
Maar dat is niet alles. Wim Kros 
laat zien hoe je te werk gaat met 
zoeken naar je voorouders, hoe je 
deze systematisch in beeld brengt 

en hoe je de beelden kunt laten 
spreken. Foto’s, archiefstukken, 
diploma’s, werk, zorgen voor een 
beeld van de specifieke mens. Kle-

ding, eetgewoontes, activiteiten, 
zorgen voor het krijgen van een 
tijdsbeeld van die mens. 
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0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl
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Wim Kros met kwartierstaatalbum in het museum Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

Familie heeft een familielijn én -geschiedenis

HEESCH – Weten wie jouw voorouders waren en hoe ze leefden kan een boeiend verhaal opleveren. Voor 
jezelf, maar ook voor jouw omgeving. Wim Kros kan er beeldend over praten, maar nog beter is, dat hij op 
zondag 8 februari laat zien hoe je te werk gaat om een stamboom- of kwartierstaatalbum te maken. Een 
kwartierstaat gaat uit van jezelf en bevat uitsluitend jouw voorouders.

Nadat er na 25 minuten een 8-3 
stand op het scorebord stond bij 
het 1e team, met een uitblinkende 
Laura v.d. Ven, leek er niets aan 
de hand. Daarna liet Klimroos zien 
dat ze niet voor niets de nummer 2 
van de ranglijst zijn. Met nog 5 mi-
nuten op de klok, was het verschil 
nog maar één puntje (10-9). 

In de 58e minuut schoot Linda van 
Venrooij de luid bejubelde 11-9 
binnen en was het historische kam-
pioenschap een feit. Met nog 3 
wedstrijden te gaan, is het 1e team 
al kampioen en speelt volgend sei-
zoen in de hoogste klasse van het 
dameskorfbal, de topklasse. 
Het 2e team werd ook kampioen 
en was oppermachtig tegen Altior. 
Bij rust stond het 6-3, maar daarna 
liepen de meiden van Rob Bakker 
en Rita Pater steeds verder uit. Het 
werd uiteindelijk een 13-7 overwi-
ning. 
Voordat de wedstrijd werd afge-
floten, klonk al het “We are the 
champions” door de hal. 

Historische dag voor korfbalsters
Eerste korfbalteam van Prinses Irene komt volgend seizoen uit op het hoogste niveau

Dames 1 & 2 samen 

NISTELRODE - Het werd nog retespannend zo tegen het einde van de wedstrijd voor het 1e korfbalteam van 
Prinses Irene. Onder zeer grote publieke belangstelling, de tribunes waren zelfs te klein, er moesten ook veel 
supporters in de zaal gaan staan, werd het kampioenschap binnengesleept. Zowel het 1e als 2e team werden 
kampioen. Volgend seizoen speelt het 1e team in de topklasse, zo hoog speelde nog nooit een Prinses Irene team.

Lees verder op pagina 8.

Historische dag voor korfbalsters
Eerste korfbalteam van Prinses Irene komt volgend seizoen uit op het hoogste niveau

NISTELRODE - 
Prinses Irene. Onder zeer grote publieke belangstelling, de tribunes waren zelfs te klein, er moesten ook veel 
supporters in de zaal gaan staan, werd het kampioenschap binnengesleept. Zowel het 1e als 2e team werden 
kampioen. Volgend seizoen speelt het 1e team in de topklasse, zo hoog speelde nog nooit een Prinses Irene team.

We are
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champions

DE TRIBUNES WAREN 
ZELFS TE KLEIN

zie onze 
advertentie 

in deze krant
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De Kloosterkapel zorgt voor veel 
afwisseling in deze koude winter-
weken.

5 februari
Meditatie-uur o.l.v. theologe Emmy 
Simons, van 20.00 tot 21.15 uur, 
kosten € 7,50. Warm aanbevolen.

8 februari
Concert Arpamor met melancholie 
en opzwepende ritmes, door Clau-
dia y Manito, aanvang 15.00 uur, 
entree € 5,-. Daar krijg je het warm 
van. 

Claudia y Manito hebben een re-
pertoire van muziek en liederen van 
het Latijns-Amerikaanse continent. 
Claudia speelt de instrumentale 
stukken op de Paraguyaanse harp; 
melancholische zamba’s, ritmische 
tango’s en stukken uit Paraguay en 
Venezuela. Deze harp is een Zuid-
Amerikaanse variant op de klas-
sieke harp. Claudia zingt een aantal 
Spaanstalige liederen, waarbij zij 
zichzelf begeleidt op gitaar. Met 
haar zwoele stemgeluid treft ze het 
juiste gevoel dat deze muziek in 
zich draagt. 

Gipsygitarist Manito staat haar mu-
zikaal terzijde. Hij speelt van huis uit 
flamenco; hierdoor heeft de muziek 
van dit tweetal een andere dimen-
sie gekregen. De titel ‘Arpamor’; 
betekent - vrij vertaald - liefde voor 
de harp. 

19 februari 
Lezing Homeopathie door Appie de 
Groot, aanvang 20.00 uur, kosten  
€ 5,-. Boeiende en hartverwarmen-
de lezing. We wensen alle liefheb-
bers veel carnavalsplezier of anders 
een fijne vakantieweek. 

Eten, drinken & uitgaan
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culturele en educatieve ontmoetingsplaats
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Advertorial

Na een periode van ruim 
14 jaar, besloten Hans 
en Astrid de Goeij hun 
kaasspeciaalzaak over te 
doen aan Ton en Elly Bens. 
Na een korte verbouwing 
ging de winkel - na een 
week - weer open voor het 
winkelend publiek. Inmiddels zijn we bijna 9 jaar verder en hebben 
we een aantal doelen gerealiseerd. Binnen vijf jaar tijd hebben 
we het certificaat in ontvangst mogen nemen waarop staat dat 
we horen tot de Beste Foodspeciaalzaken van Nederland, hebben 
we onze eigen Heesche 3-Leliënbiertje en Old Heesch-kaas 
ontwikkeld en kwam er in juli 2012 een tweede vestiging bij, in 
Oss (bij de Bakkers Lamers in de Heihoek).  

Nu staan we aan de vooravond van de uitslag of we ons mogen 
rekenen tot de beste vijf foodspeciaalzaken van Nederland. 
De afgelopen weken zijn we voor de verkiezing van de Beste 
Vijf Foodspeciaalzaken bezocht door een aantal juryleden, die 
beide winkels beoordelen en hun juryrapport uitbrengen aan het 
Vakcentrum. Natuurlijk is dit heel spannend, maar we zijn bovenal 
erg trots op de reacties die we ontvangen van onze klanten, die 
altijd met ons meeleven en wij natuurlijk ook met hen. Want ook 
al krijgen we bezoek van een Mystery Guest, we proberen elke 
klant gelijk te behandelen en te adviseren op onze eigen manier. 
En daar gaan we in de toekomst ook gewoon mee verder... op 
naar het 25-jarig jubileum in 2016. En mocht er voor die tijd nog 

een andere reden zijn voor een feestje, dan houden we 
u uiteraard op de hoogte. 
 
Met vriendelijke groet, Bon Fromage Team Oss en 
Heesch, Ton en Elly Bens

Column
ton bens Advertorial

Meer informatie: www.hetsentiment.nl

TOOS VERSTRATEN & VIOLET VAN DOOREN
Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016

Zaterdag 14 februari 

- Valentijnsdag - 
zijn wij geopend!

4-gangenmenu € 35,-

Tapas
Lunch
Diner

www.dannyseeterij.nl
Lindenlaan 20 - Vinkel - 073-5320709 - info@dannyseeterij.nl

we zijn bezig ons proeflokaal 
en onze  keuken  te verbouwen 
helaas ontkomen we er niet aan 

onze deuren te sluiten van 
 13  t/m 26  februari. 

excuses voor het  ongemak!

Vorsselweg 3, 5384 RW Heesch • 0412 473074
www.bomenpark.nl • info@bomenpark.nl

Volg ons ook op Facebook voor de laatste nieuwtjes!

verbouwing_mb.indd   1 02-02-15   12:00

Deze tekst stond in augustus 2006 in de 
regionale nieuwsbladen

Boodschappenlijstje 

2 teentjes knoflook
2 middelgrote uien
4 eetlepels olijfolie 
400 gram roerbakgroentemix 

400 ml basis voor tomatensoep 

330 gram witte bonen 

250 g chorizoworst

Bereiding
Knoflook en uien pellen en snipperen. In de soeppan ui en knoflook in olie 
fruiten. Roerbakmix toevoegen en 4 minuten bakken. Soepbasis en 1,5 
liter water toevoegen en aan de kook brengen. Soep 10 minuten zacht 
laten doorkoken met deksel schuin op de pan. Bonen laten uitlekken en 
laatste 5 minuten aan soep toevoegen. Chorizo in dunne plakjes snijden. 
In droge koekenpan chorizo zachtjes knapperig bakken. 
Soep met chorizo garneren. Heerlijk met stokbrood en roomboter.

Maaltijdsoep
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FILMHUIS DE PAS: DEUX JOURS, UNE NUIT
HEESCH - Filmhuis De Pas vertoont 9 en 10 februari de film deUX JOUrS, Une nUiT.

Een vrouw - Sandra - raakt haar baan kwijt vanwege bezuinigingen, terwijl haar collega’s intussen van het losgeko-
men geld een bonus krijgen. De enige manier voor Sandra om niet werkloos te worden is, om tijdens het weekend 
iedereen ervan te overtuigen van de bonus af te zien. Wanhopig gaat ze haar collega’s een voor een af.
De ene collega toont direct begrip, de ander wordt kwaad, weer een ander heeft het extra geld veel te hard nodig. En 
al die mensen zijn te begrijpen, je kunt niemand iets kwalijk nemen. Of eigenlijk wel: de ijskoude leidinggevenden, die 
zich vrijwel volledig op de achtergrond houden, zijn hier het pure kwaad. Menselijkheid en begrip zijn compleet ver-
dwenen binnen hun kille, manipulatieve business mentaliteit. Deux jours, une nuit wordt zo een roerende oproep tot 
onderling begrip en solidariteit in economisch moeizame tijden. Die boodschap komt goed binnen omdat de Darden-
nes zo’n overtuigend beeld van de maatschappij geven. Ze tonen verschillende lagen van de samenleving, meer dan 
alleen de straatarme, kansloze arbeiders. Mensen die moeite hebben om hun hypotheek te betalen bijvoorbeeld, of 

tweeverdieners die bezig zijn met verbouwingen. Bij iedere ontmoeting zien we weer een 
ander facet van de maatschappij. En telkens zien we Sandra’s houding weer een beetje 
veranderen. Dankzij de hoofdrolspeelster is Deux jours, une nuit - naast een pakkende 
maatschappijvisie - vooral een krachtige, emotionele achtbaan.
Entree € 5,- per kaartje, aanvang 20.00 uur. Wij ontmoeten u graag.

Wil jij kans maken op 2 gratis filmkaartjes?
 Stuur dan een mail naar info@demooibernhezekrant.nl voor maandag 12.00 uur. 

Op de dag dat u dit leest, is het de laatste dag 
van de poëzieweek. Ik weet niet of u het gemerkt 
heeft, maar sinds vorige week donderdag is er 
op allerlei manieren en op vele plaatsen in het 
land aandacht besteed aan gedichten. Zo heeft 
een deskundige jury bepaald dat dichteres Hester 
Knibbe de VSB-poëzieprijs heeft gewonnen, 
de prijs voor de beste gedichtenbundel van het 
afgelopen jaar. 

Zelf heb ik afgelopen zaterdag bij boekhandel Bek in Veghel acte de 
présence gegeven bij een poëziemiddag waarbij acht dichters gedichten 
mochten voordragen. Veel publiek was er niet, maar degenen die er 
waren, hebben volgens mij genoten van wat dichters met woorden doen. 
Erg leuk was dat in het publiek mijn oude leraar Nederlands aanwezig 
was, een van degenen die mij de liefde voor taal heeft bijgebracht.

Over liefde gesproken: de poëzieweek heeft ieder jaar ook een thema en 
dit jaar was dat ‘Met zingen is de liefde begonnen’. Over de liefde zijn 
heel veel gedichten en liedteksten geschreven. Aan mijn pen zijn in de 
loop der jaren ook meerdere liefdesgedichten ontsproten. Hieronder 
een voorbeeld. Het komt uit mijn bundel ‘Staalkaart’ uit 2007, maar 
de inhoud klopt nog steeds. Voor de verandering is het dit keer geen 
sonnet, maar een vrij vers (een niet rijmend gedicht).

LIEFDE OP LEEFTIJD

voor Hannie

Als ik zeggen wou dat je ogen
het kleine leed van de dagen dragen

dat je grijze lok weerbarstig wordt
de lijn van je kin hangen gaat

als ik zeggen kon dat je benen
de vermoeienis van de dagen dragen

dat je lenige lijf wat strammer wordt
de lijn van je buik hangen gaat

dan zou ik het niet zeggen
zou het niet denken zelfs

ik blijf van je houden neem je zo
zoals je door de dagen geworden bent

liefde immers wordt niet ouder

mooI VAn Hans Manders

AANBIEDING GELDIG  T/M 14 FEBRUARI 
2015

Alle actie aanbiedingen

ook om mee 
te nemen

www.plazafoodforall.nl

AAnbiedingen geldig vAn   
1 t/m 28 februAri 2014

Top 
menu

4,95

Verder in  

deze folder 

- Hollandse weken

- Kidsbox met 

houten speelgoed 

- Scherp geprijsde  

knipbonnen

Helemaal Hollands  
menu

www.plazafoodforall.nl

AAnbiedingen geldig vAn   
1 t/m 28 februAri 2014

Heerlijke, Hollandse kroket en frikandel  
met frisse salade en knapperige frites

Helemaal 
Hollands 
menu

Plaza ‘t Supertje - Stationsplein 4 - Heesch - www.supertje.com 0412-456476 - Alle dagen geopend van 11.30 tot 21.00 uur

www.plazafoodforall.nl
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Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291205 
of 0413-291980

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!

Mathieu Arts 
 Tekst: Annie van den Berg - Vivaan

VRĲ WILLIGER van de maand
...van Jeu de Boulesclub die Lé 

Haar vrijwilligers
Mathieu noemt de activiteiten die 
verschillende commissies, bestaan-
de uit vrijwilligers, organiseren. In 

totaal zijn drieëndertig vrijwilli-
gers actief. De organisatie van de 
competitie prijsuitreiking met aan-
sluitend een feestavond noemt hij 
terloops als voorbeeld. Iedere twee 
jaar dankt de Jeu de Boulesclub 
haar vrijwilligers tijdens een zo-
geheten vrijwilligersavond. Alleen 
voor het beheer van de kantine 
worden de leden zelf om toerbeurt 
aangewezen om de poetswerk-
zaamheden te verrichten. Zo heeft 
iedereen toch een rol in het totale 
gebeuren.

Mathieu als vrijwilliger
“Hoe ben je zelf in aanraking ge-
komen met het vrijwilligerswerk?” 
“Oh, ik doe al vanaf mijn zestiende 
jaar vrijwilligerswerk. Ik ben zowel 
bestuurlijk als organisatorisch ac-
tief geweest bij allerlei verenigin-
gen. Ik vind het altijd wel leuk om 
iets om handen te hebben en iets 
mee te organiseren”. Mathieu ver-
telt over wat hij voorheen zoal ge-
daan heeft en hoe hij van lieverlee 

secretaris is geworden bij de Jeu de 
Boulesclub. Dit alles gebeurt naast 
een volledige werkweek. Ik vind 
het knap!.
Het is de stellige overtuiging van 
Mathieu dat een vereniging niets 
is zonder vrijwilligers. “Een vereni-
ging zonder vrijwilligers is ter ziele. 
Als je ergens bij bent, zul je on-
der elkaar dingen moeten doen”. 
Mathieu is zich hiervan bewust en 
dat maakt het voor hem vanzelf-
sprekend om zich als vrijwilliger in 
te zetten. Dat doet hij met liefde 
en plezier. “Verder ben ik er trots 
op als iemand wat wil doen voor 
de club. Ik ga er altijd van uit dat 
iedereen het beste wil voor zijn 
club”.
Kritiek en reactie geven op zaken is 
belangrijk in een vereniging. Ma-
thieu vindt dat dit positief bena-
derd moet worden. Dat maakt het 
gemakkelijker voor vrijwilligers om 
wat te doen voor de club. Zeker is, 
dat Mathieu blij is met de vrijwil-
ligers binnen zijn vereniging.

NISTELRODE - Samen met vicevoorzitter Kees van Oosten, heb ik een gezellig gesprek bij Hanny en Mathieu 
Arts thuis, over de Jeu de Boulesclub Die Lé. Mathieu is hier sinds anderhalf jaar secretaris van. Betrokken 
en enthousiast vertelt hij over de club. Deze vereniging heeft ongeveer honderd leden. Dit is tevens het 
maximum in verband met het aantal banen en de beschikbare ruimte. Om lid te kunnen worden, moet je in 
Nistelrode wonen. Het jongste lid is 44 jaar en het oudste lid is 86 jaar. Het is een hechte groep. Er is altijd 
veel belangstelling voor de onderlinge competitie. Alsook voor de andere activiteiten tijdens de dinsdag 
clubavond of zondag clubochtend.

Mathieu Arts 
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Health, Beauty, Care

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

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

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

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

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

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

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

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

ColumnTijdloos Mooi
Advertorial

Terwijl ik onderweg ben, pakken 
donkere wolken zich samen. Het verkeer 
raast langs me voorbij. Het ontroerende 
lied wat ik vanuit de autoradio hoor is de 
druppel die de tranen over mijn wangen 
doet biggelen. Het leven is niet altijd 
mooi, en de tijd lijkt stil te staan. Wat 
hangt ons boven het hoofd? Voor even 
kan ik niet positief zijn, machteloosheid 
maakt zich van me meester. Niks zo erg 
als onzekerheid en angst. Angst voor wat 
ons te wachten staat. Mijn stresslevel 
stijgt tot ongekende hoogte, getuige mijn 

gierende onrust en het feit dat ik geen hap door mijn keel kan krijgen. 
Mijn lichaam staat in paraatheid van vluchten, maar waarheen en 
waarvoor? 

Het enige wat ik wil is slapen om niet te hoeven denken, maar elke slaap 
ontaardt in een nachtmerrie. Ik kijk de artsen in de ogen en zie hun 
meelevende blik, die me vervolgens ook weer angst inboezemt. Mijn 
verstand en gevoel werken niet meer goed samen. Is het echt zo erg, of 
beeld ik met dit nu in? Ik wil een verlossend woord horen, maar krijg 

dat niet. Om de tijd te doden en nog enigszins nuttig te zijn, ben ik een 
luisterend oor voor andere mensen die het zwaar hebben. Dit is toch 
niet de werkelijke wereld? Waar zeuren we in godsnaam over! Ik spreek 
mensen die sterk zijn terwijl ze het onmenselijk zwaar hebben, mensen 
die boos zijn op de wereld en ik begrijp ze volkomen. Ik bedenk me hoe 
een toekomst plots een heel andere wending kan krijgen en hoe ik dat 
het hoofd moet gaan bieden. En dan breekt plots de zon door, wordt het 
ineens weer licht. Dit had ik in mijn dromen niet meer durven hopen, 
maar het geluk is ons goed gezind. Een uitslag die niet gunstiger had 
kunnen zijn, en waar we intens gelukkig mee zijn. 

Even heb ik weer de betrekkelijkheid van alles ingezien, even heb ik 
intens meegeleefd met anderen die dat geluk niet hebben. Waarom zij 
niet en wij wel? Ik kan me daar met de beste wil van de wereld geen 
reden voor bedenken. Het enige wat ik me realiseer is dat ik dankbaar 
ben en denk dat dit weer een levensles is van waar het over gaat in het 
leven. What doesn’t kill you, makes you stronger. En met veel gevoel 
denk ik aan de mensen die er anders voorstaan en hoop in het diepst 
van mijn hart dat er zich ook bij hen een wonder voltrekt.

Het is niet altijd wat het lijkt...

Medi Spa

Afscheid Jeanne van nistelrooij bij Pantein
‘Toen ik begon was er minder bureaucratie’

Toen Jeanne 26 jaar geleden begon 
als ziekenverzorgster bij de kruis-
vereniging, was dat in ’t wijkge-
bouw bij Zr. Willems. Het bestuur 
was lokaal en ze begon om 8.30 
uur. Dat was fijn, want dan waren 
de kinderen naar school. Een buur-
man paste op de kinderen, indien 
nodig. Door bijscholing werd zij 
wijkziekenverzorgster.

Veel meegemaakt
Jeanne: “Als ziekenverzorger maak 
je veel mee. Belangrijk is bij jezelf 
te blijven. Natuurlijk zijn de regels 
bindend en moet je doen wat no-
dig is - daarbij is elk gezin anders 
- maar je bent het beste af als je 
jezelf blijft.” 
Jeanne heeft jarenlang haar zieke 
buurman verzorgd en ook andere 

mensen waarmee ze een band had. 

