
& rondleiding
bs het mozaïek
Pastoor Maasstraat 15
Heeswijk-Dinther

woensdag 1 februari

pierehappertjesfestijn
De Stuik Vorstenbosch

Centrum maia: Chakradance en numerologie
Palmenweg 5 Nistelrode

repetitie koor
carnavalsmis
Heesch

kienen kbo-dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

donderdag 2 februari

maandag 6 februari

imeet: ik hou van jou
Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther

oud papier
Dorp Vorstenbosch

start ehbo-cursus
Heesch
PAGINA 4

Centrum maia:
reiki oefenavond
Palmenweg 5 Nistelrode

oud papier ophalen
Kern Heeswijk

donderdag 9 februari

Centrum maia:
elementenleer en
diercommunicatie en
herinner je wie je bent.
Palmenweg 5 Nistelrode
vrijdag 3 februari

uitvoering de lachspiegel
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
PAGINA 10

voorverkoop
pronkzitting hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

inloopspreekuur blaasinstrumenten met een
gebrekje
Muziekschool Zieso Heesch

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

vrijdag 10 februari

presentatie: onderzoeken
en behandelingen in
samenwerking met de
röntgentechnieken
CC De Pas Heesch

pronkzitting piereslikkers
De Stuik Vorstenbosch

benefietdiner
stichting sulaweesjes
CC De Pas Heesch

informatieavond
bs het mozaïek
Pastoor Maasstraat 15
Heeswijk-Dinther

Cursus: reanimatie
& aed bediening
Laar 50 Nistelrode

open ochtend bs ‘t palet
Steen- en Stokstraat 2
Heeswijk-Dinther
kaartmiddag kbo-dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

thema-avond:
tweede kamerverkiezingen
zorg & economie
CC Nesterlé Nistelrode

kluscafé
De Stuik Vorstenbosch
Centrum maia: reiki 2
Palmenweg 5 Nistelrode

zaterdag 11 februari

expositie sieraden
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2
lezing: Claartje kruijff leegte achter de dingen
Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
benefietconcert
nothing else matters
CC De Pas Heesch
PAGINA 1
uitvoering de lachspiegel
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
PAGINA 10
prins roaje
De Zwaan Heeswijk-Dinther
PAGINA 11
zondag 12 februari
rommelmarkt
Partycentrum ’t Maxend
Nistelrode
expositie sieraden
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2
repetitie koor
carnavalsmis
Heesch
vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther
uitvoering de lachspiegel
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
PAGINA 10

pronkzitting piereslikkers
De Stuik Vorstenbosch

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

www.mooibernheze.nl

