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kooktip Bloemkool
Als je bloemkool kookt doe 

dan een schijfje citroen bij 

het kookwater, dan blijft de 

bloemkool prachtig wit.

eteN, driNKeN eN uitgaaN

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

Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda: 
Donderdag 18 januari: lezing over 
de vier elementen en de relatie met 
de horoscoop door Frank van den 
Dungen. Hij was ooit woonachtig 
in Vorstenbosch, nu in Heesch,
en hij zal een lezing houden over 
de betekenis van de vier elemen-
ten Vuur, Aarde, Lucht en Wa-
ter. Hij zal ingaan op de klassieke 
oorsprong en betekenis van deze 
elementen. Ook hun rol in de 
ontwikkelingshistorie van de ge-
neeskunde, in de huidige natuur-
geneeskunde en in de psychologie 
komt daarbij aan de orde. Aanvang 

20.00 uur, kosten € 7,50, contant 
te betalen bij binnenkomst in de 
zaal. Aanmelden via: info@kloos-
terkapelvorstenbosch.nl       

vrijdag 19 januari: cursusdag over 
Familieopstellingen door Juno 
Welter. Bij familieopstellingen 
wordt ervan uitgegaan dat ieder 
mens deel uitmaakt van een gro-
ter geheel, een systeem, zoals je 
huidige gezin, je familie van her-
komst, je werkomgeving. Tijdens 
een opstelling wordt er gebruik 
gemaakt van representanten. 

Een representant is een persoon, 
die voor de tijd dat de opstelling 
duurt, in de schoenen gaat staan 
van bijvoorbeeld een moeder of 
grootvader van de persoon, die 
de opstelling heeft aangevraagd. 
Representant zijn is een prachtige 
manier om de kracht van een op-
stelling te ervaren.
Dit is een bijeenkomst alleen voor 
coaches en trainers, die zich met 
Familieopstellingen (gaan) bezig-
houden. Info en aanmelden bij 
Margareth Bloemen, 
tel.: 06-82350099.
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Aan de inhoud van DeMooiBernheze-
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

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

VERWaCHT: FiLMHUiS DE PaS:

15-16 januari: Mein blind date mit dem Leben. 
Aanvang: 20.00 uur.
21 januari: viceroy’s house. 
Aanvang: 15.30 uur.

Filmhuis De Pas wenst je een vrolijk, boeiend, 
pakkend en mooi 2018.

GEZOND 
NIEUWJAAR!

Ik geloof dat ik elke dag 
wel een sneetje stol op heb 
sinds deze uit onze ovens 
kwamen begin december. 
Onweerstaanbaar gewoon. 
Ook erg jammer van de kilo’s 
die ik kwijt was, volgens mij 
zitten ze er weer aan.

Maar ach, als dat alles is. Ik begin gewoon weer met goede 
voornemens. Niet te veel snoepen en een gezonde balans 
vinden in mijn eetgewoonten. Gelukkig hebben wij daar alles 
voor in huis. Deze maand zetten wij ons 100% volkorenbrood 
in de spotlights. En dat is niet voor niets. In volkorenbrood zit 
alles wat we nodig hebben.

Naast alle negatieve berichten van voedingsgoeroe’s over brood 
zijn er ook wereldwijd wetenschappelijk bewezen onderzoeken 
over het positieve en gezonde effect van brood. En u begrijpt. 
Daar zijn wij blij mee. De oude slogan ‘Brood: daar zit wat in’. 
Kent u hem nog?
Dat geldt zeker voor ons brood. In onze bakkerij krijgt het 
brood de tijd om te rijpen en daardoor ontstaan smaak en 
malsheid en blijven de mineralen en vitaminen bewaard. We 
hebben verschillende soorten volkorenbrood. Fijngemalen, 
verrijkt met extra granen en zaden. Voor elk wat wils dus.

En natuurlijk met een zo laag mogelijk zoutpercentage. Slechts 
0,8%. Nou, als dat geen gezonde start van het nieuw jaar 
wordt... 

En last but not least wil ik namens ons allen in de bakkerij u 
een heel gelukkig nieuwjaar wensen. Een jaar met veel fijne 
vooruitzichten, wensen die uitkomen en vooral met gezondheid 
voor uzelf en uw geliefden! 

Lizzy Lamers-Green, 
de bakkers Lamers.

BAKKERIJ
CoLUMN

WinnaaR KERSTPUZZEL
Sabine van de Wiel, zij wint een 
KadOBON t.w.v. € 15,-

Het antwoord was:
Liefde is Kerstmis vieren.

VORSTENBOSCH - De jaarlijkse 
rommelmarkt van het gilde Sint 
Antonius Abt uit vorstenbosch 
wordt op zondag 4 februari ge-
organiseerd. 

Eerder kwamen op deze markt 
al ruim 800 bezoekers snuffelen 
tussen eigen spullen en de spul-
len die door de kraamhuurders 
aangeboden werden. 
Het is een markt vol met curio-
sa, speelgoed, kleding en allerlei 
leuke snuisterijen. De rommel-
markt is van 9.30 tot 15.30 uur 
op het Gildebergske, Nistelrode-
sedijk 2. 

Wil je een kraam huren, dan kun 
je je nog inschrijven via 
www.gildevorstenbosch.nl, 
www.facebook.com/
gildesintantoniusabt of bellen 
met 06-49632296. Een kraam 
van 0.8 meter bij 2.4 meter kost 
€ 15,-.

rommelmarkt
gilde vorstenbosch
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Zoentraditie
Bij binnenkomst had ik het al gezien. Er zijn hier teveel mensen 
op deze nieuwjaarsreceptie die ik wel van gezicht ken, maar 
waar ik net ‘hoi’ tegen zeg in de Jumbo. Mijn ongemak was al 
groot voordat ik de zaal binnenkwam, maar nu loopt het zweet 
me al bijna over de rug. Terwijl ik mijn jas ophang, maak ik een 
plan. Ik ga mijn arm gewoon zo gestrekt mogelijk houden tijdens 
het handjeschudden. Netjes ‘beste wensen’ brabbelen, even 
oogcontact en dan snel weer weg kijken. Dan heb ik de meeste 
kans om die drie plakzoenen te ontlopen.