Het valt haar moeilijk om afscheid 
te nemen, ook al is het vooruitzicht 
nog zo leuk; oppassen op de klein-
kinderen, familie bezoeken en ook 
haar (ex)cliënten. “Ik heb al gezegd 
dat ik langskom. Niet om te verzor-
gen of verplegen, maar voor een 
kop koffie of een wandelingetje.”

Veranderingen
Toen Jeanne begon in het wijkge-
bouw, was het team klein en de ad-
ministratie simpel. Er was wekelijks 
overleg. Dat is nu niet meer denk-
baar. Verzekeringsmaatschappijen 
willen alles vastgelegd hebben, 
wat veel rompslomp geeft. Het 
spontane contact dat er was als 
je hoorde dat er iemand ziek was, 
kan niet meer. Elke minuut moet 

verantwoord worden. Iets extra’s 
doe je in je eigen tijd. Ook direct 
hulp bieden en het holistisch kijken 
naar de mens is daarmee lastiger 
geworden. 

Met de bezuinigingen nu, gaan we 
weer een stukje terug naar hoe het 
was. Wijkteams met eigen verant-
woordelijkheid. Een zware taak, 
ook emotioneel. Maar ook weer 
minder mensen aan het bed en 
dichter bij de mens, dankzij de in-
voering van wijkteams.

Afscheid
In het weekend van 24 januari 
heeft Jeanne zaterdag en zondag 
afscheid genomen van cliënten. 
“Een van hen verpleegde ik 22,5 
jaar.” Op 31 januari was er een 
verrassingsfeest en op 6 februari is 
er een receptie voor (ex)collega’s 
en dat zijn er heel wat!

HEESCH – Jeanne van Nistelrooij was als meisje vrijwilligster in het bejaardenhuis en bracht er koffie rond. 
Later volgde ze de opleiding ziekenverzorgster bij Vita Nova en werkte er tot 1976. Toen werd ze doktersas-
sistente, tot in 1988 haar schoonvader ziek werd, die zij verzorgde en zij ook startte als ziekenverzorgster bij 
de Kruisvereniging in Heesch. 

Jeanne gaat op de kleinkinderen passen Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

‘Belangrĳ k is bĳ  
jezelf te blĳ ven’

Belangeloos, betrokken en een 
avond lang muziek mogen maken; 
een enthousiasme dat leidde tot 
een succesvolle derde editie met 
zes bands: Outline, Co-Incidental,  
Syndicate,  Silly Putty, Punkass Nin-
jas, Dale Caña en The Picadilly’s.
Zij speelden voor een muurschilde-
ring  op de Kinderafdeling zieken-
huis Bernhoven.

PUNKASS NINJA’SDALE CAÑA

Foto’s: ©RonnievanSchenkhof.nl

Muurschildering voor kinderafdeling Bernhoven

CO-INCIDENTAL
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de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl
U kunt ook bestellen in onze webshop!

geldig t/m 28-1-2015

WAT DE BOER NIET…
Onze koekenbakkers bakken ook
heerlijke boerencake. 
Voor degenen die denken dat alle cake overal 
hetzelfde smaakt... kom die van ons maar 
eens proeven. In onze cake voert 
“pure smaak” de boventoon, 
 je wilt alleen nóg ’n plakje

tip van de bakkers Lamers  & Bon Fromage

geldig t/m 4-2-2015

Dadel-vijgenbrood 

Donkerbruin desembroodje, boordevol dadels, vijgen 

en rozijnen,  2,95

Met Bon Fromage hebben we er ’n lekkere kaas bij gezocht.

Boeren belegen kaas, 

500 gram,  7,00

2,25

5,75
zorgvuldig gemaakt cakebeslag…               nog even de oven in… doe ons nog maar ’n plakje

bij aankoop van 2 broden

Boeren
cake
1,95

normaal 3,25

Team de Knallers wint
de Hisse Kwis 2014

De gezellige avond begon met 
het doornemen van alle vragen. 
Geroezemoes klonk door de zaal, 
‘Hadden wij dit antwoord goed?’, 
vroeg menig team zich af. Af en 
toe klonk er gejuich en af en toe 
was er gemor over het juiste ant-
woord.

Even na negen uur brak het span-
nendste gedeelte van de avond 
aan: de prijsuitreiking. Eerst wer-
den de winnaars van de geheime 
proef en de aanmoedigingsprijs 
bekend. Vervolgens begon het af-
tellen van plaats 110 naar 1.
Hoe dichter bij de ontknoping, 
hoe harder er gejuicht werd als de 
teamnaam nog steeds niet op het 
scherm verscheen.

Na afloop werd er nog lang na-
geborreld en gediscussieerd onder 
muzikale begeleiding van DJ Jon.

De Knallers blij met de 1e prijs Foto’s: Ad Ploegmakers

Voorleeswedstrijd read2Me
door Femke en nienke

Femke uit klas 1C las een stukje voor uit 
Hanna’s reis van Martine Letterie, Nienke uit 
klas 1D koos voor het boek Inwijding van 
Veronica Roth. De twee brugklassers na-
men het dinsdag 27 januari in de finale van 
de school op tegen Isa van der Sluijs, Teun  
Polmann, Joni van der Sluijs, Renzo Pepers 
en Menthe Broeren, de vijf andere sterke 
voorlezers. De zeven leerlingen waren in een 
eerdere ronde door een docent geselecteerd 
om deel te nemen aan de schoolfinale. De 
jury die de twee beste leerlingen uitkoos be-
stond uit conrector Hans Manders, docente 
Nederlands Anneke Hermans en Yvonne 

de Groot van de bibliotheek Heeswijk- 
Dinther. Yvonne sprak van ‘een hoog ni-
veau’ en ‘goede kanshebbers’. Hans noem-
de de keuze ‘moeilijk’, want hij zag ‘zeven 
goede voorlezers die zich goed hebben 
voorbereid’. 

Nienke en Femke doen op maandag 9 fe-
bruari mee aan de regiofinale in de Groene 
Engel in Oss. Hierna volgt een eventuele 
Brabantse en Nederlandse finale. Het is de 
derde keer dat gymnasium Bernrode mee-
doet aan de voorleeswedstrijd voor brug-
klassers. Gewonnen werd er nog nooit.

Femke en Nienke Foto: Lianne Gabriëls

HEESWIJK-DINTHER/HEESCH – Brugklassers Nienke Gelderland en Femke van Venrooij 
zijn de twee leerlingen die gymnasium Bernrode vertegenwoordigen tijdens de regiofi-
nale van de voorleeswedstrijd Read2Me. Juryleden Hans Manders, Anneke Hermans en 
Yvonne de Groot vonden hen de beste.

HEESCH - Tijdens een goedbezochte prijsuitreiking werd de winnaar van De  
Hisse Kwis 2014 bekendgemaakt. Team De Knallers was 111 andere teams te slim af en 
ging er voor de tweede keer met de winst vandoor.
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KBO Bernheze
KBO BernHeZe
Belastingteruggave

Belastingservice 
voor ouderen?
HEESCH - De belastingservice is 
een dienst voor senioren van 65 
jaar en ouder met een laag inko-
men. Zij kunnen hulp krijgen bij 
hun aangifte, bij een verzoek om 
teruggave inkomstenbelasting of 
bij het aanvragen van toeslagen. 
In Noord-Brabant werken onge-
veer 600 vrijwillige belastingin-
vullers.

Een uitkomst voor ouderen 
De service is opgezet omdat bleek 
dat veel ouderen geld van de be-

lasting terug kunnen krijgen, maar 
geen verzoek tot teruggave indie-
nen. Zij weten niet dat zij geld te-
rug kunnen krijgen, omdat zij geen 
aangifte hoeven te doen of het te-
ruggave formulier te ingewikkeld 
vinden. Ook het doen van aangifte 
vinden sommige senioren ingewik-
keld. Daarom helpen de vrijwillige 
belastinginvullers senioren bij hun 
aangifte.
De aangifte verloopt nu meestal 
via internet. Veel senioren heb-
ben geen internetaansluiting. Voor 
deze groep is de belastingservice 
een uitkomst, ook voor het aan-
vragen van zorg- of huurtoeslag.
De belastingservice is er voor alle 

senioren van 65 jaar en ouder met 
een laag inkomen. Wij hanteren de 
inkomensgrens die ook geldt voor 
de zorgtoeslag in 2014. Dat bete-
kent voor alleenstaanden een inko-
men tot € 35.000,- per jaar. Voor 
gehuwden of samenwonenden is 
dit bedrag maximaal € 50.000,-.

Belastingservice in Heesch
Belangrijk is dat u zelf een afspraak 
maakt. Dan weet u zeker dat u een 
bonafide KBO-belastinginvulhulp 
hebt. Hij/zij kan zich legitimeren.
Theo Cuppen: 
0412-452346 (neemt geen nieu-
we klanten meer aan). 
Jan Renders: 

0412-452439 KBO (dit jaar geen 
nieuwe klanten meer)
Jacques Beerens: 
06-29243480 KBO/Rigom
Henny Gloudemans: 
0412-452225 KBO
Remi Claassens: 
0412-452297 KBO/Rigom
Jo van der Putten: 
0412-451859 KBO
Michiel Brouwer:  
0412-452560 KBO/Rigom.
A.u.b. een afspraak maken vóór 7 
maart.

Wilt u iemand van buiten Heesch, 
dan kunt u contact opnemen met 
Jo Lamers van afdeling Nistelrode, 

0412 - 611708.
Senioren hoeven, om gebruik te 
maken van deze service, geen lid 
van een ouderenbond te zijn. 
Ook het Rigom verleent belasting-
service. Senioren vanaf 65 jaar, die 
een pensioen hebben tot maximaal 
€ 500,- per maand, kunnen ook bij 
RIGOM terecht; nummer: 0412-
653232.
Let op: Rigom is aanvullend op be-
staande initiatieven d.w.z. als men 
elders terecht kan, wordt men naar 
die instantie verwezen. 
Mensen jonger dan 65 jaar, met 
een beperkt inkomen, kunnen een 
beroep doen op de Sociaal raads-
lieden van Aanzet.

rigOM Klussenhulp en klein 
tuinonderhoud

Klein tuinonderhoud
Voor veel mensen is een tuin een 
lust. Wanneer het onderhouden 
ervan een probleem wordt, kan 
het veranderen in een last. Klein 
tuinonderhoud is er voor mensen 
die de tuin niet meer zelf kunnen 
bijhouden en daarvoor ook niet 
kunnen terugvallen op familie of 
buren en voor wie de vakman te 
duur is. De tuinman houdt de tuin 
toonbaar. De tuinman is geen ho-
venier; het gaat hier om eenvou-
dige verrichtingen zoals: de heg 
knippen, onkruid wieden, gras 
maaien, tegels recht leggen, etc.

Algemeen
Voor de uitvoering van de klussen 
in huis en de tuinklussen kunnen 
ouderen bellen op maandag, dins-

dag, donderdag en vrijdag tussen 
9.00 en 10.30 uur. Na de melding 
komt de klussen- of tuinman zo 
snel mogelijk langs om het karwei 
te klaren. Dit altijd in goed overleg 
met de klant. De dienstverlening is 
relatief goedkoop: het aanvangsta-
rief is € 6,50 en hierbij is het eerste 
half uur werk inbegrepen. Daarna 
wordt per kwartier € 3,25 bere-
kend. De betaling gaat via een-
malige machtiging, zodat men niet 
met contant geld hoeft te betalen. 
Je hoeft geen lidmaatschap af te 
sluiten of contributie te betalen; 
een telefoontje is al voldoende.
Meer informatie over Klussenhulp 
thuis en klein tuinonderhoud kunt 
u contact opnemen met RIGOM, 
tel.: 0412-65 32 35
mverhagen@rigom.nl. Wim Wittenberg

BERNHEZE - Loszittende trapleuningen, klemmende deuren, geen rookmelder of het ontbreken van handgre-
pen in de douche, kunnen gevaarlijke situaties opleveren in huis. Klussenhulp van RIGOM is er voor mensen 
die dit soort gevaarlijke situaties en ongemakken niet zelf en ook niet met familie of buren kunnen oplossen 
en die geen dure vakman kunnen betalen. Een veilige woning voorkomt ongevallen in huis. Vaak zijn dat 
ongevallen met nare gevolgen, die het zelfstandig blijven wonen onmogelijk maken.

BernHeZefamILIeBerICHten

Horizon ontspanningsavond 
Zorgcentrum Heelwijk
HEESCH - Bewoners van Zorgcen-
trum Heelwijk in Heesch genoten 
woensdagavond van een gezellige 
ontspanningsavond in de recrea-
tieruimte van het zorgcentrum. 

Ziekenvereniging Horizon Heesch 
bood deze avond aan de Vrien-
den van Heelwijk aan vanwege 
het tienjarig bestaan van het zorg-
centrum. De aanwezigen werden 
verwelkomd met koffie en gebak, 
voor een zacht prijsje geleverd 
door Bakkerij Meester Bakker Hans 
van Berkom. Het orkest Bekant vur 
niks zorgde daarna voor vele nos-
talgische nummers, die uit volle 
borst werden meegezongen. Ver-
schillende vrijwilligers van de zie-
kenvereniging zorgden dat ieder-
een ondertussen kon genieten van 
een lekker hapje en een drankje.

Na hun trouwdag woonden Frans 
en Marietje de eerste jaren aan d’n 
Broekhoek. Hier werden twee zo-
nen en een dochter geboren. In de 
periode daarna, runden ze een var-
kensbedrijf aan de Grolderseweg, 
om uiteindelijk weer terug te ke-
ren naar het dorpscentrum aan de 
Hoge Wal. Intussen zijn de kinde-
ren getrouwd en heeft het gouden 
bruidspaar zeven kleinkinderen.

Frans en Marietje genieten van de 
vrije tijd die ze hebben. Gezellig 
een dagje uit, fietsen en klussen bij 
de kinderen, zijn mooie bezighe-
den voor het stel. Samen staan ze 
altijd voor iedereen klaar. 
Met hun gezin, familie en vrienden 
hebben ze hun bruiloft gevierd bij 
De Waard. Hier kunnen ze nog 
lang over napraten want het was 
een geweldig feest!

gouden bruidspaar 
Frans en Marietje

HEESCH – Op 30 januari 1965 trouwde Frans Verstegen uit Heesch 
met de Odiliapeelse Marietje Rovers. Afgelopen weekend, 50 jaar later, 
vierden ze hun gouden bruiloft.

Foto: Marcel Bonte

op leeftijd
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 6 t/m 12 februari 2015
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

Uw kwaliteitsslager

Ook hebben we voor de 

liefhebbers weer PATÉ  gemaakt 

FILETWEEK
Varkensfilet 500 gram € 4,95
Cordon bleu 500 gram € 4,95
Spekdoffertjes 4+1 gratis 

Diverse filet  aanbieding zie in onze winkel

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

Bij aankoop van 2 broden 
naar keuze:

Mini 
krentenbollen 
6 stuks 
voor 1,00

Toendra 

2e voor

dus 2 
voor

Meergranenbrood 
met pompoenpitten

Eggy Breaky

       Nu

Heerlijke omeletbroodjes 
met ei, spek, kaas en room

Appelfl eur 
6-8 personen

    
   Nu

Luchtige wener gevuld
met appels uit de streek,

spijs, room en krenten

2,75

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

info@ceelengroentefruit.nl

Groot assortiment rauwkost salades

Komkommer per stuk € 0,75
Spitskool (gesneden) 500 gram € 0,75
Perssinaasappels  20+5 gratis

5,50

1,00
2,75

Vanaf € 34,95
MAAKT FIETSEN BIJZONDER

Laar 63A, Nistelrode
T. 0412-610114
www.fietsplus-rini.nl

Miranda en Bas Roefs Tekst en foto: Hieke Stek

Werken waar het nodig is 
in een gemengd bedrijf 

Het agrarische bedrijf aan de 
Dorpsstraat in Loosbroek is door 
drie Roefs-generaties met zorg en 
liefde opgebouwd. “Vanaf mijn 
twaalfde melk ik al koeien. Mijn 
vader had een allergie en betrok 
mij al snel bij alle facetten van het 
boerenbedrijf. Hij zei: “Jongen, als 
je klaar bent met school zorg ik 
dat je boer kunt worden”. En zo 
geschiedde. Toen de koeienstapel 
niet verder mocht groeien, in ver-
band met het uitgegeven melk-
quotum (melkrechten die in 1983 
bepaald zijn voor heel Nederland), 
zijn we ons meer gaan richten op 
varkens, maar we hebben altijd 
koeien op de achterstal gehouden. 
In 1988 werd hier de eerste toom 
biggen geboren en vanaf dat jaar is 
er meer geïnvesteerd in varkens,” 
legt Bas uit.

Wederzijds begrip
Na de geboorte van hun vier kin-
deren, ging Miranda steeds meer 

in het bedrijf werken: “Met de 
investering van groenlabel syste-
men, zoals luchtwassers, konden 
we van 230 fokzeugen uitbreiden 
naar 400 zeugen. In de varkensstal 

is het weekprogramma strak gere-
geld. Er zijn veel taken die op vaste 
dagen moeten gebeuren. Hierdoor 
is de tijdsinvestering per dag gro-
ter dan bij de koeien. Vanaf 2001 
werk ik full-time mee in het bedrijf. 
We hebben elk onze eigen verant-
woordelijkheden en taken in de 
stallen maar ook met betrekking 
tot bedrijfsvoering. Het is fijn om 
alles met elkaar te kunnen bespre-
ken en dat er wederzijds begrip is.” 

Het koeienhart
Het ging goed in de varkenshou-
derij en dat maakte de groei van 

de koeientak mogelijk. “Als er geld 
was, kocht ik melkquotum van een 
collega die stopte. Inmiddels telt 
onze koeienkudde 43 Red Holstei-
ners. In de melkwereld zijn twee 
dingen belangrijk: vet en eiwit. Ik 
ben een gehalte melker en heb 
gekozen voor de meest eiwitrijke. 
Deze is voedingsrijker, maar qua 
liters geeft de koe er minder van. 
De gehaltes zijn door voeding en 
de manier van fokken te beïnvloe-
den. Wij vinden voedingsontwik-
keling belangrijk en daarom doen 
we regelmatig proeven voor Nu-
trifeed. Waarom mijn koeienhart 
net iets groter is? Ik bouw met een 
koe sneller een band op, omdat ik 
haar melk, haar scheer, omdat ze 
meer aaibaar is en heel nieuwsgie-
rig. Ik ben ook trots op mijn koei-
en, omdat het zulke prachtige ty-
pisch Nederlandse dieren zijn. Niet 
voor niets bepaalt de koe, samen 
met de molen en de klompen, het 
beeld van Nederland.” 

LOOSBROEK - Miranda werkt in de varkensstal en Bas in die van de koeien, maar zij werkt ook in de koeien-
stal en hij is vaak te vinden bij de varkens. “Zo werkt dat in een gemengd bedrijf. Je bent gewoon daar waar 
het nodig is.” Toch heeft Bas een iets groter koeienhart en heeft Miranda iets meer met haar roze kroost, 
vroeger wilde zij al trouwen met een koeienboer en kraamverzorgster worden. Toen ze Bas tegenkwam, bleef 
het niet bij kalverliefde! 

D’N 
BOER 
OP

Koeien zijn typisch 
nederlandse dieren 
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Op 6 februari zien we in het oos-
ten de Maan opkomen. Zijn kra-
ters, bergen en ‘zeeën’ zijn prach-
tig te zien door de grote telescoop. 
De kijkers van de sterrenwacht 
worden ook gericht op de komeet 
Lovejoy die hoog aan de sterren-
hemel staat. 
Op 20 februari staat Jupiter nog 
in Kreeft. Mogelijk kan men die 
avond een glimp opvangen van 
de rode planeet Mars. Die be-
vindt zich in het sterrenbeeld Ram 
en zakt rond 20.45 uur onder de 
westelijke horizon. Beide avonden 
worden aandacht en presentaties 
gegeven aan sterren en sterren-
beelden. Het moet wel onbewolkt 

zijn om alles te kunnen observeren.
Ook wordt vooruitgekeken naar 
de zonsverduistering die zich op 20 
maart aanstaande voordoet. Vanuit 
ons land zien we maar liefst 84% 
van de diameter van de Zon bedekt 
worden door de Maan. Bij de ster-
renwacht zijn eclipsbrillen verkrijg-
baar, waarmee men de zonsverduis-
tering veilig kan bekijken.
Entree sterrenwacht: € 5,- (kinde-
ren t/m 12 jaar: € 3,-).
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, 5383 KT Heesch/
Vinkel. Groepen kunnen op andere 
dagen en tijden terecht. 
0412 - 454999.
www.sterrenwachthalley.nl.

Publieksavonden Halley
HEESCH - Sterrenwacht Halley is op de vrijdagavonden 6 en 20 februari 
voor publiek geopend. Het programma begint om 20.00 uur en duurt 
ongeveer twee uur. Het is voor alle leeftijden geschikt.

Tekst?

eerSTe COLLeCTe 2015 Oplossing op pagina 27

Papier spreekt
We laten de vijftiger jaren momen-
teel dan wel in design herleven, 
maar zien een ding daarbij over 
het hoofd. Alles werd in die tijd 
aan papier toevertrouwd. Foto’s 
werden bewaard in een album, 
met toelichting. Brieven en docu-
menten stonden op papier. 
De digitalisering maakt dat er veel 
geproduceerd wordt aan teksten 
en foto’s, maar ze worden weinig 
bekeken en een toelichting staat 
er niet bij. Een album van papier 
wordt doorgebladerd en herinne-
ringen blijven zo levend. 

Indirecte beelden
Hoe je voorouders meer dan hon-
derd jaar geleden leefden, staat 
meestal niet rechtstreeks beschre-
ven. Maar als je voorvader hoef-
smid of matroos was, kun je daar 
wel materiaal over vinden. Zo zijn 
er legio voorbeelden van zaken 
die je niet rechtstreeks in je eigen 
familiealbums kunt vinden, maar 
waar wel via internet afbeeldingen 
van te printen zijn. In het – gratis - 
online tijdschrift ‘Familie in beeld’: 
www.familieinbeeld.nl van Kros 
vind je bijvoorbeeld eind febru-

ari informatie over grote gezinnen 
met kindersterfte, de omstandig-
heden, de naamgeving van kinde-
ren en meer.

Tentoonstelling
Hoe je een blijvend waardevol 
boek maakt over jezelf en jouw 
familieverleden, laat Wim Kros 
zien op 8 februari tussen 11.00 
en 17.00 uur aan de hand van de 
tentoonstelling ‘Familiegeschiede-
nis en stamboomonderzoek’ in het 
Creatief Centrum, Beellandstraat 

10 in Heesch. Toegang is gratis. Je 
kunt dan vragen stellen, ontvangt 
een overzicht van nuttige websites 
en een gratis kwartierstaatposter 
op A3 formaat om zelf in te vullen.

Het doel van Kros is mensen te 
inspireren zelf ook een boek te 
maken over hun familiegeschie-
denis. Haal dus de schoenendoos 
met oude foto’s van zolder, print 
archiefstukken van internet uit en 
maak een waardevol familiedocu-
ment voor jezelf en het nageslacht. 

Vervolg van voorpagina

Familie heeft een familielijn én -geschiedenis

Pierehappertjesfestijn 2015

Nadat de huppelpierkes de show 
hadden geopend,  kreeg het pu-
bliek een gevarieerd programma 
met veel dans, muziek en een lach 
voorgeschoteld. Er waren mon-
sters, stuiterballen, zwemkampioe-
nen, dansende zakken, rock & roll 
meiden, sprekende honden.

De jonge slagwerkgroep maakte 
veel indruk en ook tonproater 
‘Kees Knolraap’ was weer van de 
partij. Kortom veel talent in ons 
eigen ‘Furstenwald’. Wij kunnen 
nog jaren vooruit.
Gedurende de hele show waren 
‘De Pierebloazers’ erbij voor de 

muzikale ondersteuning. 
Na - tweemaal - een ruim twee 
uur durende voorstelling zat het er 
weer op. Het was grandioos, su-
pertoll!

Foto’s zijn te vinden op 
www.piereslikkerfoto.nl

VORSTENBOSCH - Onder toeziend oog van Jeugdprins Pieter, -prinses Maud, -adjudant Jan-Julius en de 
Raad van elf, traden 128 artiesten (vanaf groep 3 tot 16 jaar) op tijdens het Pierehappertjesfestijn, met dit 
jaar als thema ‘De Furstenwalderfesten’. De show werd wunderschön gepresenteerd door Sil van Bakel, 
Peerke Kuypers en Thijme Vermeulen, die in hun tolle lederhosen en met hun gekke fratsen dat geweldig 
hebben gedaan.

Salaris- en personeels-
administratie op maat

Als ondernemer zoekt u bekwaam personeel om 
voor u te werken. Uitbesteding van uw salaris- en 

personeelsadministratie bespaart u veel rompslomp.

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

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

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

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

Valentijnsdag Wereldwinkel

BERNHEZE - Zaterdag 14 februari 
is het Valentijnsdag, een wereld-
wijd en eeuwenoud feest waar 
ook de Wereldwinkel aandacht 
aan besteedt.

Valentijnsdag: een gelegenheid 
waarbij geliefden hun liefde voor 
elkaar uiten en vrienden en fami-
lie hun warmte en vriendschap. 
Dit wordt gedaan door elkaar een 
wenskaart (een Valentijn), klein ca-
deautje of lekkernij te geven. Voor 
je beste vriend of vriendin, voor je 
liefste broer of zus of voor je moe-
der of vader. 
De Wereldwinkel heeft voor ie-

der een leuk cadeautje. Zoals de 
chocolade: een Valentijnskaart 
achter het venster en chocolade 
in het laatje. Of, zoals het spreek-
woord zegt: ‘De liefde gaat door 
de maag!’. Of het Thais Wokpak-
ket met een extra potje sambal 
oelek, dan is deze maaltijd ineens 
‘hot’! Tijdens de maandaanbieding 
van februari staat een deel van de 
Aziatische lijn in de spotlights. Zo 
is er 15 procent op Woksauzen, 
Sweet Chilisaus en Ketjap. 
Bernheze heeft drie wereldwinkels, 
in Heesch, Heeswijk-Dinther en 
Nistelrode. Het assortiment en de 
aanbiedingen variëren per winkel.
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Innovatieve behandeling
“Intense is de eerste in de regio 
die de Venus Freeze behandelme-
thode aanbiedt. Het is een behan-
deling voor huidverstrakking, con-
tourverbetering en rimpelreductie, 
door middel van radiofrequente 
en magnetische pulsen voor het 
gelaat en het lichaam. Wat erg 
belangrijk is, de behandeling voelt 
prettig aan en heeft geen bijwer-

kingen. Daarnaast zal de cliënt met 
deze behandeling op lange termijn 
het resultaat blijven behouden.” 
Intense skin and body improve-
ment werkt zeer resultaatgericht. 

“We boeken resultaat omdat we 
vooraf bij elke behandeling een 
uitgebreide huidanalyse maken en 
de wensen van de cliënt in kaart 
brengen en hier vervolgens de be-
handeling op afstemmen. “Maar”, 
benadrukt Karin, “dat kunnen wij 
niet alleen. Het verbeteren van 
de huid is een samenwerkings-
verband. Ons advies gaat verder 
dan alleen de behandeling en de 
producten voor thuisgebruik. Bij 
elk huidverbeteringsprogramma 
wordt een advies gegeven voor 
de juiste voedingssuppletie om de 
huid ook van binnenuit te voeden 
en een lifestyleadvies.

Persoonlijk en eerlijk
Mijn passie? ‘Mensen mooier ma-
ken op een verantwoorde wijze’”, 
Het recept voor een gezonde huid 
wil Karin best prijsgeven: “Een ge-
zonde huid bereik je door een ge-

zonde levensstijl, gebruik van de 
juiste producten en voedingssup-
plementen en behandelingen ter 
ondersteuning.” Karin, die op dit 
moment genomineerd is voor de 

Beauty Award voor schoonheids-
specialiste van het jaar 2015, wil 
alleen maar de beste behandelin-
gen en producten aanbieden.

“Mijn streven is om van Intense 
skin and body improvement één 
van de beste salons van Nederland 
te maken. Samen met mijn team 
willen wij onszelf continu verbe-
teren en gaan we voor kwaliteit. 
Daarnaast geven we eerlijk advies 
en aandacht en is vakmanschap 
altijd het belangrijkste”, sluit Karin 
Manders af. Het team van Intense 
skin and body improvement ont-
vangt u graag.

inTenSe
Laarhof 22
5388 GX Nistelrode
06-10433489
info@salonintense
www.salonintense.nl

Advertorial

natuurlijke facelift zonder chirurgie
NISTELRODE - Nog in de running voor de publieksprijs van de Beauty Award, blijft Karin de focus houden. 
Een nieuwe behandelmethode is toegevoegd aan het assortiment. Na tien jaar van specialiseren heeft Karin 
Manders van Intense skin and body improvement een nieuwe behandeltechniek toegevoegd aan het assor-
timent behandelingen. 

een GeZonde HUid bereiK Je 
DooR een GezonDe LeVensstij L

itgangspunten van dit specifieke kloosterdieet zijn: o.a. een correcte sa-
menstelling van maaltijden, gestoomde voeding, waaronder veel groen-

ten en fruit en nauwelijks vlees en het behouden van een juiste zuurgraad. 
Het gaat over discipline, je goed in je vel voelen, liefde voor jezelf en voor je 
lichaam hebben en daarmee vanzelfsprekend ook voor je ziel. Miek Pot bracht 
twaalf jaar door in een kluizenaarsklooster. Als leidinggevende van de kloos-
terkeuken heeft zij veel voedingswijsheid opgedaan.

Dit (h)eerlijke boekje geeft al aan dat uit de meeste kloosterkeukens gezonde 
maaltijden komen. Dat wat we eten heeft een enorme invloed op ons. 
Het is verkrijgbaar bij boekhandel Berne of via de website, 
www.berneboek.com. Prijs € 14,95.

Binnenkort is in onze winkel een mooi assortiment abdijproducten verkrijg-
baar. Van kruiden, tincturen, crèmes, kaas, honing, tot wijn, likeur en bier. 
Kortom, al het goede wat in abdijen gemaakt wordt.

U

‘Eten als een Franse non’
Miek Pot beschrijft in haar boek ‘Eten als een Franse non’, haar persoonlijke ervaringen met het dieet dat 
zij in haar kloostertijd heeft nageleefd en tegenwoordig weer vol overtuiging volgt. Een dieet dat haar 
bewustzijn versterkt en haar energiek en fit doet voelen.

Boekhandel Berne - Abdijstraat 53, 5473 AC Heeswijk - T. 0413-291394 - www.berneboek.com

Moeilijke voeten?

De bijeenkomst zal worden ver-
zorgd door Jonker Speciaal 
Schoeisel v.o.f. uit het Gelderse 
Wadenoijen. Deze firma levert 
al meer dan 10 jaar schoenen en 
pantoffels, zowel voor dames als 

heren, in veel verschillende lengte- 
en wijdtematen. De ideale oplos-
sing voor mensen met gevoelige 
of opgezwollen voeten of enkels, 
steunkousen, zwachtels, beugels, 
steunzolen, knobbels, likdoorns, 
eksterogen, hamertenen, diabe-
tes en reumatische aandoeningen. 

Nieuw is een speciale collectie 
stretch-schoenen, welke in zijn 
geheel bestaan uit zacht elastisch 
materiaal, speciaal bedoeld voor 
mensen met (erg) gevoelige voe-
ten. Jonker heeft zich toegelegd op 

brede en zelfs extra brede schoe-
nen en pantoffels voor mensen 
met brede of opgezwollen voeten, 
maar daarnaast levert het bedrijf 
ook de meer courante wijdte-
maten. De toegang is gratis. 

www.jonkerspeciaalschoeisel.nl  

HEESWIJK-DINTHER - In het woonzorgcentrum ‘Laverhof’, Zijlstraat 1 
in Heeswijk-Dinther zal op donderdagmorgen 12 februari een bijeen-
komst worden gehouden, speciaal bedoeld voor mensen met moeilijke 
voeten. In de recreatiezaal wordt van 10.00 tot 12.00 uur een verkoop-
morgen gehouden. 

Advertorial

Advertorial

Bij eenKoMst LAVeRhoF: De iDeALe 
opLossinG VooR Mensen Met GeVoeLiGe 
oF opGezWoLLen Voeten oF enKeLs

Health, Beauty, Care

Boodschappenlijstje 

voor twee personen 

200 gram spinazie
1 banaan
250 gram ananas, vers in stukjes

1 glas water

Bereiding
Doe eerst een glas water in de 
blender en doe er 100 gram 
spinazie bij. Zet de blender dan 
even op de ijsblokjes stand en 
hak de spinazie fijn. Doe er dan 
de overige 100 gram spinazie bij. 
Op deze manier voorkom je dat je 
blender wel staat te blenden, maar 
er niets gebeurd.
Hierna voeg je de ananas en 
banaan toe.

Gezonde smoothie

Smakelijk!
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Kantoorboekhandel
Ceelen

Bij Ceelen hen z’t nog Licheluk

eelen

Kantoorboekhandel - Heesch
Ceelen

DÈ CARNAVALSWINKEL 
VAN HEESCH!

 
•	 Grote	collectie	carnavalsspullen
	 (ook	in	de	‘hisse’	carnavalskleuren) 
•	 Pruiken,	schmink,	beenwarmers,	hoeden,	confetti,	
spray,	sjaals,	boa’s,	maskers,	etc.

‘t	Dorp	63-65,	5384	MB	Heesch,	T.	(0412)	45	17	82

Op deze dag zullen Jan en 
Anneke van Beusekom in de on-
echt verbonden worden. Het 
boerenbruidspaar van 2015 is als 
actieve vrijwilliger goed bekend 
binnen Laverhof en in de gemeen-
schap van Heeswijk-Dinther en 
Loosbroek. 
De middag begint met het ophalen 
van het boerenbruidspaar onder 
muzikale begeleiding. Daarna is 
er voor het boerenbruidspaar, ge-
nodigden en de oud-prinsen van 
Snevelbokkenland een koffie-
tafel in de aula van Cunera/
De Bongerd. 
De verbintenis in de onecht zal 
om 14.11 uur door de Prins van 
Snevelbokkenland in de tuinzaal 
van Cunera/De Bongerd worden 
bezegeld. Daarna vindt er een re-
ceptie plaats en is er gelegenheid 
om het boerenbruidspaar te feli-
citeren. U bent daarbij van harte 
welkom! 
De geldelijke giften vanuit ‘de 
kromme ârrum’ worden geschon-
ken aan de miMakkers van Laver-
hof. Een miMakker is een clownesk 
persoon die de ‘taal’ spreekt van 
mensen met dementie. Deze pro-
beert door middel van non-verbale 
taal, zoals oogcontact, klanken, 
aanraken of gezichtsuitdrukkingen 
contact te maken met mensen met 
dementie.

Boerenbruiloft Cunera/de Bongerd 
HEESWIJK-DINTHER - De Boerenbruiloft in locatie Cunera/De Bongerd 
van Laverhof wordt op carnavalsdinsdag 17 februari weer gevierd aan 
de Zijlstraat 1 te Heeswijk. 

Leerlingen maakten eigen carnavalsmaskers

NISTELRODE - Leerlingen van groep 7 van basisschool ’t Maxend in Nistelrode maakten zelf hun carnavalsmaskers. Deze zullen zij dragen tijdens de jeugdoptocht. De leerlingen 
kregen bij het maken van de maskers hulp van Jannemeis Snels en Charles Steijgers van Cube Bernheze. 

De kinderen mochten zelf kiezen welk masker ze wilden maken. Iedereen nam een poster mee van een beroemdheid, zoals model Doutzen Kroes, voetballer Christiano Ronaldo en ten-
nisser Rafael Nadal. Het was de bedoeling dat het idool nagemaakt werd op een carnavaleske manier, bijvoorbeeld met grote oren of een dikke neus. De maskers werden gemaakt met 
houtlijm, een plastic bakje en wc-papier. Nadat de maskers gemaakt waren, moesten deze eerst drogen voordat zij konden worden beschilderd. Ook groep 6 van ’t Maxend maakte zelf 
maskers, evenals leerlingen van basisschool De Beekgraaf.

Tekst en foto’s: Matthijs van Lierop Tekst en foto’s: Matthijs van Lierop 

Veel zang, dans en muziek op pronkzitting nistelrode

NISTELRODE – Sporthal de Overbeek in Nistelrode was de zaterdagen 24 en 31 januari omgetoverd tot een mooie zaal voor de pronkzitting van CS de Wevers. 

Dit jaar voerden zang, dans en muziek de overhand en bleek dat Nistelrode veel talent herbergt. Zo waren er de Huppels, de Dansgarde, Balletstudio Hanneke v.d. Stappen, maar ook 
DV Dancing Kids zorgden voor dansoptredens. Muzikaliteit van o.a.: Djem - Djonina, Jenny, Marga en Eva -, De Brali’s; winnaars van het liedjesbal met ‘Brabant Limburg’, de Dûrzakkers 
en de slagwerkgroep. Ook was er het debuut van de 16-jarige Indy Herckenrath als tonpraoter; als Oostenrijks meisje in spe met een missie. Hilarisch was het optreden van ex-prins Gert-
Jan en ex-adjudant Charrel als bobsleeërs. Zou hiermee een nieuwe traditie ontstaan zijn? Ook bekenden kwamen op het podium, zoals Jong Belegen met ‘Harde krullen op de golfbaan’ 
en Toneelclub Efkes Anders met een uitvoering van ‘Zaai’ op z’n Nisserois met postbode Sjon. Als afsluitende act - zoals elk jaar - De Durskes, met een medley van schlagerliedjes. Het 
was beide avonden nog lang gezellig in de sporthal.

Anneke en Jan van Beusekom Foto: Alette fotografi e

OPrOeP. CV nisseroi ok!
CV Nisseroi is de werktitel van de nieuw op te richten carnavalsvereni-
ging uit Nistelrode. CV Nisseroi wordt een gezinsvereniging waar jong 
en oud zich bezig gaan houden met volksfeest nummer 1: Carnaval. 
We willen ook een carnavalswagen gaan bouwen. Uitdaging: BOUW-
LOCATIE! Help ons mee zoeken naar een geschikte locatie t.b.v. het 
carnaval in Nisseroi. We zijn met weinig tevreden (dichte schuur, half 
open schuur, loods, afdak) als we maar kunnen bouwen voor de op-
tocht van 2016! 
Info: geert.van.dijk@ziggo.nl of stijnbovenkamp@msn.com.
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Pronkzitting Vorstenbosch één groot feest

Prins Gijs d’n 1e, zijn gevolg en be-
zoekers zagen dit thema veelvul-
dig in de optredens terugkomen. 
Harry en Hilde presenteerden in 
passende kledij en de Raad van elf 
opende de avond. Helemaal NIX, 
presenteerde de 11 geboden om 
verantwoord bier te drinken. Ver-
volgens dansten de Huppelpierkes 
in mooie nieuwe pakjes Shadows. 

De vrienden van de prins kwa-
men tot de conclusie dat Gijs de 
beste keuze was geweest, ook al 
bleken vele soorten talent in de 
groep aanwezig te zijn. Het stuk 
werd afgesloten met de playback 
act van doe-je-ding-dong-show, 
waarmee ze afgelopen carnaval de 
eerste prijs wonnen. Streetdance 
groep Michica charmeerde de zaal 

met de dans Work. En het nieuwe 
stichtingslied voerde al snel tot de 
polonaise op het podium. 

Bingo
Na de pauze hervatte tonproater 
ZZP’ter (Toine Verwijst) het pro-
gramma. Hij wist al snel de toe-
schouwers naar zijn hand te zetten. 
Hilarische werkervaringen pas-

seerden de revue. Hierna dansten 
de Huppelpierkes Bottleneck Bob. 
Bennie en Witnie vermaakten de 
zaal met een Bingo. Iedereen deed 
enthousiast mee voor ‘groooote 
prijijijijzen’. Frank en Marianne 
Mulder trakteerden zichzelf en 
de zaal op een gastoptreden van 
Henk Duits (de broer van), vertolkt 
door Maarten Ketelaars. 
Michica bracht met verve de dans 
Back in Time en Jong Nederland 
zette met happy camp voor stelle-

tjes met relatieproblemen weer een 
sterk stuk neer. Het laatste optre-
den van de avond werd verzorgd 
door het college van oud-prinsen. 
Verkleed als vijf kippetjes, scharrel-
den ze rond op het podium. Toen 
ze kiplekker op stok zaten, begon 
het gekakel, waarbij Vorstenbos-
sche zaken werden besproken. 
Tijdens de finale kwamen alle ar-
tiesten op het podium om samen 
‘Geef mij maar Vorstenbosch’ te 
zingen. 

Carnavalsconcert ‘de Tijdmachine’ 

Traditiegetrouw blijft het niet 
bij instrumentale muziek alleen. 
Natuurlijk zorgt zang, denk dan 
aan René Habraken en Katja 
Brooijmans, voor net dat tikkeltje 
extra sfeer, waardoor meezingen 
en meedeinen bijna een natuur-
lijke reactie wordt. Liefhebbers van 
carnaval houden ook van kleur- en 
showeffecten, dus die ontbreken 
vanzelfsprekend ook niet in ‘De 

Tijdmachine’. 
Zondag 8 februari is dé dag om in 
carnavalsstemming te komen en 
van muziek te genieten.

Om 11.11 uur slaat de dirigent de 
eerste maat en zal gedurende twee 
uur de Koninklijke voor het 44ste 
jaar carnavalsmuziek beleving ver-
zorgen. 
Locatie: De Snevelbokkenstal.