Ik vond het de laatste tijd ook al opvallen. Tijdens de hele #me-
too discussie is de Hollandse drietrapszoen op de wang compleet 
genegeerd door de experts. Niemand heeft het benoemd bij 
Jinek, Humberto of Matthijs, maar ik weet zeker dat het voor veel 
mensen toch echt een heikel punt is. Ik denk zelfs dat het bestaan 
van de Nederlandse zoentraditie een reden is voor een behoorlijke 
groep mensen om de Nieuwjaarsreceptie uit de weg te gaan. Die 
groep mensen houdt van duidelijkheid en die zoentraditie is een 
supergrijs gebied.

Want het is voor zowel de ontvanger als de gever van de zoenen 
heel moeilijk te bepalen wanneer je het nou wel doet en wanneer 
niet. Tijdens elke ‘Gelukkig-Nieuwjaar-wens’ hangt er voor mijn 
gevoel zo’n spanning tussen mannen en vrouwen die elkaar niet 
zo goed kennen. Ik vind het in ieder geval best ingewikkeld. Ga je 
voor de formele handdruk of toch maar meteen semi-intiem mond 
op wang? Een formele handdruk is erg afstandelijk terwijl je de 
meeste gasten toch wel redelijk kent op zo’n receptie. Maar een 
zoen op de wang vind ik in sommige gevallen gewoon onsmakelijk 

en vele bruggen te ver gaan.

Ik denk dan ook te weten dat het 
niet aan mij ligt als ik de walging 
in de ogen van vrouwen zie als 
ik ze net drie zoenen op de wang 

heb gegeven. Het is die verdomde 
zoentraditie.

Column D’n Blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

blieker@bernhezemedia.com

Nieuwjaarsontmoeting Loosbroek

Iedereen wordt dan ook uit-
genodigd om het nieuwe jaar 
samen in te luiden. Tijdens de 
nieuwjaarsreceptie wordt er te-
ruggekeken op het afgelopen 
jaar en wordt er natuurlijk voor-
uitgeblikt. 

De deuren worden daarom voor 
jou opengezet en je bent hierbij 
van harte welkom om samen 
met heel veel Loosbroekenaren 
een toost uit te brengen op het 
nieuwe jaar. Deze ontmoetings-
bijeenkomst is nadrukkelijk voor 
iedereen die op wat voor manier 
dan ook betrokken is bij Loos-

broek: voor in- en omwonen-
den, verenigingen, ondernemers 
en al onze relaties. 

Hef samen met ons het glas op 
het nieuwe jaar, sta kort stil bij 
de gebeurtenissen van het afge-
lopen jaar, maar kijk vooral voor-
uit. Een aantal verenigingen zal 
kort hun plannen voor het nieu-
we jaar presenteren. 

Bijzonder tijdens de nieuwjaars-
ontmoeting is de bekendmaking 
van de ‘Loosbroekse Uitblinker 
2017’. Een vrijwilliger(ster) die 
zich dit jaar in het bijzonder, be-

langeloos, heeft ingezet voor 
Loosbroek. Je bent van harte wel-
kom op vrijdag 5 januari vanaf 
19.30 uur, natuurlijk in CC de Wis.

LOOSBROEK - Loosbroek organiseert op vrijdag 5 januari weer haar 
jaarlijkse en inmiddels traditionele nieuwjaarsreceptie. Hét moment 
om elkaar te ontmoeten en elkaar een voorspoedig nieuwjaar toe te 
wensen.

Schrijf het verhaal van je leven
Bibliotheek Nistelrode organiseert in de wintermaanden de schrijfcursus ‘Van je levensdagen’

Iedereen kent ze: dierbare herin-
neringen en belangrijke gebeur-
tenissen die je heel jouw leven 
bijblijven. Hoe vaak denk je niet 
bij jezelf: ‘Ik zou het eigenlijk op 
moeten schrijven.’ Hugo geeft 
in zijn cursus handvatten om je 
levensverhaal op een boeiende 
manier op te schrijven en zo te 
bewaren en door te geven. Be-
zoek de introductieavond om er-

achter te komen of de cursus jou 
aanspreekt. De introductieavond 
is gratis. Deelname aan de cur-
sus, bestaande uit zes bijeen-
komsten, bedraagt € 60,- voor 
bibliotheekleden en € 80,- voor 
niet-leden. 

De introductieavond is gratis te 
bezoeken. De avond start om 
20.00 in de bibliotheek in Nistel-
rode en duurt ongeveer een uur.
Aanmelden kan via 
www.bibliotheekbernheze.nl of 
via de balie in de bibliotheek.

NISTELRODE - voor iedereen die graag zijn of haar levensverhaal zou willen opschrijven organiseert Bi-
bliotheek Nistelrode een introductieavond op donderdag 11 januari. Tijdens deze avond vertelt schrijf-
docent Hugo Klapmuts wat je kunt verwachten van de schrijfcursus die hij geeft. De cursus ‘van je 
levensdagen’ zal bij voldoende aanmeldingen vanaf begin februari starten. 

Raadhuisplein 7 - Heeswijk-Dinther 
0413-320016

info@hetsentiment.nl
www.hetsentiment.nl

Hondstraat 10 - Vorstenbosch
0413-343674

info@annelies-aarts.nl
www.annelies-aarts.nl

HONDSTRAAT 10 | VORSTENBOSCH | [ T ] 0413 - 34 36 74 |  [ E ] INFO@ANNELIES-AARTS.NL | [ I ] WWW.ANNELIES-AARTS.NL

from A to Beautiful

Zon, zee, zomer… genieten en relaxen. 
Vooral geen gedoe. En er op elk moment 
tóch perfect verzorgd uitzien. Hoe? 
Met permanente make-up!