HEESWIJK-DINTHER - De Koninklijke Fanfare gaat helemaal los. Op 
zondag 8 februari wordt vanaf 11.11 uur het gehoor van carnavalmin-
nend HDL opgewarmd voor het komende carnaval. Alle muzikanten van 
de Koninklijke gaan zich dan te buiten aan carnavalsmuziek. 

Evenals tijdens de drie voorgaan-
de (uitverkochte) edities in 2006, 
2009 en 2012, kunt u ook dit jaar 
aan de vooravond van carnaval 
genieten van de samenwerking 
van Fanfare Aurora met lokale ta-
lenten. 
Op 7 februari treden zangeres 
Iris Langedijk en zanger Mick van 
Haaren op met het orkest. Het 
programma wordt compleet ge-

maakt door een speciaal gastop-
treden van het carnavalsduo Pap & 
Pudding. Kortom, een concert dat 
u niet mag missen!

Bijna uitverkocht
Er zijn nog enkele kaarten voor 
het carnavalsconcert te verkrijgen 
bij De Pas voor € 5,- per stuk (in-
clusief een consumptiebon en be-
waakte garderobe).

Carnavalsconcert Aurora 
met Pap & Pudding
HEESCH – Fanfare Aurora brengt, in samenwerking met Stichting Car-
navalsviering Heesch, weer een spetterend carnavalsconcert in De Pas 
op zaterdag 7 februari.

VORSTENBOSCH - De vijfendertigste pronkzitting van de Piereslikkers in Vorstenbosch had als thema ‘Die 
Furstenwalder Festen’, hetgeen mooi aansloot op het feit dat er voor het eerst bier geschonken werd. 

Op vrijdag 6 februari is het zover, 
tijdens de pronkzitting zal de nieu-
we heerser onthuld en geïnstal-
leerd worden. De speculaties gaan 
al als een lopend vuurtje door de 
kernen. Wie zal het zijn? Een man, 
een vrouw, iemand uit Heeswijk, 
uit Loosbroek of uit Dinther? Zelfs 
de Raad van elf en adjudanten 
Pascal en Bas zijn in het ongewisse. 
Prins Bart is redelijk zeker van zijn 
zaak, de slimmerik, maar ook hem 
staat een verrassing te wachten.
Een zeer klein gezelschap weet het, 
waaronder natuurlijk de nieuwe 
prins(es), zijn/ haar eventuele part-
ner en persoonlijke adjudant(e). 

Voorop staat ten eerste dat het 
skon volk is. Ten tweede mag deze 
er ook zeker wezen. Ten derde is 
het gezelschap voorzien van een 
gouden strot. Daarnaast zullen we 
geschiedenis gaan schrijven en zal 
het ten vijfde lekker weer zijn bui-
ten. Tot slot zal het weer ook goed 
zijn binnen! 
Wil je bij de onthulling van de prins 
of prinses aanwezig zijn? Dat kan! 

Kom dan naar een van de zittingen 
op 6, 7 of 9 februari en natuurlijk 
ben je ook van harte welkom op de 
prinsenreceptie op 8 februari. 

Kaarten voor de pronkzittingen 
zijn nog te koop bij Paperpoint in 
Heeswijk-Dinther en de Dagwinkel 
in Loosbroek.

Wie-o-wie wordt de nieuwe prins(es) van Snevelbokkenland?
de STiCHTing CArnAVAL HdL OnTHULT HeT TiPJe VAn de SLUier! 

SneVeLBOKKenBiTTer
Bij elke publicatie in 
DeMooiBernhezeKrant geeft 
Stichting Carnaval HDL een fles 
Snevelbokkenbitter weg. 
Winnen? Beantwoord dan de 
volgende vraag: 
Wie zijn de prins en rechtse 
adjudant op de foto? 

Mail de oplossing voor 9 februari 
naar 
info@demooibernhezekrant.nl. 
Uit de goede inzendingen wordt 
een winnaar geloot. 

Winnaar Snevelbokkenbitter 
Week 5: Piet van Zutphen
Antwoord: Bende ou schatje 
vergeten?

HEESWIJK-DINTHER - Het is nog geen jaar geleden dat de Snevelbokken in Heeswijk-Dinther en Loos-
broek prins Bart met open armen konden verwelkomen als nieuwe prins. Met een opgeloaje accu ging hij 
de carnaval in en inmiddels is deze al een paar keer leeg getrokken en weer opgeladen. Wie-o-wie zal zijn 
taak over gaan nemen? 

Wie oh wie zitten er achter de ? verborgen  Tekst: Matthijs van Lierop
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Frikandel extra
Frikandel extra
doos à 40 stuks
Diepvriesspecialist
Normaal 11.89

Helmond | De Hoefkens 1B | T: 0492-544407  Veghel | Gasthuisstr. 36 | T: 0413-344004  Deurne | Milhezerweg 19 | T: 0493-320051
Aanbiedingen alleen geldig in de Diepvriesspecialist winkels zolang de voorraad strekt, 

van woensdag 4 feb. t/m dinsdag 17 feb. 2015. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. 

www.diepvriesspecialist.nl

www.adcommunicatie.nl

Tostiburger
per stuk
Diepvriesspecialist
Normaal 1.25

5 stuks

Worstenbroodjes
Doos à 30 stuks
Beckers
Normaal 11.79

Kleintje snack
doos à 96 stuks
Diepvriesspecialist
Normaal 9.99

Broodje frikandel
zak à 8 stuks
Diepvriesspecialist
Normaal 6.99

Evenementen
hamburgers
doos à 30 stuks
Van Lieshout
Normaal 12.79

Chinese tomatensoep,
goulash- of 
erwtensoep
emmer à 1 liter
Diepvriesspecialist
Normaal 3.49

Broodje shoarma, 
hete kip of 
babi pangang
zakje à 150/135 gr.
Tokoman
Normaal 2.49

Frites
dikke of dunne
zak à 2,5 kg.
Diepvriesspecialist
Normaal 2.99

Kip- of varkenssaté
met saus
doos à 12 zakjes
Pasar 
Normaal 11.49 / 11.95

4.00

9.99

7.49 2.79

1.99

6.99

Gratis tegen 
inlevering van 
10 spaarpunten

Spaar-
kaart

9.99

3.99

7.49

Diepvriesspecialist

2 emmers 
voor

4.99

9999

inlevering van 
10 spaarpunten

 tegen 
inlevering van 

 tegen 
inlevering van 

 tegen 

Extra aanbieding
vr. 13 feb. t/m 

di. 17 feb.
2 dozen voor

14.14
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mooi & duurzaam

duurzaam

Dommelstraat 70a | Oss
0412-622976 | 06-46665999

info@leddux.nl  | www.leddux.nl

Wat doet u bij
de volgende 
hoge
elektriciteits-
rekening?

RAAK NIET IN PANIEK
MAAR STAP OVER OP LED

Zonnepanelen 
Oplaadzuilen
LED-verlichting 
* Agrarische toepassing
* Sportaccommodaties
* Industriële toepassing

Heeswijk-Dinther • www.technitrexx.nl 

•	 Hoge	opbrengst	
•	 op	maat	gemaakt	
•	 besparen	op	de	energie-

kosten

P r o f e s s i o n e e l  g e w o o n  i n  B e r n h e z e

Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch
0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl

Sta stil bij de aankoop 
van verpakkingen, zijn 

ze wel duurzaam?

dUUrZAAMHeid
TiP

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

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

COLOFON

• BECO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel Eco
• Technitrexx
• Leddux

• Van Schayk VOF
• V.O.F. Van Berloo
• Thelma kado’s
• Humstijl
• J. Meulendijk keukens
• Kringloopwinkel 
 De Snuffelhut
• Alette fotografie
• Maatwerk in Sierhekwerk

• Uce.nl
• Heeschkoi.nl

mooi & gezond

mooi & duurzaam

mooi & in bedrijf

mooi & online

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

Wilt u weten of uw dak geschikt is voor zonnepanelen? 
Doe de Zonnescan

Zonnepanelen op het dak zijn 
niet alleen goed voor het milieu, 
maar ook voor de portemonnee. 
Direct na plaatsing merkt u een 
maandelijkse besparing op uw 
energierekening. De hoogte van 
dit bedrag hangt af van de lig-
ging van het dak.

Hoe werkt de Zonnescan?
Om wateroverlast en overstro-
mingen te voorkomen, is de 
hoogte van de provincie nauw-
keurig in kaart gebracht met la-
sermetingen vanuit vliegtuigen. 
Deze gegevens worden nu voor 
de Zonnescan Brabant gebruikt 
om de helling en richting van de 
Brabantse daken te bepalen en 
de schaduw van gebouwen en 
bomen te modelleren. Zo maakt 
de Zonnescan een inschatting 
over hoeveel zonnepanelen op 

een dak passen en hoeveel elek-
triciteit deze kunnen opwekken. 
Inwoners van Brabant krijgen 
snel een indicatie of zonnepane-
len interessant voor hen zijn.

Duurzame energie
Door de stijging van de wereld-
wijde vraag naar energie, raken 
olie- en gasreserves op. En om 
de klimaatverandering tegen 
te gaan, moet de uitstoot van 
broeikasgassen worden beperkt. 
Daarom investeert de provincie 
in de groei van duurzame ener-
gie. Met de Zonnescan hoopt de 
provincie de inwoners van Bra-
bant te motiveren over te stap-
pen op zonneenergie

Een initiatief van de provincie 
Noord-Brabant.
Bron: www.bernheze.org

BRABANT - Ga naar www.zonnescanbrabant.nl en zoek op de di-
gitale kaart uw adres op. Vervolgens krijgt u informatie over de 
hoeveelheid energie die zonnepanelen op uw dak kunnen opwek-
ken, de kosten van zonnepanelen en hoeveel geld u kunt besparen 
op de energierekening.

Neem zelf een 
boodschappentas mee.

dUUrZAAMHeid
TiP

Maak stoofvlees of 
andere gerechten die 
lang moeten stoven, 
voor enkele dagen 

tegelijk.

dUUrZAAMHeid
TiP

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

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

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-16.00 uur

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

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

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

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

PrAKTiSCHe inFOrMATie

Gemeenteberichten

AgendA

5 FeBrUAri 2015
Gemeenteraadsvergadering
Gemeentehuis
19.30 uur

26 FeBrUAri 2015
Speeddaten met de raad
De Wis, Loosbroek
19.30 uur

Verordening Gemeentelijk Minimabeleid 2015 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de Verordening Gemeentelijk Minimabeleid 2015 vast te stellen. 
Deze verordening vervangt de bestaande verordening die geactualiseerd moet worden omdat op 1 januari 2015 de Participatiewet in werking is 
getreden.
Besluitenlijsten van de collegevergaderingen vindt u op www.bernheze.org. 

COLLegeBeSLUiT 27 januari 2015

Raadsleden, wethouder Rein van 
Moorselaar en burgemeester 
Marieke Moorman gaan met de 
inwoners in gesprek. Na Loosbroek 
brengt de gemeenteraad een be-
zoek aan de andere kernen. De 
eerstvolgende is Vorstenbosch op 
5 maart 2015.

Speeddaten…
Speeddaten betekent dat u steeds 
kort met een ander raadslid in 
gesprek bent. De raadsleden zijn 
breed georiënteerd; u kunt dus 
steeds hetzelfde onderwerp aan-
snijden, maar mag steeds een an-
dere reactie verwachten. 

Dit is dé kans om geïnformeerd te 
worden over een onderwerp dat u 
belangrijk vindt, bijvoorbeeld leef-
baarheid, verkeersveiligheid, wo-
ningbouw en de voorzieningen/
accommodaties in de kern.

…In een informele setting
Geen strakke agenda, lange ta-
fels en saaie presentaties, maar 
informele korte gesprekjes, gere-
gisseerd door een gespreksleider. 
Tussendoor en naderhand is er 
voldoende tijd om (na) te praten 
met een hapje en een drankje. 
Daarnaast zijn er nog muzikale live 
intermezzo’s.

Meld u aan
We nodigen alle inwoners uit om 
zich vóór 10 februari 2015 aan 
te melden voor deze ontmoeting. 
Aanmelden is noodzakelijk om met 
name de speeddates goed te laten 
verlopen. Aanmelden of reageren 
kan per e-mail: 
info@kerncommissieloosbroek.nl, 
schriftelijk p/a Schaapsdijk 6 of te-
lefonisch 06-51 47 01 69.

Meer informatie vindt u op 
www.kerncommissieloosbroek.nl.  

Speeddaten 
met de gemeenteraad
26 februari 2015 in Loosbroek 

De gemeenteraadsleden vinden het belangrijk om te weten wat er onder 
de inwoners van Bernheze leeft. Daarom willen zij graag persoonlijk 
met hen in gesprek. Op 26 februari 2015 kunt u speeddaten met de 
raad in Cultureel Centrum De Wis in Loosbroek, aanvang 20.00 uur 
(ontvangst vanaf 19.30 uur). 

Verkiezingen 
18 maart 2015
Provinciale Staten 
en Waterschap 

Op woensdag 18 maart 2015 kunt u uw stem uitbrengen voor de ver-
kiezing van de leden van Provinciale Staten van Noord-Brabant en de 
leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Aa en Maas.

Afhankelijk van uw nationaliteit 
kan het zijn dat u alleen een oproep 
ontvangt voor de waterschaps-
verkiezing. Bent u voor beide ver-
kiezingen kiesgerechtigd dan ont-
vangt u twee stempassen. Één 
voor de provinciale statenverkie-
zing en één voor de waterschaps-
verkiezing. 

Stempas
Wilt u voor beide verkiezingen uw 
stem uitbrengen, dan moet u bei-
de stempassen meebrengen naar 
het stemlokaal. In de gemeente 
Bernheze staat het u vrij om in elk 
willekeurig stemlokaal in de ge-
meente te gaan stemmen. Op de 
stempas staat wel een adres van 
een stemlokaal bij u in de buurt, 

maar u bent niet verplicht om daar 
te stemmen. Informatie over de 
stemlokalen vindt u op 
www.bernheze.org. 

Zonder identiteitsbewijs kunt u 
niet stemmen
Als u gaat stemmen, moet u naast 
uw stempas(sen) ook een geldig 
identiteitsbewijs overleggen. Voor 
deze verkiezingen geldt dat het 
identiteitsdocument maximaal 5 
jaar verlopen mag zijn. Als u zich 
niet kunt identifi ceren, mag u niet 
stemmen. 

Kijk voor meer informatie op 
www.brabant.nl/verkiezingen, 
www.aaenmaas.nl/verkiezingen 
of www.kiesraad.nl.

Waardering
Iedere gemeente geeft een eigen 
invulling aan het mantelzorg-
compliment. Gemeente Bernheze
heeft voor de waardering van 
2014 Margo van den Berg man-
telzorgmakelaar gevraagd iets 
voor de mantelzorgers te organi-
seren. Zij organiseerde afgelopen 
november de mantelzorgdag met 

een high tea en in januari een 
verwendag voor jonge mantel-
zorgers.

Aanvragen 2014
Heeft u in 2014 een aanvraagfor-
mulier ontvangen van SVB? Stuur 
dit in vóór 30 april 2015. 

Kijk op www.svb.nl/mzc.

Complimenten mantelzorgers 

Hoogte ouderbijdrage
De hoogte van de ouderbijdrage is 
afhankelijk van de leeftijd van het 
kind, de soort hulp die het kind 
ontvangt en het aantal dagen of 
dagdelen per week dat het kind 
buiten het gezin verblijft. De ge-
meente bepaalt wie de bijdrage-
plichtige is en geeft deze informa-
tie door aan het CAK. Vervolgens 
berekent het CAK hoeveel de 
bijdrageplichtige moet betalen 
en stuurt hiervoor maandelijks 
een factuur. Het CAK neemt ta-
ken over van het LBIO (Landelijk 
Bureau Inning Onderhoudsbijdra-
gen). Vóór 1 januari 2015 was het 
LBIO verantwoordelijk voor het 
innen van de ouderbijdrage. 

Vanaf 1 januari 2015 voert het 
CAK voor gemeenten de vaststel-
ling en de inning van deze ouder-
bijdrage uit. 
De geïnde ouderbijdragen gaan 
naar de gemeente die de ouder-
bijdrage heeft opgelegd. Alle fac-
turen die door het LBIO zijn ver-
stuurd, worden ook nog door het 
LBIO geïnd.

Meer informatie 
Wilt u meer weten over de ou-
derbijdrage, de hoogte van de 
bijdrage en de betaling? Deze in-
formatie kunt u vinden op 
www.hetcak.nl  en op 
www.bernheze.org.

Ouderbijdrage Jeugdwet
De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de Jeugd-
wet. Voor jeugdhulp waarbij het kind één of meerdere dagen of dag-
delen per week buiten het gezin verblijft, betaalt de ouder of verzor-
ger een ouderbijdrage. De ouderbijdrage is bedoeld als bijdrage in de 
kosten van onderhoud en verzorging van het kind tijdens het verblijf 
buitenshuis. Het CAK int deze ouderbijdrage namens de gemeente.

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de waardering van 
mantelzorgers: het mantelzorgcompliment. De SVB regelde dit voor-
heen door een geldbedrag uit te betalen. De SVB stuurt deze week 
een brief naar iedereen die wel eens een aanvraag heeft gedaan. 

ZORG en
ONDERSTEUNING

Vragen aan 
de gemeente?
Via @bernheze_gem
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Gemeenteberichten

OFFiCiËLe BeKendMAKingen

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.ruimtelijke-
plannen.nl.

Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na publica-
tiedatum met een schriftelijke inspraakre-
actie aan het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze reageren op de 

stukken. Neem voor het indienen van een 
mondelinge inspraakreactie contact op met 
de betreffende afdeling.

Zienswijze
Procedure 3a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum schriftelijk een 
zienswijze indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders van Bernheze. 
Neem voor het indienen van een monde-
linge zienswijze contact op met de betref-
fende afdeling. 

Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na publi-
catiedatum een schriftelijke zienswijze in-
dien 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 we-
ken na verzenddatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Bernheze. Het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Bernheze. Het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.

Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
roep indienen bij de sector bestuursrecht 
van de rechtbank, Postbus 90125, 2500 

MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft 
geen schorsende werking. Er zijn griffie-
rechten verschuldigd.

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit besluit 
beroep indienen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het 
beroep heeft geen schorsende werking. Er 
zijn griffierechten verschuldigd.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkhe-
den.

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 verschul-
digd.

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-
te, de voorzitter van de afdeling verzoeken 
om een voorlopige voorziening te treffen. 
Er zijn griffierechten verschuldigd. 

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

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

Wet milieubeheer

Algemene maatregel van bestuur
De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer (melding Activitei-
tenbesluit) zijn ingekomen:
 - Maas Coatings BV heeft een 

melding Activiteitenbesluit in-
gediend voor het uitbreiden van 
een metaalbewerkend bedrijf 
op het adres Bosschebaan 56, 

5384 ZG Heesch.
 - Verdi B.V. heeft een melding 

Activiteitenbesluit ingediend 
voor het veranderen van een 
tuinbouwbedrijf op het adres 
Boterweg 2, 5473 KA Heeswijk-
Dinther.

 - Florya heeft een melding Activi-
teitenbesluit ingediend voor het 
veranderen van een restaurant 
op het adres ’t Dorp 58a, 5384 
MC Heesch.

 - T. Raaijmakers heeft een mel-
ding Activiteitenbesluit inge-
diend voor het veranderen van 
een veehouderij op het adres 
Dintherseweg 30, 5388 VG 
Nistelrode.

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Algemene plaatselijke 
verordening (APV) 

Melding schenktijden paracom-
merciële rechtspersoon
Gemeenschapshuis de Stuik, 
Schoolstraat 14, 5476 KK Vorsten-
bosch heeft in overeenstemming 
met artikel 2:34B, lid 4 APV mel-
ding gedaan van de volgende acti-
viteiten: Prinsonthulling op 3 janu-
ari 2015, pronkzitting op 24 januari 
2015, pronkzitting op 30 januari 

2015, pronkzitting op 31 januari 
2015 en carnaval van 13 tot en met 
17 februari 2015.
Van deze mogelijkheid mag door de 
inrichting maximaal zes keer per jaar 
gebruik worden gemaakt. Tijdens de 
activiteit gelden er ruimere schenk-
tijden dan normaal. Voor de exacte 
normen verwijzen wij u naar artikel 
2:34B, lid 1 en 2 van de APV, die te 
vinden is op www.bernheze.org.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing. 

Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft voor de volgende 
evenementen/activiteiten een ver-
gunning/ontheffing verleend aan:
 - Carnavalsstichting De Wevers 

voor het organiseren van een 
jeugdoptocht op 13 februari 
2015 van 9.45 tot 11.00 uur in 
Nistelrode. De route is als volgt: 
Maxend - Laar - Parkstraat - 
Kerkhoflaan - Heuvelstraat - 
Den Hof - De Wan - De Hoef 

- Wilhelminastraat - Kromstraat 
- Tramstraat - Lindestraat in 
Nistelrode. Tijdens de optocht 
zijn genoemde straten geheel of 
gedeeltelijk afgesloten voor alle 
verkeer, behalve voor voetgan-
gers. De beschikkingen zijn ver-
zonden op 29 januari 2015.