Lekker makkelijk. Dat is één. Maar permanente 
make-up biedt zoveel méér:
•	 Professionele	modellering	van	uw	wenkbrauwen.	

Goed gevormde wenkbrauwen geven het effect van 
een optische lift en zorgen voor een stralende, open 
blik. 

•	 Mooi	geaccentueerde	ogen.	Een	perfect	aangebrach-
te permanente eyeliner geeft u een stralende oogop-
slag en versterkt de natuurlijke vorm van uw ogen. 
En wat u ook doet: zwemmen, sporten, douchen… u 
ziet er altijd verzorgd uit. Uitgelopen oogmake-up is 
voorgoed verleden tijd!

•	 Perfect	gevormde	mond.	Een	subtiel	liplijntje	in	de	
kleur van uw lippen accentueert of perfectioneert uw 
natuurlijke lipcontour. En met volledig ingekleurde 
lippen heeft u altijd een mooi gevormde mond.

Subtiel, natuurlijk en professioneel zijn onze uitgangs-
punten. Omdat wij voortdurend scholing en training 
volgen in het aanbrengen van permanente make-up 
kunnen wij u een perfect resultaat garanderen. Een 
veilige en prettige gedachte! 

Loop gerust eens bij ons binnen, wij adviseren u graag. 

Het Dorp 88 - Heesch
0412-454630
www.mitra.nl

Stap over
en krijg € 50 cadeau*

Van Heck Assurantiën
't Dorp 124
5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl
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Wij wensen Bernheze een
mooi & gezond 2018
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ZOrG eN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BerNHeZe
Ons Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUiSZOrG PANTeiN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HeeSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HeeSWiJK-DiNTHer
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur 
gesloten. Buiten openingstijden 
voor spoedeisende recepten 
kunt u naar de Regioapotheek in 
Bernhoven, naast de hoofdingang 
van het Ziekenhuis Bernhoven 
Uden. 0413-408780.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NiSTeLrODe / vOrSTeNBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBrOeK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

Lage rugklachten
Ervaart u wel eens rugklachten? Komen deze klachten regelmatig 
voor of is dit eenmalig? Weet u wat de fysiotherapeut hierin kan 
betekenen?

Lage rugpijn is een veel voorkomende aandoening. Tussen de 
50% en 90% van de volwassen bevolking zal ooit in zijn leven 
een episode van lage rugpijn doormaken. De meeste mensen die 
lage rugpijn krijgen, vinden zelf een manier om met de pijn om te 
gaan. Het is zelfs zo dat de klachten vaak spontaan verdwijnen 
binnen vier tot zes weken. Echter; er zijn veel factoren die het 
herstel negatief kunnen beïnvloeden. Hier gaat de fysiotherapeut 
met u naar op zoek. Dit kunnen verschillende factoren zijn: 
belastbaarheid, ziekte-inzicht, stress, passieve leefstijl, mobiliteit 
van de wervelkolom, werk, voorgeschiedenis, fysieke- en sociale 
factoren en bewegingsangsten. Met veel van deze factoren kan de 
fysiotherapeut aan de slag. 

Veelal denken mensen dat er iets ‘mis’ is in de rug wanneer ze 
er pijn aan hebben. Bij 90% tot 95% van de mensen zijn er echter 
geen specifieke medische oorzaken te vinden, oftewel aspecifieke 
lage rugklachten. De fysiotherapeut zal altijd tijdens het eerste 
consult screenen of dit het geval is. 
Indien er sprake is van aspecifieke rugklachten zal de therapeut op 
zoek gaan naar behandelmogelijkheden. 

In onze praktijk staat met name het informeren centraal, we 
vinden het belangrijk dat u weet wat u zelf aan de rugklachten 
kunt doen. Daarnaast zal de therapie zich richten op waar uw 
rugklachten vandaag komen. Herkent u zich in dit verhaal? 
Neem dan contact met ons op. 

Column

Stephanie van Kempen

‘We vinden het belangrijk 
dat u weet wat u zelf aan de 
rugklachten kunt doen’

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

H. Stokstraat 4 - 5473 GL Heeswijk-Dinther
0413-228509 -  info@mtc-bernheze.nl – www.mtc-bernheze.nl 

Praktijk 
voor

KINDER-
FYSIOTHERAPIE

SENSIKIDS YOGA LESSEN
woensdagmiddagen van 13.30 tot 15.00 uur 

of 15.30 tot 17.00 uur.
Voorjaar: 7 en 21 februari, 7 en 21 maart, 

4 en 18 april, 9 en 23 mei, 6 juni t/m 20 juni

WORKSHOP
Leer je (hoog) sensitieve kind beter kennen training 

(Wijze oudertraining)

Locatie: Praktijk Gabriellic Voetre� ex 
Aanmelden kan via: gabriellicvoetre� ex@gmail.com
tot maximaal 2 weken vantevoren.

Praktijk Gabriellic Voetre� exPlus therapeute en Sensikids (HSP) coach
Roestenburgseweg 2 • 5473 XT Heeswijk-Dinther • 06-50435216

gabriellicvoetrefl ex@gmail.com •  www.gabriellicvoetrefl ex.nl

Vanaf 19.30 staat koffi  e, thee voor u klaar. Tot ± 22.00 uur. 
Voorjaar: woensdag 7 februari, 7 maart, 4 april, 

9 mei en 6 juni

LEKKER
LEERZAAM 
BEZIG De Eijnderic is gevestigd in Heesch, Nistelrode en Heeswijk    

(0412) 45 45 45 | info@eijnderic.nl | www.eijnderic.nl

open: ma t/m do: 09:00-17:00u | vr: 09:00-12:00u

Een nieuw jaar is voor veel 
mensen een moment voor 
nieuwe doelen en nieuwe 
dromen. Veel traditionele goede 
voornemens gaan over gezonder 
leven, vaker sporten óf meer tijd 
voor jezelf. En dan kun je perfect 
terecht bij De Eijnderic!

Als bijlage bij deze 
DeMooiBernhezeKrant vind je ons 
Lekker Bezig Bulletin! Je leest er 
onder meer over de nieuwe workshop 
3D-tekenen voor de jeugd, je maakt 
kennis met de passie van een van 
onze culinair docenten (Dorien 
Langenhuizen) en we geven je zes 
goede voornemens!  

Ook vind je er een greep uit ons 
nieuwe voorjaarsprogramma. Met 
meer dan 200 cursussen en 
workshops in Heesch, Nistelrode en 
Heeswijk hebben we altijd iets dat bij 
jouw interesses past! Waar ga jij voor: 
lekker creatief bezig, lekker leerzaam 
bezig, lekker culinair bezig, lekker 
ontspannend bezig? 

Nieuw: Culinair ontmoeten
Een van de nieuwe initiatieven is 
‘Culinair ontmoeten’, een reeks 

bijzondere kookworkshops in 
samenwerking met 
Vluchtelingenwerk. Je kookt 
traditionele recepten en leert de 
chef-kok van dienst met zijn of haar 
verhaal en achtergrond beter kennen. 
Want: eten verbindt!

Op 8 maart ontmoeten we Hawazan 
uit Syrië. Ze is samen met haar man 
en twee kinderen de oorlog in haar 
thuisland ontvlucht en bouwt in 
Nederland aan een betere toekomst. 
Zij leert ons niet alleen traditionele 
Syrische maaltijden als ‘Makloba’ en 
‘Salade Fatush’ bereiden, maar we 
maken ook kennis met haar en haar 
verhaal. Het aantal plaatsen is 
beperkt, dus schrijf je snel in voor een 
onvergetelijke culinaire ontmoeting! 

Wil jij in 2018 ook meer tijd 
voor jezelf maken? 
Blader dan snel door ons nieuwe 
voorjaarsprogramma of kijk op www.
eijnderic.nl. Je vindt er alle praktische 
info en kunt direct inschrijven. Kom je 
er niet uit? Bel ons even op 0412 45 
45 45 of loop gewoon eens binnen!

De Eijnderic wenst je een gezond 
en creatief 2018!

Een nieuw jaar,
meer tijd voor jezelf!
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Bij aankoop van 2 broden: 

Brabants 
Roggebrood

1,00
normaal 1,45

Een ouderwets product, maar ook ouderwets lekker.  
Het recept van opa Lamers gebruiken we nog steeds. 
Gewoon puur natuur roggebrood met niets anders 
dan water en ’n vleugje zout. Heerlijk op een boterham 
met kaas en dan wat appelstroop er op. 
Geweldig bij de erwtensoep en lekker om te snoepen
met ’n beetje roomboter en suiker.

laat in 2018 de kaas niet
van je roggebrood eten

tips van de bakkers

  Maandtaartje januari: 

Yoghurt-Muesli

6 personen 9,95

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

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

Op avontuur in frankrijk:
samen een glamping runnen

Samen met haar man Ruben, 
zoon Fedde (vijf) en dochter Floor 
(zeven) verhuist ze per januari 
definitief naar Clermont-Pouy-
guillès, dichtbij het dorp Auch. 
Daar nemen zij de bestaande 
Glamping Resort Domaine La 
Douce France over. “We wilden 
altijd al graag op avontuur in het 
buitenland. Mijn man en ik had-
den gekeken of we via ons werk 
als expat naar het buitenland 
konden, maar we wilden graag 
iets voor onszelf opbouwen en 
uit onze comfortzone stappen”, 
legt Chrissy uit. En toen ze bij de 
glamping op bezoek gingen om 
te kijken of het wat was, wer-
den ze op slag verliefd. “Op het 
moment dat ik de foto van mijn 
dochter op de schommel maakte 

wist ik het zeker: dit is ons para-
dijs.” 
Een spannende stap voor het ge-
zin, maar ze hebben er allemaal 
veel zin in. “Ik spreek redelijk 
goed Frans en ik heb de kinde-
ren ook alvast wat basiszinnen 
geleerd. Ze kunnen nu bijvoor-
beeld op school vragen of ze naar 
het toilet mogen”, zegt Chrissy. 
Floor en Fedde starten na de 
kerstvakantie meteen op een 
Franse basisschool. “Daar zul-
len ze de taal snel onder de knie 
krijgen.” Chrissy en haar man 
zijn niet bang dat hun kinderen 
veel moeite zullen hebben met 
de verhuizing: “Kinderen hebben 
een groot aanpassingsvermogen 
en zeker Fedde heeft er erg veel 
zin in!” 

Glamping Resort Domai-
ne La Douce France beschikt 
over acht compleet ingerichte 
safarilodges met ieder een eigen 
luxe badkamer. In de lodge vind 
je een tweepersoonsbed en sta-
pelbedden, zodat je met vier tot 
zes personen hier kunt verblij-
ven. Naast bedden vind je er ook 
een zithoek, een ruime tafel met 
stoelen en een keukentje. 

De glamping opent tijdens de 
voorjaarsvakantie. “Dan gaan 
we voor het eerst echt open. 
Spannend, maar we hebben er 
erg veel zin in!” De maanden 
daarvoor staan in het teken van 
kleine aanpassingen. “We gaan 

bijvoorbeeld een eigen kabou-
terpad maken in het aangren-
zende bos en een buitenkeuken 
met pizzaoven.” Op de camping 
zijn ook een zwembad en twee 

meertjes aanwezig, waar je kunt 
vissen, varen en waterfietsen. 