 - Buurtvereniging ‘De Drie Dreven’ 
voor het organiseren van een 
rommelmarkt op 3 mei 2015 
van 10.00 uur tot 16.00 uur in 
de straten, Lindedreef, Kastan-

jedreef en Lijsterbesdreef, 5473 
SJ Heeswijk-Dinther. De Linde-
dreef, Kastanjedreef en Lijster-
besdreef zijn van 7.00 tot 18.00 
uur afgesloten voor alle verkeer, 
behalve voor voetgangers. De 
vergunning en ontheffingen zijn 
verzonden op 30 januari 2015.

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

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

Reguliere procedures

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
Heesch
 - Kerkweg 11

Beperkte milieutoets
Datum ontvangst: 26-01-2015

Heeswijk-Dinther
 - Kanaaldijk-Noord ong. 

sectie E 1803
Oprichten vleermuizenhotel
Datum ontvangst: 27-01-2015

 - Eikenhoek 60
Verbouwen woonhuis
Datum ontvangst: 29-01-2015

 - Hopveld 22 (bij)
Kappen eik (schade)
Datum ontvangst: 28-01-2015

 - Zijlstraat tegenover nummers 
24 t/m 34
Kappen 6 eiken (woningbouw)
Datum ontvangst: 28-01-2015

Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten
Onderstaande omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze beslui-
ten treden daags na verzending 
van het besluit in werking.
Heesch
 - Hooge Wijststraat 7

Veranderen paardenkliniek
Verzenddatum: 27-01-2015

 - Venloop ong.
Oprichten woning
Verzenddatum: 28-01-2015

 - Grolderseweg 11
Beperkte milieutoets (wijzigen 
rundvee-, varkenshouderij- en 
akkerbouwbedrijf)
Verzenddatum: 29-01-2015

Vorstenbosch
 - Dorpsrand 34

Nieuwbouw dubbel woonhuis 
Verzenddatum: 29-01-2015

 - Dorpsrand 32
Nieuwbouw dubbel woonhuis 
Verzenddatum: 29-01-2015

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

Besluiten
Voor onderstaande omgevings-
vergunning is de beslistermijn ver-
lengd met zes weken. Dit besluit 
treedt daags na verzending van 
het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
 - Fokkershoek 8b

Tijdelijke planologische afwij-
king bestemmingsplan
Verzenddatum: 28-01-2015

Onderstaande omgevingsvergun-
ning is verleend. Omdat dit besluit 
leidt tot een onomkeerbare situ-
atie, treedt deze zes weken na ver-
zending van het besluit in werking.
Heesch
 - Narcislaan tegenover nummer 1

Uitbreiding in- uitgang school
Verzenddatum: 30-01-2015

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

Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 

omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitgebreide 
procedure, niet worden gepubli-
ceerd. De bekendmaking van deze 
aanvragen vindt plaats via publica-
tie van een ontwerpbesluit.

Ontwerpbesluiten
Het college van burgemeester en 
wethouders wil toestemming ver-
lenen voor:
Heesch
 - Bosschebaan 115

Plaatsen AdBlue-tankinstallatie
Verzenddatum: 26-01-2015

Procedures 1a en 3b zijn van 
toepassing.

Besluiten
Onderstaande omgevingsvergun-
ning is via de uitgebreide voor-
bereidingsprocedure verleend. Dit 
besluit treedt in werking na afloop 
van de beroepstermijn.
Vorstenbosch
 - Derpt 7

Handelen met gevolgen voor 

beschermde monumenten en 
splitsen cultuurhistorisch waar-
devolle boerderij in 2 woningen 
en bouwen bijgebouwen en 
inwoning
Verzenddatum: 02-02-2015

Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.

Onderstaande omgevingsvergun-
ning is ingetrokken. Dit besluit 
treedt daags na verzending van 
het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
 - De Morgenstond 6

Gedeeltelijke intrekking uitbrei-
den bedrijfsruimte
Verzenddatum: 13-01-2015

Verkeersbesluit

Instellen gehandicapten-
parkeerplaats
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten om een 
gehandicaptenparkeerplaats in te 
stellen nabij appartementencom-
plex ’t Vijfeiken 2, 5384 ES Heesch.
Procedure 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing. 
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InformatIe
 voor de

KERNEN

Bouwplannen?
Bestemmingsplan

nodig?
Planschade? 

 06-2909 9005
www.roconnect.nl

Graafsebaan 31 Heesch
onno@roconnect.nl

Daarmee is het gemotoriseerde 
verkeer in goede banen geleid. 
Hoog tijd om ook eens iets te doen 
aan de voorzieningen voor voet-
gangers die zich nu nog een weg 
proberen te banen over de gevaar-
lijk smalle trottoirs, langs delen van 
de Sint Servatiusstraat en Hoofd-
straat. Als u goed ter been bent is 
het wellicht allemaal nog te doen. 

Hoewel er ook dan op de soms 
nauwelijks vijftig centimeter smalle 
stroken buitengewoon gevaarlijke 
situaties ontstaan. 

Om nog maar niet te spreken over 
de wijze waarop ouderen met rol-
stoel of rollator en jongeren met 
kind en buggy zich worstelend 
voortbewegen over de hobbelklin-

kers van het trottoir, dat die naam 
eigenlijk niet mag dragen. 

Ik zou zeggen: kom op gemeente! 
Leg de ontsluiting van Heeswijk-
Dinther Zuid met gezwinde spoed 
aan, maar ga vervolgens aan de 
slag en maak de Hoofdstraat en de 
Sint Servatiusstraat aantrekkelijk, 
ook voor wandelaars. 

Lokaal: Verkeersveiligheid Heeswijk-dinther

BERNHEZE - Eindelijk gaat het er van komen. De eerste woningen wor-
den gesloopt en Rijkswaterstaat kondigde onlangs aan een aanvang te 
maken met het kappen van een aantal bomen voor de aanleg van de 
nieuwe N279. Nu de ontsluitingsweg van Heeswijk-Dinther nog. Dat al-
les moet leiden tot een vermindering van het vele verkeer dat nu nog 
door de kernen van Heeswijk-Dinther zijn weg zoekt. Of dat werkelijk tot 
de gewenste verkeersluwheid leidt in het dorp valt nog te bezien. Maar 
laten we optimistisch zijn en ons geruststellen met de gedachte dat in de 
nabije toekomst nog alleen plaatselijk verkeer het dorp aandoet. 

Michel van der Linden Lokaal

De ‘Asser-variant’
Al vanaf 2008 wijst de SP Bernheze 
de problemen aan op de woning-
markt. Prestatieafspraken zijn niet 
te maken met de in zwaar weer 
verkerende corporaties De Kleine 
Meierij en Mooiland. Al in 2013 
stelt de SP Bernheze de ‘Asser-va-
riant’ aan de orde. 
Zie: www.vngmagazine.nl/archief/
14459/assen-gaat-zelf-bouwen. 
Dit streven is in het bestuursak-
koord Bernheze 2014-2018 opge-

nomen. De ‘Asser-variant’ houdt 
in dat de gemeente zelf een stuk 
verantwoording neemt bij sociale 
woningbouw. In Bernheze zouden 
we bijvoorbeeld iets met de grond 
voor sociale huurwoningen kun-
nen doen. 
We hebben immers bouwgrond 
genoeg op de plank liggen. Om 
de almaar groeiende wachtlijsten 
voor een betaalbare huurwoning 
aan te pakken. kan dit een oplos-
sing bieden. Via CPO-projecten 

kunnen ouderen en jongeren die 
zelf willen bouwen geholpen wor-
den. De SP Bernheze heeft de initi-
atieven in Nistelrode (Toniesplein), 
Heeswijk-Dinther (Cuneraschool) 
en Heesch (Beemdpark, De Hoef) 
ondersteund. 

Een voorbeeld van hoe het kan. 
Hier komen betaalbare huizen uit 
voort en hebben de bouwers zelf 
de regie in handen. Wordt ver-
volgd in Bernheze!

SP: Betaalbare sociale huur- 
en koopwoningen 

BERNHEZE - De SP Bernheze is al jaren bezorgd over het aantal betaalbare huur- 
en koophuizen. Regelmatig is daar over geschreven door de SP. Het probleem 
ontstond na 2008. Veel woningbouwcorporaties hadden hun vermogen ver-
kwanseld. Derivaten gekocht. Oftewel speculeren met geld van anderen! Er wer-
den in Bernheze geen betaalbare huurhuizen meer gebouwd. Een echt probleem 
voor jong en oud. De SP wil de bouw van huizen op gang brengen.

Toon van Vugt, Raadslid SP

Enkele vrijwilligers begonnen met 
het zoeken naar voldoende perso-
nen voor het daadwerkelijk rijden 
met de buurtbus. Het materiaal 
werd beschikbaar gesteld. Ook is 
toen de naam van de vereniging 
‘Kruisstraat-Loosbroek’ ontstaan. 
Aanvankelijk werd met een ander-
half-uurdienst, met behulp van een 
rij-route en rijtijden, de genoemde 
dorpen aangedaan. Vanwege de 
aanleg van de vele drempels en 
routeaanpassingen is er in 2004 
een twee-uurdienst van gemaakt. 
In 2007 kwam Arriva als concessie-
houder in beeld. In de beginjaren 
was het passagiersaantal bedui-
dend hoger dan nu.

Sinds 1 januari 2012 is de route 
gewijzigd en gaat de buurtbus 
niet meer naar Veghel, maar naar 
Uden. Buurtbusproject 201 is 
veranderd in 251. Ook buurtbus 

202 rijdt op deze route en niet 
meer van Heeswijk naar Heesch. 
We hebben nu ‘n een-uurdienst 
van Rosmalen via ziekenhuis  
Bernhoven naar Uden.

Op 1 januari 2015 is de vereniging 
buurtbus Kruisstraat-Loosbroek 
van naam veranderd in buurtbus 
Nuland. Het passagiersaantal is 
sinds de invoering van de een-
uurdienst aanzienlijk toegenomen. 
Maar wij zouden het toejuichen 
wanneer meer personen van dit 
openbaar vervoer gebruik zouden 
maken. Wij nodigen u uit eens een 
ritje mee te gaan. 

De vereniging is de provincie 
Noord-Brabant en de gemeenten 
die subsidie verstrekken en de ad-
verteerders met hun reclame op de 
bus, dankbaar voor de financiële 
steun.

regionale buurtbus 
bestaat 30 jaar

BERNHEZE – De vereniging voor de regionale buurtbus wil op 7 februari 
stilstaan bij het heuglijke feit dat de buurtbus al dertig jaar actief is in de 
regio. In 1984 zijn gesprekken gevoerd tussen belangengroepen, de ge-
meenten en BBA om een buurtbus op de weg te krijgen voor het open-
baar vervoer tussen Rosmalen en Veghel met de tussenliggende dorpen 
Kruisstraat-Nuland-Vinkel-Loosbroek-Nistelrode en Vorstenbosch. 

Absolute vooruitgang is, dat de 
omwonenden en de winkeliers ac-
tief werd gevraagd naar ideeën en 
gedachtegangen over de vormge-
ving. 
Tijdens de laatste informatieve bij-
eenkomst, waar een presentatie 
plaatsvond, waren een behoorlijk 
aantal van die ideeën geïntegreerd 
in het uitwerkingsplan. Over de 
gehele linie hoorde ik voornamelijk 
positieve reacties. 

‘Boodschappendorp’ heb ik wel-
eens geopperd en dat is zeker niet 
denigrerend bedoeld. Maar feit is, 
dat de burger dicht bij de winkels 
wil komen, met de fiets, te voet of 
met de auto. Feit is ook, dat er te 
veel auto’s door het centrum blij-
ven rijden die daar niet thuis ho-
ren. Dit is een punt van zorg. CDA-
Bernheze wordt niet gelukkig van 
de rechte insteek parkeerplaatsen, 
we hadden ze liever schuin gezien. 

Verder is nog niet duidelijk waar 
parkeerplaatsen voor minder vali-
den komen. Overleg met het IPG 
als ervaringsdeskundige, zou hier 
zeker op z’n plaats zijn. Taak van 
de gemeente is om dit in goede 
banen te leiden, met aandacht 
voor veiligheid, toekomstgericht-
heid en haalbaarheid. 

CDA Bernheze, Actief, herkenbaar 
en betrokken!

CDA: ’t dorp dat verandert

BERNHEZE - Inwoners en bezoekers van Heesch zal het niet ontgaan zijn. ’t 
Dorp verandert. Al jaren wordt er gesproken over een wenselijke aanpassing 
van het winkelcentrum van Heesch. Dat dit niet zonder slag of stoot is gegaan, 
moge duidelijk zijn. Iedere verandering roept zowel enthousiasme als verzet op. 
Duidelijk voor iedereen was, dat er iets moest gebeuren. ’t Hart moet blijven 
kloppen, dat was de belangrijkste boodschap die tijdens de goed bezochte in-
formatieavonden werd meegegeven.

Jolanda School, gemeenteraadslid CDA Bernheze

www.tipmooibernheze.nl
Ga naar

• Anoniem
• Gratis

• In 3 minuten

Van Bernheze 
voor Bernheze

Geef je op als 
RAADGEVER
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Centrum Management 
Heesch gaat voor een veilig 
centrum

www.centrumheesch.nl

€ 50 cadeau 
bij onze

betaalrekening!*

App voor Mobiel 
Bankieren

Internet Bankieren

iDEAL

Open een Plus
Betaalrekening en krijg:

€ 50 op uw RegioBank 
spaarrekening

Een Adviseur die u kent

Persoonlijk advies

Wereldpas

Van Heck Assurantiën
't Dorp 124
5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl

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

rivez Assurantiën 
& risicobeheer
Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode 
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

Het centrum van Heesch is klaar voor sneeuw

Donderdag is aan alle centrum-
ondernemers een sneeuwschuiver 
afgegeven door een afvaardiging 
van het bestuur en de centrum co-
ordinator. Naast het mooie gebaar, 
dat overigens erg goed werd ont-
vangen, gaat het er hier uiteinde-
lijk om dat we samen een gastvrij 

centrum blijven voor onze bezoe-
kers, ook na stevige sneeuwval.

Alles sneeuwvrij maken, zal niet 
lukken, maar zo kunnen we in elk 
geval proberen goed begaanbare 
trottoirs te hebben en een veilige 
weg te banen naar de winkels.

Centrum-ondernemers reageerden 
verrast op deze leuke actie: “wat 
een leuk gebaar”, “we moeten het 
samen ook doen hè” en “het voor-
deel van sneeuwruimen is dat mijn 
stoep mooi schoon is en je er warm 
van wordt” waren de opmerkingen 
die we met een knipoog mochten 
ontvangen.
Aanwezig waren: Peter van Moor-
selaar, Jan van Zantvoort, Jack van 
der Dussen en Marinda Vos.

Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH – Voor de één een gruwel, voor de ander het mooiste uitzicht, 
maar ook een tijdelijk isolement. Om samen met Gemeente Bernheze te 
zorgen voor een veilig, schoon en sneeuwvrij centrum, heeft werkgroep 
Promotie van Stichting Centrum Management Heesch een leuke actie 
bedacht.

Wat willen wij bereiken? Wij willen 
ons sterk maken voor de bij en de 
bijensterfte beperken door voedsel 
voor de bij te faciliteren in het Bra-
bantse landschap. De D66-fractie 
vond het belangrijk om hierover 
te discussiëren en had vanzelf-
sprekend de VVD-fractie aan haar 
zijde.
Mevrouw School van het CDA 
vond het niet nodig om ook maar 
iets te ondernemen, aangezien  
nog onbekend is waarom er zoveel 
bijen sterven. Afwachten was het 
motto en geen geld mocht worden 

geïnvesteerd. Een standpunt van 
het CDA waar de telers, leden van 
ZLTO, in Bernheze helemaal niet 
blij mee zullen zijn. Want, zonder 
bijen geen bestuiving van de teelt 
en dus een heel groot probleem. 

Wethouder Van Moorselaar was 
van mening dat de gemeente de 
ingeslagen weg moest blijven vol-
gen. Op vragen van mij, wat dan 
die ingeslagen weg was, kwam er 
een nietszeggend antwoord.
Het was een teleurstellende dis-
cussie, maar zie: de volgende dag 

kreeg ik een telefoontje van de 
ambtenaar dat de gemeente een 
beschikking van de Provincie heeft 
gekregen voor een subsidiebedrag 
om braakliggende gemeentegron-
den van ca. 8000 m2 te kunnen 
inzaaien met een bijenmix, ter ver-
betering van de biotoop. Dit, naar 
aanleiding van een initiatief door 
mij in het voorjaar genomen, zoals 
food4bees.

Wilt u reageren, 06-53496069 of 
mail jack.vanderdussen@planet.nl 

BERNHEZE - Dat was de discussie tijdens de commissie Ruimtelijke zaken van 
21 januari 2015 naar aanleiding van een ingezonden brief van de PvdA.

Jack van der Dussen, Fractievoorzitter VVD-Bernheze

VVD: Wil de gemeente zich 
sterk maken voor behoud 
van de bijenstand?

Twee weken terug was ik, sa-
men met enkele andere leden van 
Progressief Bernheze en D66, op 
bezoek bij het bestuur van Hafa 
(fanfare). Zij moeten bezuinigen 
omdat ze minder subsidie krijgen. 
Daar zijn ze niet blij mee. En dat 
snap ik. Tegelijkertijd voorzie ik dat 
er in de toekomst nog meer bezui-
nigd moet worden…

Vorige week was ik in Oss bij De 
Lievekamp bij een lezing van Jan 
Rotmans. Jan Rotmans is hoogle-
raar transitiekunde. Professor, fris-
kijker en dwarsdenker, koploper en 
kantelaar. Hij gaf een lezing over 

de verandering van tijdperk. Ston-
den we aan het begin van de 19e 
eeuw aan het begin van de indus-
triële revolutie, staan we nu weer 
aan het begin van een revolutie. 

Een revolutie waarin de machts-
verhoudingen zullen veranderen. 
Maatschappelijke stelsels en struc-
turen zullen worden omgevormd 
tot een stelsel dat mensgericht is. 
Een stelsel dat een beroep doet op 
de eigen kracht en de eigen omge-
ving, met samenredzaamheid als 
uitgangspunt. De mens komt weer 
centraal te staan. 
Wat hebben deze twee dingen 

met elkaar te maken? 
Nog meer bezuinigen op onze 
verenigingen is niet de oplossing. 
Progressief Bernheze is van me-
ning dat ook het subsidiebeleid 
moet kantelen. Het vraagt om an-
ders denken en keuzes maken. Die 
discussie willen wij als Progressief 
Bernheze graag aangaan, met u en 
met de gemeenteraad. 

Overigens: ik vier graag carnaval 
en zal ook dit jaar wel weer een 
paar pilsjes nuttigen. Komt u ook? 
Kunnen we samen ‘kantelen’! 
Alaaf! Reageren per mail mag: 
reactie@progressiefbernheze.nl.

Progressief Bernheze: Kantelen!

BERNHEZE - Met het carnaval voor de deur bestaat de kans dat u bij het 
woord kantelen aan iets anders denkt dan waar ik het over wil hebben. 
Ik wil graag wat gedachtes met u delen over het kantelen van onze sa-
menleving: anders denken en doen. 

Ellen Neelen, commissielid Progressief Bernheze

LEZERSACTIE: 
Win kaarten voor 

‘The Blues Brothers’

Donderdag 26 februari 
The Blues Brothers
The Smash Hit Musical Show

Het is een van de meest legendarische 
duo’s en de film is een absolute culthit. 
Maar nergens komen The Blues Brothers 
meer tot hun recht dan op het podium. 
Deze show heeft het allemaal: de grote 
hits, de vette muziek, de fantastische 
band, de Bluettes, de soul, de rhythm 
and blues, de gevoelige ballades, en 
de danspassen en fratsen van de twee 
broers. Na het Engelse West End toerde 
deze show met veel succes door Europa 
en Amerika. In 2009 stonden ze ook in 

Veghel en het publiek waardeerde de show met een 8,5. 
Jake en Elwood zijn terug. Get ready for blues. Get ready to party!
Aanvang: 20.15 uur - Prijs: € 28,-

DeMooiBernhezeKrant geeft samen met De Blauwe Kei 
2 x 2 vrijkaartjes weg. Kans maken op vrijkaartjes? 
Mail dan voor 11 februari naar info@demooibernhezekrant.nl 
en wie weet win jij vrijkaartjes.