Ben je benieuwd waar Chrissy, 
Ruben, Floor en Fedde gaan wo-
nen? 

www.domaineladoucefrance.nl
staat vol met mooie overzichts-
foto’s en alle informatie over de 
glamping. Ook kun je het avon-
tuur volgen via Facebook.

HEESCH/UDEN – Chrissy Donsbach, meisjesnaam van der rijt, gaat samen met haar gezin emigre-
ren. vanaf januari schrijven zij zich officieel uit in Nederland om een nieuw leven op te bouwen in 
Zuid-Frankrijk, waar zij een glamping gaan runnen. 

Chrissy volop bezig met voorbereidingen  Tekst: Tamlyn van Lanen Foto: Ad Ploegmakers

Glamping Resort Domai-

Dochter Floor

Overzichtfoto van het terrein

‘Op het moment dat ik de foto van mijn dochter op de 
schommel maakte, wist ik het zeker: dit is ons paradijs’

Glamping, 
een 
glamorous 
camping, 
is een 
nieuwe trend 
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BernhezeFAMiLieBeriChten

Wij willen iedereen bedanken voor de belangstelling, 
lieve kaartjes en mooie bloemen na het overlijden

van mijn man, vader en lieve opa

Piet van den Brand
Met speciale vernoeming voor Dr. Heesakkers van 
dokterspraktijk Heilaren, verpleging van Pantein 

en Apotheek Heeswijk-Dinther.

Christine van den Brand, kinderen en kleinkinderen
Heeswijk-Dinther 

Steun en toeverlaat

Tom van den Berg Uitvaartzorg

  Kracht geven...
Met persoonlijke begeleiding
  en advies zorgdragen voor 
een memorabel afscheid

In samenwerking met Yarden

Eikenhoek 45, 5473 GW Heeswijk-Dinther, www.tomvandenberguitvaartzorg.nl

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

geld keeztoernooi Nistelrode 
overhandigd aan goede doelen 
NISTELRODE - Het geld dat vo-
rig jaar met de keeztoernooien 
is opgehaald is besteed aan een 
tweetal goede doelen. 

Zo is er € 500,- voor SamenLoop 
voor Hoop en € 500,- voor Make 
a Wish opgehaald.

Van het volgende toernooi, dat 
plaatsvindt op 12 januari, gaat 
de opbrengst naar De Nisseroise 
Zonnebloem. 

Natuurlijk wordt er gehoopt op 
een mooie opkomst.

De overhandiging van het geld voor Make a Wish aan een vrijwilliger van deze stichting

De Morgenstond 35 n 5473 HE Heeswijk-Dinther
T. 06 21 66 61 28 n info@pakhuys35.nl

www.pakhuys35.nl

n Kantoorruimte
n Opslagruimte
n Ruimte voor ZZP-ers

TE HUUR:
  Video Design Lunenburg

VHS op DVD
nu €€10,00

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk, 06-22066338

  Video Design Lunenburg

Stapelkorting bij wereld-
winkel Nistelrode
NISTELRODE - De Wereldwin-
kel maakt plaats voor de nieuwe 
collectie in dit nieuwe jaar en 
daarom zijn er vanaf woensdag 
3 januari stapelkortingen. 

Op artikelen met sticker: 
1 product = 10%
2 producten = 20%
3 producten = 30%
4 producten = 40%
5 producten = 50% 

Juist nu maakt de Wereldwin-
kel graag gebruik van de ge-
legenheid om nog eens te ver-
tellen waarom zij die cadeaus 
verkoopt. Met de verkoop van 

Fairtrade producten investeert 
de Wereldwinkel in een leefbare 
wereld voor iedereen. 

Elk product uit het assortiment 
is met zorg en volgens Fairtrade 
criteria geproduceerd en inge-

kocht. Ondernemers in ontwik-
kelingslanden krijgen op deze 
manier toegang tot de Europese 
markt en daarmee de kans een 
beter bestaan op te bouwen. De 

ondernemers van alle producten 
verdienen gewoon een fair loon. 

Ook tijdens de stapelkortingen. 

Dus kom snel naar de Wereld-
winkel en laat je verrassen door 
alle koopjes.

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.

Met Fairtradeproducten wordt geïnvesteerd 
in een leefbare wereld voor iedereen

KBO Bernheze
KBO Heesch 
vierde magistraal 
het kerstfeest

HEESCH - stel je een toneel voor 
met een kerstdecor en een mooi 
versierde grote zaal in CC De 
Pas. Langzaam druppelt de zaal 
vol met meer dan 200 leden die 
een plaatsje zoeken aan de tafels 
waar de koffie met krentenmik 
wacht. 

Na een positief openingswoordje 
van voorzitter Piet Ceelen volgt 
een overpeinzing van pastoraal 
werkster Annemie Bergsma die 
een open brief aan Jezus voor-
leest.
Dan volgt een prachtig cultureel 
programma van het KBO-koor 
Con Amore onder leiding van 
Tom Overtoom, het Maaslands 
Senioren Orkest onder leiding 
van Peter van Helvoirt, het a 
capella koor Femm en als afslui-
ting het ensemble Les Pastou-
reaux Jolies, ook a capella zin-
gend onder leiding van Mieke 
van de Akker. Frans Eijsink, de 
organisator van deze middag die 
ook de regie had over genoemde 
programmering, neemt vandaag 
afscheid na vele jaren de evene-
menten van de KBO georgani-
seerd te hebben. Frans bedankt; 
je hebt de vele complimenten die 
je deze middag kreeg echt ver-
diend. Je muziekkeuze heeft ve-
len een mooie middag bezorgd. 
Chapeau!

Dat KBO Heesch dit soort mooie 
bijeenkomsten kan organiseren 
getuigt van de kracht van de ver-
eniging. Daar mogen we met ons 
allen trots op zijn. Terugziende op 
het jaar 2017 zijn er veel zaken 
goed gegaan en de kartrekkers 
en de vrijwilligers zijn uitgeno-
digd om te helpen het nog beter 
te laten lopen. Voor 2018 is de 

grote wens om extra menskracht 
aan te trekken. Als velen helpen 
is de last voor iedereen lichter.
Alle KBO-leden, hun naasten en 
belangstellenden wensen wij een 
voorspoedig en gezond 2018.

twaalfde KBO 
Bridge ladder 
Nistelrode
gespeeld

NISTELRODE - op 22 december 
werd de winnaar bekend ge-
maakt van de twaalfde ladder. 

Anneke van Grunsven had 
het hoogste gemiddelde van 
59.33%, op de voet gevolgd 
door Maria Pittens met 58.86%. 
Daar zij beiden in 2017 al met 
een attentie naar huis zijn gegaan 
was het nu de beurt aan Frank 
Janssen. Zijn score was 57.93%. 
Het dichtst bij de 50.00% zat 
Jan van der Wielen die ook een 
kleinigheidje kreeg aangeboden. 
Ook voor de laagst geplaatste 
was er een aardigheidje. Zo’n 
laddermiddag wordt altijd, door 
wat lekkers bij de koffie, extra 
gezellig. Bij het naar huis gaan 
was er voor iedere bridger nog 
een kleine kerstattentie.

Voor meer inlichtingen over deze 
bridge-inloop kun je bellen naar 
Willy Muytjens, 0412-613417.

Het boek ‘Sgaène vúújl ik niej...’ 
is gewonnen door ineke Alferink 
- van Herpen.

Zij mag het boek vanaf 4 januari 
ophalen bij Boekhandel Ceelen 
in Heesch.

Het juiste antwoord was: 
De schrijver is Bert Wijnen, ali-
as Bert van Trientjes. Zijn klein-
zoon is Tom Wijnen. Trientje, zijn 
overgrootmoeder, is de doch-
ter van Petronella van Herpen 
(Nelleke de Kuiper). Lott Brons 
is de kleindochter van Antoon 
van Frans van Toontje de Kuiper 
(Tontje de Kuiper).

Dus: 
Tom Wijnen - Harold Wijnen - 
Bert Wijnen - Trientje van de Ven 
- Nelleke ‘de Kuiper’

Lott Brons - Meike van Herpen - 
Antoon van Herpen - Frans van 
Herpen - Toontje ‘de Kuiper’.
Nelleke en Toontje waren broer 
en zus. Tom en Lott zijn dus ach-
ter/achter/achterneef en -nicht 
van elkaar...!? Klopt dat? 

De ouders van Nelleke en Toon-
tje zijn de over/over/overgroot-
ouders van zowel de kleinzoon 
van de schrijver als van Lott 
Brons.
Dus ze hebben dezelfde over/
over/overgrootouders.

winnaar boek Bert wijnen Lezers-
actie
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In zijn werkzame leven was Ad 
leerkracht op het Stedelijk VSO 
in ‘s-Hertogenbosch. Tijdens een 
opfrisverlof in 2000 raakte hij in 
gesprek met Thea Willems, één 
van de oprichters van het school-
tje. “Destijds bestond de school 
nog niet, maar het plan al wel. Ik 
heb contact gehouden met Thea 
en alle ontwikkelingen rondom 
de plannen, de oprichting en de 
school gevolgd. Willems duidt 
op de achternaam van Thea en 
KeenLee op de achternaam van 
haar Sri-Lankaanse vriend.” En-
kele sponsoracties zijn gehou-
den en de verbinding met deze 
school was gemaakt.

Dit jaar is Ad door het Stedelijk 
VSO gevraagd om opnieuw deel 
te nemen aan de sponsoractie 
van de school, ondanks dat hij 
al met pensioen is. “Ik heb gast-
lessen gegeven middels een dia-
presentatie om te vertellen over 
Sri-Lanka en het betreffende 
schooltje. Daarnaast heb ik mee-
gewerkt aan de sponsorloop en 
heb ik foto’s daarvan gemaakt.”

Na afronding is Ad in november 
naar Sri-Lanka geweest. Daar 
heeft hij de school twee tablets 
overhandigd en van het overige 
geld is een wifi aansluiting gere-
geld. Samen hebben Ad, Ange-

line en Willy meerdere scholen 
bezocht, waar ze allemaal gast-
vrij werden ontvangen.

Willy en Angeline sponsoren 
de stichting via het bedrijf W. 
van der Linden schilderwerken/  
Van Bergen schilderwerken uit 
Heesch. “Ik was bij Ad aan het 
schilderen toen een reis naar 
Sri-Lanka ter sprake kwam. Voor 
ons een mooie gelegenheid om 
eens een kijkje te nemen bij de 

projecten die wij sponsoren”, 
vertelt Willy.

Stichting Kansarmen Sri-Lanka 
draagt zorg voor het aanleg-
gen van watervoorzieningen of 
het verbeteren van de druk op 
een bestaande waterleiding op 
verschillende instellingen zoals 
scholen, weeshuizen en bejaar-
dentehuizen. Daarmee zorgen zij 
voor schoon drinkwater op veel 
plekken in Sri-Lanka.

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
4 t/m 10 januari

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

We wensen
iedereen een
gezond 2018

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

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

EkoPlaza webshop 
afhaalpunt

Biologisch groente/fruitpakket incl recepten
(op bestelling)

GESNEDEN SAVOYE KOOL 500 gram € 0.98
BLEEKSELDERIJ per bos € 0.98
CITROENEN 5 stuks € 1.25 

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

1,50

Mueslibollen
Nu

4+2 gratis
Boordevol vezels

Bij aankoop van
1 brood naar keuze:

4 eierkoeken
voor

Gelukkig Nieuwjaar!

Geldig van dinsdag 2 tot en met woensdag 10 januari

Op bezoek bij het goede doel 
Kansarmen Sri-Lanka

HEESCH - Al vaker was Ad Ploegmakers, fotograaf van DeMooiBernhezeKrant, in Sri-Lanka als spon-
sor van de Keenlee Willemsschool, een schooltje dat al sinds 2000 zijn aandacht heeft. Dit keer reisde 
hij samen met Willy van der Linden en Angeline van Lieshout, sponsors van Stichting Kansarmen in 
Sri-Lanka.