Hescheweg 223 - OSS

Autowassen €1,-

* Programma 6, 
bij 10L getankt

*

Altijd
goedkoop

tanken

Advertorial
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Easy

4 2 5

9 2 7 5 4

3 9 2 6

9 5 7 2 8

8 9

8 1 2 9 3

3 7 8 1

6 9 1 5 3

7 6 9

Puzzle #1520

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

mooIBernHeZertJeS

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

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

OOGcontact

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

Oplossing
vorige week:
Anny Verwijst 
uit Nistelrode

Winnaar:
Wim van Tilburg

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

Vinkelsestraat 70A - 5383 KM  Vinkel - 0412-456172 - info@jpallroundict.nl 

www.jpallroundict.nl 

Uw zakelijke ICT beheerder 
Specialist in zakelijke en grootschalige WIFI netwerken

Wilt u graag vergelijken met andere automatiseerders 
of heeft u een langlopend probleem 

wat wij kunnen oplossen voor u? 

Neemt u dan contact met ons op!

Zakelijke dienstverlening

Van foto naar album 
Digitale camera’s en telefoons zor-
gen ervoor dat we altijd iets bij de 
hand hebben om een mooi moment 
vast te leggen. Er worden in deze 
tijd dan ook meer foto’s gemaakt 
dan ooit. Nadat de foto’s zijn opge-
slagen op de computer, gebeurt er 
misschien wel niets meer mee en 
dat is toch wel erg jammer. In deze 
cursus van 2 lessen geeft de docent, 
aan de hand van standaardbeeld-
materiaal, uitleg over de mogelijk-
heden die Webprint biedt: foto’s 
afdrukken, een album, een kalender 
of een agenda maken. Donderdag-
middag 26 februari en 5 maart van 
14.00 tot 16.00 uur bij de Eijnderic 
in Heesch.

Grimeren/schminken
Omdat kinderen niet eindeloos ge-
duld hebben, hebben we een nieu-
we, gemakkelijke samenstelling van 
schmink gevonden, waarmee je bin-
nen enkele minuten prachtige ont-
werpen kunt schminken. Schmink 
met meerdere kleuren naast elkaar, 
zodat je in no-time wonderlijke en 
vrolijke creaties maakt. Bijvoor-
beeld regenboogschmink met zes 
verschillende kleuren waarbij je alle 
kleuren in een keer met een sponsje 
aanbrengt als basis voor een vlin-
der, leeuw of prinses. In 4 lessen 
leer je dergelijke technieken onder 
de knie te krijgen. Voor alle mate-
rialen wordt gezorgd. Het is echter 
wel handig als u zelf een washandje 

en handdoek meeneemt.
Donderdagavond 20.00 tot 22.00 
uur vanaf 26 februari bij de Eijnde-
ric in Nistelrode.

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

Advertorial

Creatieve cursussen

AAngeBOden

MediSCH PediCUre 
niSTeLrOde 
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6. 0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.

PediCUre 
HeeSWiJK-dinTHer
Jacqueline Verhagen, Oranjestraat 
11, Heeswijk-Dinther. Ook bij 
diabetische en reumatische voet 
met vergoeding. Heel de winter 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
Ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

WeLKe KLeUren MAKen U 
HeT ALLerMOOiSTe?
Laat mij u helpen de juiste keuzes 
te maken met een persoonlijke 
analyse en make-upadvies.
Leuk om kado te geven en te 
krijgen, of voor een
vriendinnenavond.
Bel 06-51110053 Colorenta 
kleuranalyse Hannie Heesakkers
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
colorenta@ziggo.nl.

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

ZeLF KLeding MAKen? 
Ontdek hoe ook jij zelf leuke 
kleding kan maken bij Sjannie 
Ruijs. Meer informatie: 
0412-453220.

OLieBOLLen BiJ de 
OLieBOLLenKrAAM
Tijdens carnaval op Plein1969 in 
Snevelbokkenland.
Open van 13.00 tot 19.00 uur.

Te HUUr
OPSLAgrUiMTe 
Frontstraat in Uden.
225 m2. Informatie: 
06-22387287.

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

OPSLAgLOOdS 
100 m2 Heeswijk-Dinther. 
Voorzien van grote schuifdeur 
en loopdeur, verlichting en 220 V. 
06-12116912.

Te KOOP

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

HeeSAKKerS KAdOSHOP 
rUiMT OP
Daarom geven wij op alle 
woonaccessoires, kadoartikelen, 
sieraden, handtassen en zelfs 
Oozoo horloges 20% korting.
Voordeliger kunnen we het niet 
maken, wel mooier!
Kom snel want wie het eerst 
komt...
Heesakkers Kadoshop,
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

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

dAgeLiJKS VerS gePLUKTe 
TULPen
€ 2,- per bos, 
verschillende kleuren.
Richard van Doorn 
Vorstenbosseweg 1 
Dinther.

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

OPrOeP
OUd-THiALF Leden, THiALF 
SCHAATS-FAMiLieS en 
Leden i.v.m. 75 jaar bestaan 
van De Schijndelse Schaats- en 
Skeelervereniging Thialf op 28 
maart. Meld je aan voor 10 maart 
via secretariaat@thialfschijndel.nl.

geVrAAgd

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

OUde/KAPOTTe MOBieLTJeS 
VOOr STg. OPKiKKer.
In te leveren bij Bunderstraat 1, 
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 28 
Nistelrode.

geBrUiKTe/OUde 
WenSKAArTen
Yvonne Sturm Nistelrode
06-20615906.
Ingrid Smits Vorstenbosch
0412-355008
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“Ik heb ontdekt dat ik het vertellen 
van verhalen erg leuk vind”, ver-
telt Mieke, woonachtig in Nuland. 
“Het leukste van mijn tijd in de bieb 
vond ik altijd wanneer groepen van 
de basisschool binnenkwamen. 
Kinderen leerden over het gebruik 

van de bieb en het vinden van 
een goed boek. Vaak vertelde ik 
kinderen als ‘toetje’ verhalen. Het 
liefst vertel ik sprookjesverhalen.” 
De afgelopen drie decennia heeft 
Mieke heel wat kinderen voorgele-
zen en heeft ze heel wat verhalen 
verteld. Ze bedacht zelf verhalen, 
maar vertelde ook bestaande ver-
halen, die ze vaak bewerkte. Soms 
las Mieke voor en soms vertelde ze 

een verhaal.  Ook gaf Mieke work-
shops buiten de bieb om. “Ik begin 
workshops vaak met het vertellen 
van het verschil tussen voorlezen 
en vertellen. Voorlezen is echt uit 
een boek, het vertellen van een 
verhaal is directer en gebeurt door 
gebaren, een beetje acteren en kan 
onder begeleiding van wat mu-
ziek”, vertelt Mieke, die haar con-
tacten bij die bieb wel gaat missen.

Door de jaren heen is Mieke al op 
veel plaatsen geweest om haar 
verhalen te vertellen. “Ik ben al op 
veel plekken geweest. Ik ben erg 
blij met mijn tomtom”, zegt ze met 
een lach. Bij de bibliotheek heeft 
Mieke van alles gedaan. Ze zorgde 
bijvoorbeeld voor de collectievor-
ming, de organisatie van activitei-

ten en onderhield contacten met 
onder andere basisscholen voor de 
leesbevordering, want lezen is na-
tuurlijk erg belangrijk. 

Tijd voor het bedenken van nieuwe 
verhalen was er dus niet veel, want 
de bieb ging altijd voor. “Ik heb al 
eens vaker gedacht om meer ver-
halen te gaan vertellen. Ik vind het 
hartstikke leuk. Als ik verhalen ver-

tel aan kinderen, zie ik dat de ou-
ders het net zo leuk vinden. 

Ook volwassenen en ouderen 
vinden het leuk om naar verha-
len te luisteren. Ik wil graag meer 
tijd voor het maken van verhalen 
en het is handig om daarvoor het 
hoofd leeg te hebben. Ik dacht: dit 
is het moment. Ik kan er niet lan-
ger mee wachten”, besluit Mieke. 

De Vlaming Frank Cools kijkt met 
een bijzondere bril naar Mary 
Servaes, zoals hij dat eerder deed 
bij Annie M.G. Schmidt. Met suc-
ces! Maar nu: De Zangeres Zonder 
Naam. Cools kent alle zevenhon-
derd liedjes van Servaes. Ach va-
derlief, ‘t Was aan de Costa del Sol, 
Witte rozen, Mijn pappie is enkel 
een foto, Mexico…

Maar niet alleen de hits, ook de 
liedjes die wellicht te triest waren 
om een hit te worden… Cools zingt 
ze met ongelooflijk veel plezier. In 
z’n eentje. Met z’n klein gitaartje, 
z’n orgeltje en z’n ukulele. Die mo-
gen bij hem op het podium. En u 
mag huilen, lachen en ‘o ja!’ zeg-
gen. Dit wordt een concert vol mi-
serie dus, onnoemelijk veel miserie, 
verpakt in meezingers van een on-
waarschijnlijke lichtheid!

Frank Cools is niet alleen docent 

aan de afdeling Drama van de 
School of Arts Hogeschool in Gent, 
maar is bovenal een gedreven po-
diumkunstenaar die zingt, acteert, 
vertelt, schrijft, componeert... zo-

wel voor kinderen als volwassenen. 
Al flink wat jaren vinden zijn voor-
stellingen vlot hun weg naar cultu-
rele centra, theaters en vertelfesti-
vals in Vlaanderen en Nederland. 

Frank Cools zingt de Zangeres 
Zonder naam in CC nesterlé

NISTELRODE - Denkt u bij De Zangeres Zonder Naam aan suiker, plastic rozen en pathos? Beleef dan op vrij-
dag 6 maart in CC Nesterlé hoe Frank Cools in dit repertoire duikt: zonder ironie en recht vanuit dat grote hart 
van hem. Het plezierigste verdriet dat u ooit proefde! Aanvang is 20.15 uur. Kosten € 12,50. Kaartverkoop en 
info via www.nesterle.nl of 0412-859001.

Frank Cools zingt met ongelofelijk veel plezier

Mieke Aalderink Tekst: Matthijs van Lierop Foto’s: Lianne Gabriëls

Mieke Aalderink begint aan een ‘nieuw verhaal’
HEESWIJK-DINTHER – Mieke Aalderink werkte 35 jaar in de bibliotheek, waarvan dertig jaar in de bieb in 
Heeswijk-Dinther. Per 1 maart neemt ze officieel afscheid en stort ze zich volledig op haar eigen bedrijf 
Mieke Verhalenverteller, voor het vertellen van verhalen aan jong en oud. “Ik heb er hartstikke veel zin in.”

MieKe: “Ik heb al eens vaker gedacht om meer verhalen te gaan vertellen”

‘CC Nesterlé, zo dichtbij, kom, geniet en ontmoet’

ons abc:  Accuraat - betrouwbaar - Compleet

De La SaLLeStraat 8  5384 NK HeeSCH   

TELEFOON  0412 624 855

www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL

bezoek onze vernieuwde website

ons abc:  Accuraat - betrouwbaar - Compleet

De La SaLLeStraat 8  5384 NK HeeSCH   

TELEFOON  0412 624 855

www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL

bezoek onze vernieuwde website

OVER CONNECT

Connect Accountants & Adviseurs biedt 

ondernemers een compleet scala aan diensten. 

Op het gebied van accountancy, administratie, 

fi scale zaken, loonadministratie en advies op 

juridisch en/of bedrĳ fseconomisch terrein.

GOUD VOOR 100 JAAR EXPERTISE 

DE LA SALLESTRAAT 8  5384 NK HEESCH   
T. 0412 624 855  WWW.CONNECT-ACCOUNTANTS.NL

 CONNECT VIERT 
GOUD, ZILVER, BRONS   

Voor Connect Accountants & Adviseurs is  
2014 een jubileumjaar. We vieren feest met  
vier jubilarissen. Goud voor een jubilaris met 
vijftig jaar vakkennis, een zilveren plak voor  
25 jaar en twee bronzen medailles voor  
12,5 jaar betrokkenheid bij onze organisatie. 

Vier topmensen, samen goed voor 100 jaar kennis, 
aandacht en betrokkenheid – dat zegt wel iets 

over onze organisatie. Over de stabiliteit van onze 
zakelijke dienstverlening, de betrouwbaarheid van 
ons maatwerk. Over onze persoonlijke aanpak bij 
financiële en fiscale ondernemersvragen. En over 
de prestaties die onze mensen leveren om het  
voor u helder en efficiënt te maken.

Kijk voor meer informatie op onze website: 
www.connect-accountants.nl! 
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Kaartjes winnen?Sneeuwwitje

Sneeuwwitje de Musical 

Van Hoor-
ne Enter-
t a i n m e n t 
zorgt dit seizoen 
wederom voor een 
totaalbeleving die verder 
gaat dan de voorstelling alleen. Zo krijgen de 
gasten na elke voorstelling de kans om alle ac-
teurs in het echt te ontmoeten tijdens een uit-
gebreide Meet & Greet. Ook kunnen de gasten 
tijdens de Meet & Greet nog nagenieten tijdens 
het prinsen-, en prinsessenbal.

VerKLeedWedSTriJd!
Maar wie is nu eigenlijk de mooiste van het 
hele land? Kom verkleed naar het theater en 
doe mee aan de sprookjesmodeshow. De 
mooist verklede gast wordt beloond met een 
sprookjesachtige prijs! 

Zaterdag 28 februari, aanvang 15.00 uur.
De Pas, De Misse 4, Heesch.
Kaartprijs € 16,50. 
Reserveringen: www.de-pas.nl of telefonisch: 
0412-451634, exclusief reserveringskosten.

HEESCH - Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wat is de leukste familiemusical van het land? Dit seizoen zal de cast van Van Hoorne Entertainment 
te zien zijn in de familievoorstelling Sneeuwwitje de Musical. Maud Mulder speelt de rol van Sneeuwwitje en de rol van stoere jager zal worden 
vertolkt door Geert Hoes. Uiteraard zorgen ook Sandra Dijkstra en Michael van Hoorne weer voor een aantal hilarische scènes. Op zaterdag 28 
februari is Sneeuwwitje de Musical te zien in De Pas in Heesch! 

Foto: Levin den Boer

Letterfeest BS Het Palet

HEESWIJK-DINTHER - Op basisschool het Palet hadden de kinderen van de groepen 3 af-
gelopen vrijdag een leuke verrassing, een eigen feest! Daar was alle reden toe, vonden de 
juffen van deze groepen. Na een halfjaar leesonderwijs, hebben de kinderen nu alle letters 
(klanken) aangeleerd. De kinderen hebben daar hard voor gewerkt en verdienden dan ook 
een officieel letterdiploma!

Bij een officiële diploma uitreiking hoort een officieel praatje. Dit werd gehouden door de 
bouwcoördinator Ruth van der Pol. Natuurlijk onder toeziend oog van ouders en kinderen. 
De kinderen kregen na afloop een eigen receptie, met daarbij ranja en taart. Dit werd moge-
lijk gemaakt doordat er zoveel ouders zijn met goede bakkwaliteiten!
De ochtend werd voor de kinderen feestelijk afgesloten met dat wat kinderen het liefste 
doen: spelletjes. De spelletjes waren zowel leuk als leerzaam en stonden natuurlijk in het 
teken van letters! Letterbingo, letterdans en een letterspeurtocht! Aan het eind van de och-
tend kregen de kinderen een ei, want tja, dat is de laatst geleerde letter in de rij! Wat er in dit 
gouden ei zat, dat was een verrassing!

Wil jij twee 2 gratis kaartjes winnen 
voor de musical van Sneeuwwitje? 
Stuur dan een mail voor 12 februari naar 
info@demooibernhezekrant.nl waarom jij 
deze twee gratis kaartjes verdient. Uit de in-
zendingen zal de redactie van 
DeMooiBernhezeKrant één winnaar trekken. 
Deze winnaar ontvangt na afloop ook nog 
een Sneeuwwitje CD van de voorstelling. 
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Grenzeloos BernHeZe

Wij, Hans en Marie-José 
Egelmeer, geboren in resp. 
Vorstenbosch en Tilburg, 
12 jaar geleden begonnen met 
La Colline, vakantieboerderij 
in de Drôme, Zuid-Frankrijk.

Warming-up

We kijken uit op de besneeuwde toppen van de montagnes ‘Les 
Troi Becs’. Twee vrouwen, mutsen op, tassen en kinderwagens 
aan de hand, gaan enigszins gebogen voor ons uit. Smeltwater, 
blikkerig winterzonnetje en een snijdende Mistralwind doen 
niet alleen ons huiveren. 
We lopen langs een vermoeid hotel, waarvan alleen de naam, 
‘Grand Palais’, nog herinnert aan betere tijden. Verderop 
staan een tiental petten, sjaals en winterjassen bij een van 
de stamtafels buiten op de stoep van een café. We vangen 
een deel van het gesprek op. Horen dat ‘de bourgeois’ pas 
weer volwaardig burger kan worden als hij daarvoor zelf 
verantwoordelijkheid neemt. ‘Ja hoor’, “Wacht even”, één 
van hen loopt weg uit de discussie en slaat, net als wij de hoek 
om. De eerste kramen, voornamelijk groente, fruit, biologisch 
brood, ham, kaas en eieren van de boer, dienen zich al aan. Eén 
kraam springt eruit met amethist, bergkristal, gelukspoppetjes, 
tijgerogen en Bengaalse sjaals. ‘Echt Cashmere’, de Chinees 
ogende verkoper bevestigt het beeld, Azië komt er aan. 

Om warm te blijven 
op deze koude 
zaterdagochtend in Crest, 
eten de marktgangers 
gegrilde kip, bakjes paëlla 
en loempia’s (opnieuw 
Azië), of halen een 
‘Croque monsieur’, warme 
soep, chocolademelk of 
iets sterkers bij één van de 

cafébarretjes. Nadat we onze spullen ingekocht hebben, staan 
we even stil bij een Vaudevillebandje. Franse chansons, blues, 
‘als ik blues wil maken, maak ik blues’, of jazz. Het groepje 
heeft er duidelijk plezier in en voert als opwarmertje een soort 
‘duckwalk’ uit in het smalle straatje. Tenslotte gooien we 
een muntstukje in het tubafoedraal en wurmen ons door het 
publiek.
Het wordt tijd voor onze eigen warming-up. ‘Café de Paris’. 
Piepklein terrasje, twee tafeltjes en vijf stoelen. Binnen is het 
aangenaam warm. Het zaakje is groter dan het van buiten 
oogt. We bestellen twee koffie, nemen een stuk van het 
zojuist gekochte ‘pain doux’, een soort cakebrood met suiker 
en kaneel en komen weer helemaal bij. Een oude man komt 
binnen. Pak, hoed, wandelstok, rieten handkoffertje. Scharrelt 
wat rond, besluit dan aan een tafeltje buiten te gaan zitten. 
Nipt van zijn koffie en legt een deel van de kofferinhoud op 
tafel. Opschrijfboekje, potlood, doosje met dia’s, doekje en 
vergrootglas, alles wordt minutieus uitgestald. Vervolgens pakt 
hij een dia, bestudeert deze en krabbelt er met het potloodje 
wat onder. Het hele doosje komt aan de beurt. Daarna wordt 
het geheel weer met zorg opgeborgen. De man kijkt ons aan, 
wil wat zeggen, besluit dat niet te doen, staat op, tikt tegen zijn 
hoed en vertrekt.

We kijken elkaar aan, blijven met vragen achter. Wat voor man 
zou het zijn? Oud-Indië-ganger, voormalig legerofficier, of 
dorpsonderwijzer, nog niet lang weduwnaar, kinderen wonen in 
Parijs of in het buitenland (wat in dit geval bijna hetzelfde is), 
ordent familiekiekjes voordat hij een lange reis gaat maken, of 
om voor altijd te verdwijnen…Tja. 

We staan maar eens op. Lopen de weg terug en zien de 
jongelui van het bandje hun zojuist verdiende muntjes 
omwisselen tegen bier en frieten. ‘Als ik jazz wil, maak ik jazz’. 
We trekken onze jas dicht. Vooral de frieten lijken me een 
goede besteding. www.lacolline.nl.

LUCHTPOST
DRÔME FRANKRIJK

gegrilde kip, bakjes paëlla 

Wereldwinkel houdt sponsor-
diner voor Sri Lanka

Babs Grefkens, vrijwilligster bij de 
Wereldwinkel, gaat in maart op reis 
en gaat de opbrengst van de avond 
persoonlijk overhandigen. Voor 
€ 50,- per persoon kunnen deelne-
mers genieten van een 4-gangen-
menu, inclusief drank. De avond 
wordt rond 22.30 uur afgesloten 
met een (h)eerlijke kop koffie, 
voorzien van allerlei lekkernijen. 
Neem voor het reserveren van een 
tafeltje contact op met Restaurant 
Negen. Babs zal persoonlijk aanwe-
zig zijn en graag vertellen over haar 
reis naar Sri Lanka.