Dankbaar voor deze kans  Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Ad Ploegmakers

Wil je meer weten over Stichting Kansarmen Sri-Lanka? 
Op www.kansarmensrilanka.nl vind je meer informatie over de 
stichting en het sponsoren hiervan.

Daarmee 
zorgen zij 
voor schoon 
drinkwater
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OPENINGSTIJDEN: maandag: gesloten • dinsdag t/m donderdag 10.00 – 17.30 u • vrijdag 10.00 – 20.00 u • zaterdag 10.00 – 17.00 u

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

www.vanzutphenbedden.nl

collectiedream
preston

A.S. ZONDAG
OPEN

VAN 12.00-17.00

NÚ
2E ARTIKEL

50%
KORTING*

*Vraag naar de voorwaarden. Actie is geldig van 6 nov 2017 tot en met 4 feb 2018.

www.norma.nl *Uitgezonderd maat 220

Norma 1884
Met deze unieke boxspring brengen we een ode aan het verleden én de 
toekomst van Norma. De combinatie van het jarenlang opgebouwde 
vakmanschap met de technologieën en trends van nu heeft geresulteerd 
in een boxspring die staat voor alles wat Norma is. En die ook staat voor 
waar we uiteindelijk alles voor doen: gewoon lekker slapen.

anno 1884

Lekker slapen. 
De normaalste zaak

van de wereld.

Compleet uitgerust

•  Ventilerende koudschuim 
topper met afneembare 
luxe hoes

•  5 zone pocketvering 
matras met 2 hardheden

•  Draadloos elektrisch 
verstelbaar

•   Luxe achterwand
•  Hoogwaardige meubelstof

Elektrisch 
verstelbaar

 1884,-
alle maten*

(140/160/180x200/210)

Vlak

 1484,-
alle maten*

(140/160
/180x200/210)

Pullman Silverline Premier en
Excellence matrassen. 

Vanaf € 599,-

Ik verlang naar mijn

Kom naar onze winkel en ervaar de Pullman Silverline matrassen zelf!

Als beste
getest!

Verwarmende winteractie 

van Pullman

Pullman Goldline boxspring Chicago
 vanaf € 3.899,-

Snowy days,

    cozy nights € 500,-
VOORDEEL
OP EEN ELE KTRISCH

VERSTELBARE
BOXSPRING*

Ik verlang naar mijn
*  Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

      

Historische boerderijen in soorten

Oude boerderijen beginnen 
schaars te worden. Veel oude 
boerderijen hebben geen agra-
rische functie meer en zijn ver-
bouwd tot woonhuis. Toch blij-

ven ze gelukkig vaak herkenbaar 
als agrarisch gebouw, waarin 
woning en stal en soms ook een 
schuur gecombineerd waren 
onder een dak. Brabant staat 

bekend om haar langgevelboer-
derijen. Dat type is ongeveer het 
eindpunt in de ontwikkeling van 
de boerderij. Voordat de langge-
velboerderij zijn intrede deed be-

stonden er andere vormen en ty-
pen. In de lezing wordt ingegaan 
op de ontwikkeling van de boer-
derij in oostelijk Brabant. Vooral 
de laatste jaren is er veel bekend 

geworden over de constructie, 
maar ook over de ouderdom 
van de oudste boerderijen en die 
gaat verder terug dan we dach-
ten. Er zal begonnen worden 
met de middeleeuwen en vanaf 
daar zal de ontwikkeling verder 
gevolgd worden. Het gaat over 
hallenhuizen, hoekgevelboerde-
rijen, kortgevels, krukhuizen en 
dwarshuizen. Ook na de intro-
ductie van de langgevelboerderij 
blijven er ontwikkelingen en ont-
staan er weer allerlei varianten.

Er wordt door een historische bril 
naar de ontwikkeling van boer-
derijen gekeken en en wordt in-
gegaan op de constructie en de 
bouwvorm en op de rijke bouw-
geschiedenis die sommige boer-
derijen blijken te hebben. Soms 
levert dat verrassende gezichts-
punten op en gaan we anders 
kijken naar de gebouwde omge-
ving van toen en nu.
Ook niet-leden zijn van harte 
welkom op deze buurtavond, zij 
betalen € 3,- inclusief een kop 
koffie/thee.

De buurtavond vindt plaats in de 
heemkamer van HKK de Nistel-
vorst, Maxend 3. De avond be-
gint om 20.00 uur.

NISTELRODE - HKK Nistelvorst organiseert op woensdag 10 januari een lezing die gegeven zal worden 
door Jan Timmers uit Gemert. Jan is al veel jaren actief op het gebied van lokale geschiedenis, archeo-
logie en historische geografie, waarover hij regelmatig publiceert. De ontwikkeling van de boerderij is 
één van zijn favoriete onderwerpen.

Ster van Bethlehem
In de periode rond Kerstmis en 
Driekoningen besteedt de ster-
renwacht op de publieksavon-
den aandacht aan de Ster van 
Bethlehem; het bekendste as-
tronomisch verschijnsel dat in de 
Bijbel wordt beschreven. De Ster 
die de Wijzen uit het oosten naar 
de pasgeboren Christus leidde, is 
alleen bekend uit het Evangelie 
naar Mattheüs.
In de loop der tijden zijn tal van 
theorieën uitgedacht om de Ster 
te verklaren. De Ster was kenne-
lijk zo bijzonder, dat de Wijzen 
daarin het goddelijke teken za-
gen dat er een Koning was gebo-
ren. Zij begonnen aan een lange 
reis om de Koning te vinden en 
hem hulde te bewijzen. De Ster 
leidde hen naar Jeruzalem, waar 
zij vernamen dat zij in Bethlehem 
moesten zijn. Zij gingen weer op 

weg en de Ster ging hen voor, 
totdat die boven de plaats bleef 
staan waar het kind was.