Het goede doel
Nanda de Mol, vrijwilligster bij 
de Wereldwinkel, vertrok begin 
januari met vijf vriendinnen naar 
Sri Lanka. Daar waren zij erg on-
der de indruk van het werk dat de 
Nederlandse Tine Haaima daar 
verricht. Op vele terreinen wordt 
humanitaire hulp geboden. Het 
afgelopen jaar is onder meer de 

bouw van 23 huisjes gerealiseerd, 
waardoor gezinnen die door grote 
wateroverlast hun huizen waren 
kwijtgeraakt een nieuwe start is 
geboden. De gehele opbrengst 
van het sponsordiner komt ten 
goede aan de projecten van Tine. 
Babs gaat hier een kijkje nemen en 
het geld ook zelf overhandigen.

Het programma van de avond
Belangstellenden voor de avond 
worden om 18.30 uur verwacht en 
kunnen, onder het genot van een 
welkomstdrankje, kennismaken 
met Babs. Vanaf 19.00 uur gaan zij 
genieten van de culinaire kwalitei-
ten van chef-kok Arian Klerkx. De 
kosten bedragen € 50,- per per-
soon all-in.

Het sponsordiner wordt georgani-
seerd door de Wereldwinkel. Zon-
der de bijdrage van enkele lokale 
ondernemers was dit echter niet 
mogelijk geweest. Zo komt het 

personeel van Restaurant Negen 
belangeloos werken, zorgt Bakkerij 
Doomernik voor het brood en stelt 
Horecaslagerij Manders het vlees 
beschikbaar. Kanters Paddenstoe-
len zorgt voor ingrediënten voor 
de soep en de Cleefshoeve stelt ei-
gengemaakt boerderij-ijs beschik-
baar. Verder worden de gerechten 
voorzien van fruit en andere bijge-
rechten van Verkuijlen Groente en 
Fruit en Van den Broek Kleinfruit. 
De wijn komt uit de Wereldwinkel.

Aanmelden
Aanmelden voor het sponsordiner 
kan door contact op te nemen met 
Restaurant Negen via telefoon-
nummer 0413-291446. 

Verhinderd op 24 februari maar 
het goede doel wel ondersteunen? 
Een bijdrage is van harte welkom 
op bankrekening 
NL87RABO0120116790 t.n.v. 
Wereldwinkel Heeswijk-Dinther.

Donna van Mulukom van Restaurant Negen en Babs Grefkens Foto: Jacques Worms

HEESWIJK-DINTHER - De Wereldwinkel Heeswijk-Dinther houdt op 24 februari, in samenwerking met 
restaurant Negen, een sponsordiner. Doel van de avond is geld bijeen brengen voor de Stichting Amma 
Lamai in Sri Lanka. 

Met als uitgangspunt: ‘het oprich-
ten van een soort van filmhuis’, 
zijn in eerste instantie de personen 
wiens e-mailadres bij Nesterlé be-
kend is, via de mail geïnformeerd. 
Mocht u in de toekomst ook op 

deze wijze geïnformeerd willen 
worden, dan kunt u dit doorgeven 
via evenementen@nesterle.nl, on-
der vermelding van ‘Filminfo’. 

De Film
Op 12 februari wordt een beroem-
de Poolse film uit 2014 vertoond. 
De film gaat over een novice, een 
intredende kloosterlinge. Wan-

neer ze op het punt staat definitief 
in te treden, krijgt ze te horen dat 
ze een tante heeft met een ijzing-
wekkende geschiedenis. Het is een 
oogverblindend mooi geschoten 
zwart-wit film, overladen met in-
ternationale filmprijzen, waaron-
der de beste Europese film 2014 in 
Cannes. 
Kijkwijzer: Drama / 80 min/ 12 jaar.

Poolse topfilm in CC nesterlé
NISTELRODE - Zoals eerder gemeld in deze krant, heeft CC Nesterlé een nieuwe loot aan haar culturele stam: 
de vertoning van speelfilms. De filmavonden zijn op de tweede donderdag van elke maand en de eerste film is 
op 12 februari, aanvang 20.30 uur. De entreeprijs bedraagt € 5,- en kaartjes zijn uitsluitend op die dag vanaf 
19.45 uur te verkrijgen aan de kassa.

Letterfeest BS Het Palet
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B O UW T
BernHeZe UW BOUWPeriKeLen in BernHeZe BOUWT?

inFO@deMOOiBernHeZeKrAnT.nL

Een rondje op de bouw…
bij de specialisten 

www.hansvandervelden 
aannemersbedrijf.nl

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

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

www.bouwservice
pvdzanden.nl

Vorstenbosch
Tel.: (0413) 342768
Mobiel: (06) 51246525
avanderzanden@home.nl

Vorstenbosch
Tel.: (0413) 342768
Mobiel: (06) 51246525
avanderzanden@home.nl

0413-29 38 39

VAN DUYNHOVEN
Schilder
Glas- en Afwerkingsbedrijf
Glas in lood

www.vanduynhoven.nl

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

KWALITEIT
IS DE 

NORM

showroom open 
op zaterdag 

9.00 - 15.00 uur
GLAS EN SCHILDERWERKEN

VAN
BALLEGOOIJ

• ONDERHOUD
• NIEUWBOUW
• BEGLAZING
• WANDAFWERKING
• ALLE SOORTEN STUCWERK

Bosschebaan 88, 5384 VZ Heesch | Telefoon 0412-47 50 01 | www.vanballegooij.nl

 Royale parkwoning met veel   

 leefruimte

 Woonoppervlakte 94 m2

	Inhoud 367 m3

 Kaveloppervlakte 116 m2

 3 slaapkamers

 Vaste trap naar 2e verdieping

 Het bomenpark op loopafstand

 Prijs e 199.000,- v.o.n.

Nieuwsgierig? www.dehoef2.nl

OPEN HUIS 7 FEBRUARI A.S.
VAN 12.00 T0T 13.00 UUR

ELZENSELOOP 50
IN HEESCH

Informatie en verkoop

Jansen & van Tuijl Makelaars
T: (0412) 45 15 54
www.jansen-vantuijl.nl

Bernheze Makelaars & Adviseurs
T: (0413) 24 38 18
www.bernheze.nl 

DE WONING IS VOLLEDIG
AFGEBOUWD MET LUXE 
KEUKEN EN SANITAIR!
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• Dienstverlening, 
 beton, grond 
 en wegenbouw

• Container plaatsing

• Grondwerk

• Het aanleggen van 
betonverhardingen

Loosbroeksestraat 2 - 5384 SV Heesch - 0412-456277 - 06-22502062
info@vanvenrooijtransport.nl

VERHUUR VAN AUTO MET KRAAN EN SEMI-DIEPLADER

VAN VENROOIJ
      TRANSPORT VOF

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

Zoggelsestraat 94 - 5384 VE  Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

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

Cereslaan 12a - 5384 VT Heesch
06-22692338 
www. vanheijdendakkkappellen.nl

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom 
 open op zaterdag van 
 10.00 - 14.00 uur
* Gratis een vrijblijvende 

prijsopgave aan huis

Kortingen tot 10%

www.hetbouwblok.nl

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06 - 1018 94 11

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch

06-5374 0305

Jaap van Klinken verlaat zijn huis om op stap te gaan Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

nachtburgemeester Jaap van Klinken wil actie
Nachtburgemeester is geen of-
ficiële titel, maar het is wel een 
benaming voor iemand die een 
belangrijke rol speelt in het nacht-
leven van zijn gemeente. Vaak 
bemoeien deze alternatieve bur-
gemeesters zich met gemeentelijke 
debatten of het beleid, maar ook 
dat is niet het doel van de zelfbe-
noemde nachtburgemeester van 
Bernheze. Zijn doel is het nacht-
leven in Bernheze veiliger te ma-
ken - vooral voor ouderen - en 
saamhorigheid te verbeteren.

Burgerinitiatief
Jaap van Klinken slaapt niet veel 
en heeft dus vooral ’s nachts tijd 
over. Tijd die hij wil inzetten voor 
het nachtleven in Heesch, vooral 
op het gebied van veiligheid. 
Zijn bezoek aan burgemeester 
Moorman maakte duidelijk dat in 
Bernheze, net zoals in Amsterdam, 
Groningen, Tilburg of een van de 
andere gemeenten, een officiële 
benoeming er niet in zat. 
Wél ontving hij van de SP de sug-
gestie een burgerinitiatief te star-
ten. Daarvoor waren minstens vijf-
entwintig handtekeningen nodig. 
Die had Jaap snel bij elkaar ge-
sprokkeld. Wie wil er nu niet veilig 
en samen?

De raad
Met de handtekeningen kreeg Jaap 
tijd en ruimte om de gemeenteraad 
toe te spreken. Dat heeft hij met 
verve gedaan; met een kwinkslag 
en met serieuze punten. De discus-
sie in de raad ging daarna over de 
mogelijkheden tot benoeming van 
een nachtburgemeester en het nut 
ervan. Jammer voor Jaap; deze be-
noeming was vanuit de raad niet 
mogelijk. Maar Jaap had mooi toch 
de aandacht van de raad met de 
punten die in de gemeente verbe-
terd kunnen worden en omdat het 
geen officiële functie is, heeft Jaap 
besloten om zichzelf als zodanig te 
benoemen. 

Taken
Jaap ziet voor zichzelf als primaire 
taak een team van vrijwilligers aan 
te trekken die er voor voelen om 
met hem te waken over de vei-
ligheid op straat in de nachtelijke 
uren. Bij de opening van een eve-
nement of andere feestelijkheden 
is Jaap graag bereid een woordje te 
doen. Hoe de zelfbenoemde func-
tie zich verder zal ontwikkelen, wil 
hij in de loop van de tijd bepalen. 
Plannen genoeg. Meer informatie: 
tel. 06-42320053 / 
jaapvanklinken@hotmail.com.

HEESCH – De eerste nachtburgemeester ooit was Jules Deelder. Die titel kreeg hij in de jaren zeventig omdat 
hij elke nacht de straat op ging. Deelder deed dat om het nachtleven in Rotterdam een nieuwe impuls te 
geven. Dat is niet de opzet van het nachtburgemeesterschap van Jaap Klinken.
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Aanstormend fanfaretalent 
laat van zich horen

HEESWIJK-DINTHER - In de aula 
van gymnasium Bernrode in  
Heeswijk vond zondag 1 februari 
de jaarlijkse interne solistenwed-
strijd plaats van de Koninklijke 
Fanfare St. Willibrord Heeswijk.

De fanfare stimuleert en steunt de 
jeugd om zichzelf te bekwamen 
en te verbeteren. Een belangrijk 
onderdeel daarbij is het optreden 
voor publiek. Zeker bij beginnen-

de muzikanten is plankenkoorts 
een bekend verschijnsel. Om die 
reden stimuleert de Koninklijke 
haar jeugdleden om met solisten-
wedstrijden mee te doen en een 
interne solistenwedstrijd is dan een 
prima eerste stap om podiumerva-
ring op te doen.
Maar liefst 52 jeugdleden streden 
zondag om de ‘koninklijke’ eer en 
de eerste prijs en lieten ouders en 
vriendjes horen en zien dat ze nu al 

veel meer kunnen dan pakweg zes 
maanden geleden. 

Uitslag van de solistenwedstrijd
Aanmoedigingsprijs blazers: 
Tjeerd Krikhaar.
Aanmoedigingsprijs slagwerk: 
Juul van de Heuvel.
Eerste prijs blazers: 
Kyra van de Berg.
Eerste prijs slagwerk: 
Pien Rutten.

V.l.n.r.: Kyra, Pien, Juul en Tjeerd
Vanaf 14.00 uur kon het publiek 
genieten van een diversiteit aan 
solo-optredens, duo’s en kleine 
ensembles. Melodische klanken 
werden afgewisseld met ritmische 
bewegingen en zorgden voor een 
afwisselend programma. Niet al-
leen het publiek was enthousiast, 
ook de jury sprak lovende woor-
den over het groeiende niveau van 
alle leerlingen. De jury, gevormd 
door Hans van de Moosdijk voor 
slagwerk en Eric Swiggers en Arian 
Deckers voor de blaasinstrumen-
ten, beoordeelde de optredens en 

onderbouwde het puntenrapport 
met bouwstenen voor de muzikale 
ontwikkeling van iedere deelne-
mer. Daarnaast onthulde zij dege-
nen die harmonie St. Servaes gaan 
vertegenwoordigen op het Bernhe-
zer solistenconcours. Dit jaar kwam 
Thijs Pouwels als beste slagwerker 
uit de bus en de beste blaasmuzi-
kant was Sieuwtje van Oorschot op 
dwarsfluit. De ‘wildcard’ was voor 
Caya Berens op altsaxofoon. Deze 
muzikale talenten zijn terug te zien 
tijdens het Bernhezer solistencon-
cours later dit jaar.

geslaagde voorspeelmiddag 
bij harmonie St. Servaes

HEESWIJK-DINTHER - De jaarlijkse voorspeelmiddag van harmonie  
St. Servaes uit Heeswijk-Dinther vond zondag voor de eerste keer plaats 
in het eigen verenigingsgebouw De Muziekfabriek. 

Baderie Bevers ontwerpt en installeert complete badkamers. 
Door Baderie Bevers worden alle disciplines in eigen beheer 

uitgevoerd, zoals sloop, bouwkundig, tegelwerken, gawalo, sanitair, 
plafondsystemen en elektra.

Voor onze showroom zijn wij op zoek naar een 
COMMERCIËLE 

BADKAMERVERKOPER(STER) 
(38 uur)

• Het geheel zelfstandig runnen van onze sanitair afdeling.
• Het begeleiden en aansturen van collega’s

• Het verkopen en inkopen  van sanitair, tegels, interieur en overige accessoires.
• Ontwerpen / calculeren / uitwerken van badkamers en ontvangen van klanten.

• Het begeleiden van monteurs en tegelzetters.
• Middelbaar beroepsgerichte opleiding is een must

• Flexibele en zelfstandige werkhouding en geen 9 tot 5 mentaliteit
• Beloning op provisiebasis mogelijk.

• Doorgroeimogelijkheden tot filiaalleider.

Bent u nieuwsgierig geworden naar ons bedrijf en op zoek naar een nieuwe 
uitdaging dan nodigen wij u uit contact met ons op te nemen of schriftelijke 

sollicitatie, binnen 2 weken, te richten aan:   

Baderie Bevers
T.a.v. de directie  

Waardsestraat 30, 5388 PP Nistelrode,  0412-610020
 showroom@bevers.net

aan het werk

Peuter-
middag

HEESCH - Op basisschool Delta 
is donderdag 12 februari een ken-
nismakingsmiddag voor peuters 
vanaf 2½ jaar met hun ouders. De 
middag is bedoeld om de kinde-
ren kennis te laten maken met de 
basisschool. 

Er liggen verschillende materialen 
klaar waar de kinderen mee kun-
nen spelen. Voor de ouders is er 
een rondleiding door de school. 
De directeur is ook aanwezig om 
informatie te geven of vragen te 
beantwoorden.
Ouders kunnen op die manier ken-
nismaken met de sfeer, waarin 
les wordt gegeven op basisschool 
Delta.
De peutermiddag begint om 13.45 
uur en eindigt om 14.45 uur.

Iedereen met een peuter vanaf 2½ 
jaar is welkom op BS Delta op don-
derdagmiddag 12 februari. Vooraf 
aanmelden is niet nodig.

Basisschool Delta, Herderstraat 2 
0412-450678
www.basisschooldelta.nl. 

Thijs Pouwels

Golf & Country Course Sint-Oedenrode BV zoekt 
ter versterking van haar restaurant/horecateam een 

ZELFSTANDIG WERKEND KOK M/V

Het gaat om de periode april t/m november
20-24 uur per week.

Je maakt deel uit van een klein team waarbij kwaliteit 
en samenwerken voorop staat.

Ben je ervaren, gemotiveerd, flexibel & enthousiast 
stuur dan je sollicitatie met cv naar info@golfbaandeschoot.nl 

t.a.v. Wilbert of Marita van Erp
WWW.GOLFBAANDESCHOOT.NL

Golf & Country Course Sint-Oedenrode BV 
zoekt ter versterking van haar restaurant/horecateam een

ZELFSTANDIG WERKEND KOK M/V
en een

MEDEWERKER BEDIENING M/V
Het gaat in beginsel 

om de periode maart t/m oktober.
24-28 uur per week.

Ben je ervaren, gemotiveerd, 
flexibel & enthousiast 

stuur dan je sollicitatie met cv 
naar info@golfbaandeschoot 
t.a.v. Wilbert of Marita van Erp

reageren op een afwijzing na 
een sollicitatiegesprek
Je bent al ver gekomen in het sollicitatieproces: je cv is uitgekozen, je 
sollicitatiebrief heeft een goede indruk achtergelaten en je bent op het 
eerste sollicitatiegesprek geweest. Nu is het wachten op een reactie 
van het bedrijf. Dan gaat je telefoon: je bent het niet geworden.

Een vervelend bericht, maar maak van deze afwijzing een kans om 
meer te weten te komen over hoe anderen jou zien en beoordelen. 
Vraag - naast de reden van afwijzing - ook advies wat je aan kunt 
passen. Zij weten het, zij zijn de specialisten uit het veld. En met die 
informatie maak jij de volgende keer meer kans in een gesprek.

De reden van afwijzing 
Hoewel het pijnlijk is om te horen dat je het niet bent geworden, is het 
wel goed om te vragen naar de reden. 

Was het je eerste indruk, je motivatie of speelden de zenuwen je te-
veel parten? Pas als je dat weet, kan je daar aan werken.
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Van Soest & Partners is een 
organisatie van accountants 
en adviseurs. Wij richten ons 
vooral op ondernemers uit het 
midden- en kleinbedrijf en vrije 
beroepsbeoefenaren. In een open 
informele sfeer zijn wij onze 
cliënten van dienst.  Werkelijke 
betrokken heid en aandacht vinden 
wij daarbij onontbeerlijk. Niet 
alleen voor de cliënten maar ook 
voor de collega’s. Ieders inbreng 
krijgt dan ook de verdiende 
aandacht en voor het ontplooien 
van nieuwe initiatieven en 
persoonlijke groei wordt volop 
ruimte geboden. Verder vinden wij 
het belangrijk dat werken en privé 
in balans zijn.

zoekt

Interesse in één van deze functies?
Solliciteer direct of neem voor meer informatie contact op met 
de heer C.J.T. van Daal AA op telefoonnummer (0412) 45 90 00 
of (06) 13 13 43 87. Ook kun je onze website bezoeken:  
www.soestacc.com

Je schriftelijke sollicitatie stuur je binnen twee weken naar:
Van Soest & Partners, t.a.v. de heer C.J.T. van Daal AA,  
Cereslaan 4, 5384 VT te Heesch, of per email naar  
cvd@soestacc.com
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Assistent Accountant (m/v)

Het betreft hier een fulltime functie (minimaal 32 uur).

De functie:
Afhankelijk van ervaring, worden medewerkers betrokken  
bij alle werkzaamheden, welke worden verricht binnen het 
team waar ze deel van uitmaken. Bijvoorbeeld het verzorgen 
van administraties, het samenstellen van jaarrekeningen, 
het opstellen van belastingaangiften, opstellen van tussentijdse 
rapportages en prognoses,  het voorbereiden van adviesnotities 
en het onderhouden van contacten met klanten.  

Werkzaamheden:
• verlenen administratieve diensten
• samenstellen jaarrekeningen
• verrichten controlewerkzaamheden
• opstellen belastingaangiften
• verrichten ondersteunende werkzaamheden
• signaleren adviesmogelijkheden

Je profiel:
Je hebt minimaal een afgeronde HBO Accountancy of 
Bedrijfseconomische opleiding.  Tevens is het een pré dat je 
werkervaring hebt op een accountantskantoor.  Verder beschik 
je vanzelfsprekend over een dienstverlenende en zeer flexibele 
instelling gezien de diversiteit van de te verrichten werkzaam-
heden.

Wij bieden:
Een prettige en inspirerende werkomgeving, een goed salaris en 
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.  

Belastingadviseur (m/v)

Het betreft hier een fulltime functie (minimaal 32 uur).

De functie:
Je werkzaamheden als belastingadviseur richten zich
op het controleren van gemaakte belastingaangiften, het
opstellen van meer complexe aangiften en het geven van
belastingadviezen. Tevens zal je ook betrokken worden
bij pensioenberekeningen voor de dga en voor adviezen op
het gebied van bijv. huwelijkse voorwaarden en testamenten.

Werkzaamheden:
• geeft leiding aan aangifte- en belastingadviesopdrachten
• verzorgt belastingadviezen
• signaleert adviesopdrachten en voert deze uit
• verzorgt pensioenberekeningen
• voert (mede) acquisitiegesprekken
• levert een bijdrage aan de praktijkontwikkeling

Je profiel:
Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding Fiscale 
Economie.  Tevens is het een pré dat je werkervaring hebt op 
een accountantskantoor.  Verder beschik je vanzelfsprekend 
over een dienstverlenende en zeer flexibele instelling gezien de 
diversiteit van de te verrichten werkzaamheden.

Wij bieden:
Een prettige en inspirerende werkomgeving, een goed salaris en 
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Vestiging:
Heesch
Geffen
Heeswijk-Dinther

Bezoekadres:
Cereslaan 4
Dorpstraat 43
Plein 1969 1a

Postadres:
Cereslaan 4
5384 VT 
Heesch

T  
F 
E info@soestacc.com
W www.soestacc.com

0412 - 45 90 00
0412 - 45 90 01 

Meedenken, meepraten: TipMooiBernheze.nl
denKT eCHT iedereen HeTZeLFde? MeTen iS WeTen!

Inwonerspanel
Bernheze Media gaat de samen-
werking aan met onderzoeksbu-
reau TOP-onderzoek, dat inwo-
nerspanels uitvoert. Burgers van 
Bernheze kunnen zich inschrijven 
voor het panel, waarna ze regel-

matig een enquête ontvangen. 
Op deze manier kunnen wij als 
krant nog dichter bij de burger 
komen te staan. Het resultaat 
wordt uiteindelijk, statistisch of in 
een redactioneel, gepubliceerd in 
DeMooiBernhezeKrant. Door de 

uiteenlopende vragen, is het voor 
alle deelnemers interessant om 
mee te praten. Het invullen van 
een enquête duurt enkele minuten 
en de onderwerpen zijn sterk af-
hankelijk van de actualiteit.

Representatief 
Om het onderzoek representatief 
te maken, is er een minimum aan-
tal respondenten nodig. De groep 
ondervraagden moet een juiste en 
goede afspiegeling van de gehele 
bevolking in Bernheze zijn, ge-

toetst aan de hand van o.a.; leef-
tijd, gezinsopbouw en culturele 
activiteiten. We kunnen vragen 
wegleggen per kern en kunnen 
resultaten bekijken per leeftijd, per 
kern, per geslacht en ga zo maar 
door. Alles is mogelijk.”

Meedenken over Bernheze, meepraten over je eigen dorp. Meld je nu aan voor het burgerpanel!

BERNHEZE – Hoe denk jij over de verkeersveiligheid in jouw kern? Is 
het woningaanbod voldoende in de gemeente? En zijn de veranderin-
gen in de zorg voldoende belicht? Het zijn slechts een paar vragen waar 
we binnenkort wellicht het antwoord op weten. Althans, hoe de burgers 
hierover denken. Meld je, in enkele minuten, kosteloos aan, als respon-
dent en doe mee!

TipMooiBernheze.nl
Wil je meedoen? 
Ga dan naar 
www.tipmooibernheze.nl 
en meld je aan!

“Een moderne ideeënbus! Dat 
is hoe ik het burgerpanel zie. 
We leven in een democratie 
en hiermee kunnen we ons 
idee geven en zorgt Bernheze 
Media voor continuïteit door 
middel van dit burgerpanel. 
Natuurlijk doe ik hier aan 
mee.” 

SAnder VAn VUgT, 
SaVu Marketing & Sales 
wil graag meedenken en 
meepraten: 

’iK dOe Mee’

Het is tijd voor een burgerpanel, laat weten hoe je er over denkt. Anoniem, gratis en het enige dat je hoeft te doen 
is de juiste vakjes invullen, om zo als respondent aangemeld te zijn op www.tipmooibernheze.nl. Bij minimaal 250 

respondenten kunnen we aan de slag met het burgerpanel. 

De komende weken staan in het teken van het werven van respondenten. Naar verwachting gaat in maart 2015 de 
eerste vragenlijst naar de deelnemers. Wij hopen dat er veel mensen hiervoor in willen schrijven.

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

Onderonsje 
in Loosbroek
LOOSBROEK - Er is weer een ‘On-
deronsje’. In Steunpunt D’n Hoek 
kunnen inwoners van Loosbroek 
van 55 jaar en ouder vanaf don-
derdag 12 februari van 10.00 tot 
11.00 uur elke tweede donderdag 
van de maand terecht om - onder 
het genot van een kop koffie of 
thee - met elkaar te praten over een 
onderwerp dat hen interesseert.

Er zijn steeds twee vrijwilligers als 
gastvrouw aanwezig om de bijeen-
komsten in goede banen te leiden. 
Regelmatig wordt in ’t Onderonsje 
een gast uitgenodigd om te praten 
over werk of hobby, maar in febru-
ari is dat niet het geval. 
Dat geeft de bezoekers de gele-
genheid om zelf gespreksonder-
werpen aan de orde te stellen.
In de media zijn genoeg onderwer-
pen te vinden om over te praten; 
zeker na de aanslagen van janu-
ari in Parijs. Maar als de bezoekers 
zich liever bezighouden met Loos-
broekse onderwerpen, is dat ook 
prima. Die lijken, vergeleken met 
het wereldnieuws, misschien wel 
klein, maar zijn daarom niet onbe-
langrijker in het leven van de men-
sen die daar wonen.

Bezoek
www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl
 INFORMEERT, BOEIT 

EN INTERESSEERT
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Bernheze sportief

eerste plaats voor Lunatiks op 
Shell We dance event

dansen

HEESCH/NISTELRODE - Hiphopteam Lunatiks gaat als een speer. De negen meiden uit Nistelrode en Heesch 
hebben na de vorige wedstrijd in Wageningen weer flink getraind bij Built4Beauty in Heesch voor het lan-
delijke ‘Shell We Dance Event’ afgelopen zondag in Vught. 

Het was spannend, want deze keer deden er erg veel teams mee, achttien teams uit het hele land. Maar het 
trainen werd beloond. De winnaars werden vanaf plaats zes opgenoemd. Toen de Lunatiks na de derde plek 
hun naam nog niet gehoord hadden, betrokken de gezichten. Ten onrechte, zo bleek, want het team ver-
overde de eerste plaats.

V.l.n.r. boven: Nina Wiegmans, Zhane Sangoer, Emma Peters, Britt Brugmans, Lisa Sarken 
V.l.n.r. onder: Zoey van Doorn, Demi Lindelauff, Floor van den Hoogen, Loes van Hoek en Lieke Josemanders

HEESWIJK-DINTHER - De korf-
balsters van Altior traden zondag 
in een thuiswedstrijd aan tegen 
Olympia.

Olympia staat, voorafgaande aan 
het duel, op een gedeelde vierde 
plek in de competitie, maar is nog 
niet vrij van degradatie. Altior staat 
bovenaan op de ranglijst, maar na 
het puntverlies van vorige week, 
staan de concurrenten op een klein 
verschil van 2 punten. 

Voor beide teams waren de te 
verdelen punten dus erg belang-
rijk. Pupil van de week Sterre van 
Steenbergen ziet Altior goed star-
ten en na een kwartier spelen heb-
ben de dames een 5-1 voorsprong 
op het scorebord staan. 

De dames van Olympia hebben 
moeite met het snelle aanvalsspel 
van de thuisploeg, waardoor er re-
gelmatig ruimte voor een doelpunt 
is. Zelf heeft de bezoekende partij 
ook veel tempo in haar aanvallen, 
wat ook aan deze zijde voor doel-
punten zorgt. 

De ruststand is 9-5 in het voordeel 
van Altior. Al snel in de tweede 
helft blijkt, dat de uitploeg meer 
overzicht heeft over de verdedi-
ging. Het creëren van kansen gaat 
hierdoor even moeizamer, maar 
de kampioenskandidaat blijft aan-
zetten, waardoor de score verder 
oploopt. De eindstand is 18-9. 
Met name Jet van Gerwen had 

vandaag het vizier op scherp, met 
8 doelpunten was zij topscoorster 
van deze wedstrijd.

Altior 2 – Swift 2: 5-9
Altior 3 – DSV 2: 6-9
Prinses Irene 2 – Altior 4: 13-7
Altior 5 – MOSA’14 1: 10-11
Altior R1 – Be Quick R1: 5-3
Altior A1 – BMC A1: 11-8
Altior A2 – DES A1: 5-11
JES A1 – Altior A3: 11-8
Blauw Wit B1 – Altior B1: 8-5
Altior C2 – JES C1: 4-7
Tovido D1 – Altior D1: 2-14
Flash D1 – Altior D2: 6-9
Rooi E1 – Altior E1: 9-7
Flash E1 – Altior E2: 8-8
Altior E5 – Altior E3: 5-11
Altior E4 – Odisco E1: 12-2
Altior F1 – Be Quick F2: 1-15.

Altior 1 behoudt koppositie

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Sterre van Steenbergen

169,95

229,95

Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud

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

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

Bushalte voor de deur: lijn 155 vanaf  ’s-Hertogenbosch en lijn156 vanaf Eindhoven
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Falcon 
Moonphase
Skipully heren, ook
in het zwart 

Barts Lake 
Beanie

Salomon 
Access X80
Comfortabele 
skischoenen + 

gratis schoenentas

DWS Kaprun
Houten slee inklapbaar

Smith 
Optics Maze

29,99

19,99

49,99

75,-

39,99

24,99

Sinner 
Task Goggle 29,99

39,99

59,95

99,99

DE NR.1 IN WINTERSPORT

29,29,

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

399,99
579,95Head 

Absolut Joy
Sportieve en 

lichtgewicht ski 
voor dames
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Bernheze sportief

Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl

Altijd in de
buurt Welkom!

Iedereen verdient een bank in de buurt.
Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs
in dorpen en kleine steden. Gewoon, een
kantoor om de hoek met een bekend gezicht. Bij
ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt. Op
kantoor, via internet of app.
RegioBank is altijd dichtbij.

Topresultaten bij Ponyclub 
de Kleine Heemskinderen 

Aan het eind van het seizoen kun-
nen we de stand opmaken en mo-
gen we maar liefst 6 kringkampi-
oenen feliciteren: Lot van de Broek 
met Liberty in de klasse C-L1, 
Fabienne van Heumen met Jolly 
in de klasse C-L2, Macy van der 
Heijden met Deja Vou in de klasse 
E-L1, Jill van der Wielen met Incre-
dible in de klasse DE-L2 en Jolijn 
Cuppens met King in de klasse 
C-Z2! Alle dames zijn uitgenodigd 
voor de regiokampioenschappen, 
die worden gehouden van 6-8 fe-
bruari in Schijndel. 
Ook de andere leden hebben goed 
gepresteerd in de dressuurring: 

Nine van Nuland met Moonlight 
Shadow 6e in de klasse D-B, Kim 
van Herpen met Shaker 10e in de 
klasse D-B, Anne-Sophie de Lorijn 
met Thoby S 2e in de klasse E-B en 
Romy van de Burgt met Amor 5e 
in de klasse DE-M1. Anne-Sophie 
mag ook naar de regiokampioen-
schappen. 
Ook bij het springen hebben onze 
leden goed gepresteerd. Max de 
Mol werd kringkampioen met 
Cashmira in de klasse DE-ZZ en re-
servekampioen met True Blue in de 
klasse DE-ZZ. Ook Max mag met 
beide pony’s naar de regiokampi-
oenschappen. Voor de springrui-

ters worden deze kampioenschap-
pen gehouden op 28 februari en 
1 maart in Sint Oedenrode. Han-
nah van Gerwe werd met Elwi’s 
Irrequleta 6e in de klasse D-B. 

Van harte gefeliciteerd en veel suc-
ces op de regiokampioenschappen. 

paardrijden

NISTELRODE - In het winterseizoen worden selectiewedstrijden verre-
den die tellen voor het kampioenschap van Kring Uden. Ook onze ruiter 
en amazones namen hier succesvol aan deel.

Het toernooi vindt plaats van 
14 t/m 22 maart 2015 aan de 
Kerkweg in Heesch. De inschrij-
ving voor dit toernooi is inmiddels 
in volle gang. 

Inschrijven is mogelijk tot 1 maart 
op: www.toernooi.nl.
Interesse in tennis(les)? Kom eens 
kijken bij onze sportieve vereni-
ging! Of klik op: 
www.tvdebroekhoek.nl.

Het Open Verbruggen 
Tennistoernooi
HEESCH - Elk jaar organiseert de gezelligste vereniging van Bernheze, 
TV De Broekhoek, het Open Verbruggen Tennistoernooi. Ook dit jaar 
sponsort Verbruggen Megastore dit geweldige tennistoernooi!

Deze keer was de kampeerboerde-
rij aan de Vinkenstraat de locatie 
waar de 44 deelnemers welkom 
waren. 
Na twee wedstrijden in de ochtend 
en ‘s middags nog eens twee wed-
strijden, kon onder luid applaus, 
uiteindelijk even na 16.00 uur win-

naar Simon Smits de eerste prijs in 
ontvangst nemen. 
De eindstand 1 t/m 4 ziet er als 
volgt uit;
1e plaats Simon Smits + 41
2e plaats Gerry Bongers + 38
3e plaats Toon Raaijmakers + 29
4e plaats Chris van de Berg + 24.

Simon Smits 
wint snerttoernooi die Lé 

jeu de boules

SCHIJNDEL/LOOSBROEK - Voor 
het Loosbroekse Korloo stond dit 
weekeinde de uitwedstrijd tegen 
Alico uit Schijndel op het pro-
gramma. 

Uit ervaring wist de ploeg dat dit 
een erg fysieke wedstrijd zou gaan 
worden en dat de teams erg aan 
elkaar gewaagd zijn. Toch wist 

Korloo niet eerder de wedstrijd naar 
zich toe te trekken met winst als re-
sultaat. Maar op deze zondag gold: 
nieuwe ronde, nieuwe kansen. De 
wedstrijd begon fel en door beide 
teams werden er mooie kansen ge-
creëerd. De ruststand was 3-3. Na 
rust had Korloo de wedstrijd in de 
hand, de ploeg kreeg veel kansen, 
maar was slecht in de afronding, 

waardoor de stand niet kon worden 
uitgebouwd. Hierdoor stond het in 
de laatste minuten nog 5-5. Voor 
rust scoorde Korloo de gelijkmaker 
in de laatste minuut en ook nu was 
dit het geval. Met nog enkele se-
conden op de klok, werd het 5-6. 
Na het laatste fluitsignaal was de 
blijdschap dan ook groot, de pun-
ten gingen mee naar Loosbroek.

Korloo pakt de puntenkorfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Heren dos’80 winnen in 
competitie wel van Habo
BOEKEL/HEESCH - Na een onnodi-
ge nederlaag in de bekerwedstrijd 
tegen Habo, wisten de heren van 
Dos’80 in de competitie wel te win-
nen van dezelfde tegenstander. De 
dames hadden een vrij weekend.

Ondanks de waarschuwing die 
Habo had afgegeven in de beker-
wedstrijd van afgelopen vrijdag, 
begonnen de Heeschenaren te 
slap aan de wedstrijd. In sporthal 
De Burcht in Boekel liep de thuis-
ploeg simpelweg naar een ruime 
voorsprong, dit zorgde wel voor 
een ‘wake-up call’. Langzaamaan 
vocht Dos zich helemaal terug in 
de wedstrijd. Met nog 10 minuten 

te gaan in de eerste helft, stond de 
ploeg van Frank Schellekens weer 
op gelijke voet, 9-9. Daarna was er 
geen houden meer aan voor Habo. 
Het was om in wielertermen te 
spreken: ‘erop en erover’. Resoluut 
werd het initiatief volledig overge-
nomen en walste de Heesche for-
matie over de tegenstander heen. 
Dit resulteerde in een 12-18 rust-
stand.

Gaspedaal
Na rust gingen de handballers van 
Dos verder waar ze gebleven wa-
ren. Er werd nog eens stevig op 
het gaspedaal getrapt. Habo werd 
door gedegen en goed spel van de 

mat geveegd. De overwinning was 
dan ook zeker verdiend. 
20-39 Stond er uiteindelijk op het 
scorebord. Zo werd de nare neder-
laag in de beker van afgelopen vrij-
dag weggespoeld.

handbal

NISTELRODE - De weergoden waren de deelnemers goed gezind en zo 
kon het op zondag 1 februari geplande snertoernooi van jeu de boules-
club Die Lé gewoon doorgang vinden. 

de OPLOSSing
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Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites

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

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

EVENEMENTEN

5 FEBRUARI

Inloopochtend voor 
borstkankerpatiënten
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden

Informatieavond 
BS De Toermalijn
Locatie: ’t Vijfeiken 36 Heesch

Stand-up comedians: 
De Hyena’s
Locatie: De Pas Heesch

Inloopochtenden en infor-
matieaovnd BS De Bolderik
Locatie: Het Geleer 33 
Heeswijk-Dinther

Oud papier
Locatie: Dorp Vorstenbosch

Meditatie uur
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

6 FEBRUARI

Carnavalsavond Bobz
Locatie: Dorpshuis Nistelrode

Open ochtend BS Emmaus
Locatie: Dr. Saal van 
Zwanenberglaan 115 Heesch

Open ochtend BS de Kiem
Locatie: De Ploeg 101 Heesch

Open ochtend 
BS De Toermalijn
Locatie: ’t Vijfeiken 36 Heesch

Publieksavond 
Sterrenwacht Halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch
Pagina 8

Stichting Carnaval HDL: 
Pronkzitting
Locatie: Sporthal De Zaert 
Heeswijk-Dinther
Pagina 11

Soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

KBO Dinther: 
Rikken en jokeren
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

7 FEBRUARI

StyLish Wonen Workshop
Locatie: Vinkelsestraat 107 
Heesch

Zonnebloem muziekmiddag: 
Durzakkers
Locatie: Zaal ’t Tramstation 
Nistelrode

Tornado volleybal speeltuin
Locatie: Sporthal de Overbeek 
Nistelrode

Workshop Mandalatekenen
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Carnavalsconcert Aurora 
met Pap & Pudding
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 11

Stichting Carnaval HDL: 
Pronkzitting
Locatie: Sporthal De Zaert 
Heeswijk-Dinther

8 FEBRUARI

Tentoonstelling 
Familiegeschiedenis
Locatie: Beellandstraat 10 Heesch
Pagina 1 en 8

Literair café met dichter 
Tjitske Jansen
Locatie: De Pas Heesch

Concert Arpamor
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Carnavalsconcert Koninklijke 
Fanfare St. Willibrord.
Locatie: Sporthal De Zaert 
Heeswijk-Dinther
Pagina 11

Stichting Carnaval HDL: 
Prinsenreceptie
Locatie: Sporthal De Zaert 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

Senioren Carnavalsfeest
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

9 FEBRUARI

Film: Deux jours, une nuit
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 3

Alzheimer Café
Locatie: St. Barbaraplein 6 Oss

StyLish Wonen Workshop
Locatie: Vinkelsestraat 107 
Heesch

Stichting Carnaval HDL: 
55+ zitting
Locatie: Sporthal De Zaert 
Heeswijk-Dinther

10 FEBRUARI

Film: Deux jours, une nuit
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 3

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Zonneochtend
Locatie: Zaal ’t Tramstation 
Nistelrode

11 FEBRUARI

KBO Dinther: 
Rikken en jokeren
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Open Huis en Labyrint lopen 
bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Presentatie: Hoe help ik 
mijn kind op het V.O. met 
huiswerk?
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

12 FEBRUARI

Bijeenkomst 
moeilijke voeten
Locatie: Laverhof 
Heeswijk-Dinther
Pagina 9

Peutermiddagen BS Delta
Locatie: Herderstraat 2 Heesch
Pagina 24

Onderonsje in Loosbroek
Locatie: Steunpunt D’n Hoek 
Loosbroek
Pagina 25

CS De Wevers: 
Bezoek Prinses Irene
Locatie: Sportpark De Schellen 
Nistelrode

Poolse topfilm
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 21

13 FEBRUARI

Reiki 1 bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

14 FEBRUARI

Valentijnsdag

15 FEBRUARI 

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

Bossche carnavalsavond
Locatie: Aquarest 
Heeswijk-Dinther

16 FEBRUARI

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

17 FEBRUARI 

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

18 FEBRUARI

KBO Dinther: Thema middag
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Open Huis, Labyrint lopen 
en Reiki-oefenavond bij 
Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

19 FEBRUARI

Film: Hoe tem je een draak 2
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch

StyLish Wonen Workshop
Locatie: Vinkelsestraat 107 
Heesch

Oud papier buitengebied
Locatie: Nistelrode

Lezing Homeopathie
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

20 FEBRUARI

Film: Hoe tem je een draak 2
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch

Soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

Reiki 2 bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Publieksavond 
Sterrenwacht Halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch
Pagina 8

21 FEBRUARI

Cursus Voetreflexmassage 
bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Intgeniep: Op het haar
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

22 FEBRUARI

Open dag HKK De Elf Rotten
Locatie: Schoonstraat 35 Heesch

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

Vlooienstoken 2015: 
‘Vuur van wensen’.
Locatie: Gasterij de Pier Uden

24 FEBRUARI

Wereldwinkel: Sponsordiner
Locatie: Restaurant Negen 
Heeswijk-Dinther
Pagina 8

Woensdag 11 februari zal het zo volledig mogelijke carnavalsprogramma van Bernheze in DeMooiBernhezeKrant gepubliceerd worden.
Check je agendapunten op www.mooiheesch.nl, www.mooihdl.nl, www.mooinisseroi.nl en www.vorstenbosch-info.nl