Algemeen wordt aangenomen 
dat Christus enkele jaren vóór 
het begin van onze jaartelling is 
geboren. Wanneer precies is niet 
bekend. In het decennium voor 
het begin van onze jaartelling 
waren er veel sterrenkundige 
fenomenen die voor astrologen 
van bijzondere betekenis ge-
weest zullen zijn, zoals kometen, 
een (super)nova en nauwe sa-
menstanden van planeten, zons- 
en maansverduisteringen. In de 
presentaties wordt een aantal 
van die bijzondere hemelver-
schijnselen naar voren gehaald 
en besproken. Wie weet was een 
daarvan de Ster van Bethlehem.
In het planetarium verzorgen 
Halleyleden voorstellingen over 
de sterrenhemel. Als het niet be-
wolkt is kan er met de telescoop 
naar de sterrenhemel worden 
gekeken.
Entree: € 5,-, kinderen tot en 
met twaalf jaar betalen € 3,-.

Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1
5383 KT Heesch / Vinkel
0412- 454999 
www.sterrenwachthalley.nl.

Publieksavond bij Halley
HEESCH - Sterrenwacht Halley is op vrijdagavond 5 januari voor 
publiek geopend. Het programma begint om 20.00 uur en duurt 
ongeveer twee uur. 

De ontwikkeling van de 
boerderij in oostelijk Brabant
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fietSplezier Heesch, al tien jaar lang 
een begrip in Heesch en omstreken

Online en e-bike
Door de jaren heen zagen Michel 
en Ingrid wel het een en ander 
veranderen. Uiteraard het onli-
ne-gebeuren. Michel: “Een fiets 
moet echt bij je passen. Natuurlijk 
verkoop ik graag fietsen, maar ik 
zie liever iemand lachend de win-
kel uitgaan zónder fiets, dan een 
ontevreden klant mét fiets. Die 
dienstbaarheid en dat stukje ser-
vice zit bij ons ingebakken. Die 
persoonlijke aandacht is belangrijk 
om een weloverwogen keuze te 

kunnen maken. Een andere ont-
wikkeling is de e-bike. Ook hierbij 
geldt: kijk wat bij je past en koop 
een fiets waarmee je jarenlang 
vooruit kunt. Wij geven klanten 
e-bikes mee om uit te proberen, 
en dat mag een paar dagen duren. 
We bieden service en ondersteu-
ning, en dat blijkt in de praktijk 
vaak echt van toegevoegde waar-
de. Bij ons kun je makkelijk even 
binnenlopen, we zijn er voor de 
klant, ook ná de aankoop.” 

Dienst wederdienst
Bij FIETSplezier staan ook Sander 
en Dré iedere dag opnieuw paraat 
voor reparaties, verkoop en hand- 

en spandiensten. Michel en Ingrid 
dragen graag hun steentje bij aan 
de Heesche gemeenschap, door 
allerlei initiatieven en activiteiten 
te sponsoren. Ook verzorgen zij 
jaarlijks in samenwerking met 
Veilig Verkeer Nederland afdeling 
Maasland (regio Oss) de fiets-
keuringen op alle basisscholen in 
Heesch en Oss.

Feestelijke kortingsactie
De winkel is recent gerestyled, 
voor een frisse, eigentijdse uit-
straling. Michel en Ingrid zijn 
dankbaar voor de gunfactor die 
zij ervaren. Daarom een feeste-
lijke actie: in jubileummaand ja-
nuari ontvangt iedere klant tien 
procent korting op een groot 
deel van het assortiment. Kom 
gerust een kijkje nemen, je bent 
van harte welkom!

FieTSplezier Michel van de Wetering
‘t Dorp 108, 5384 MD Heesch
0412-451523
info@fietsplezierheesch.nl
www.fietsplezierheesch.nl

HEESCH - Michel en Ingrid van de Wetering startten tien jaar geleden hun winkelpand 
aan de Molenstraat, en namen in 2012 de bestaande fietswinkel aan ’t Dorp over. Best 
een uitdaging, want middenin de crisis, en onder lastige verborgen omstandigheden 
die zij bij de koop niet hadden doorzien. Maar Michel en Ingrid zetten de schouders 
eronder, staken er veel tijd, geld en energie in, en wisten in tien jaar tijd hun naam te 
verbinden aan een grote trouwe klantenkring.

Fietsen, daar weten wij in Nederland-fietsland wel raad mee. Maar voor de échte kennis en knowhow op fietsgebied moet je toch 
echt bij de expert zijn. Dan kom je al snel uit bij FieTSplezier Heesch. Al tien jaar lang een begrip in Heesch en omstreken.

Michel en Ingrid met het personeel Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Marcel van der Steen

‘DienstbaarheiD en 
Dat stUkJe serViCe Zit 
biJ ons ingebakken’
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in 2017

Een droomreis door Europa

“Twee jaar geleden las ik een 
krantenartikel van mensen die 
ongeveer hetzelfde hadden ge-
daan en ik dacht meteen: dit is 
gaaf!”, vertelt Ilse. En in 2017 
was het eindelijk zo ver. Het was 
voorlopig het laatste jaar dat ze 
zo lang konden gaan, omdat Jo-
ris in de zomervakantie vijf jaar 
werd en daarmee leerplichtig. 
“Dit was hét jaar om het te doen 
en het was een onvergetelijke er-
varing!” 

Het gezin heeft een druk jaar 
achter de rug. Rob en Ilse heb-
ben beiden een nieuwe baan, 
verkochten zelf in korte tijd hun 
vorige huis en in mei kregen zij 
de sleutel van hun nieuwe wo-
ning. “Er zijn altijd 101 redenen 
om niet te gaan of om zo’n soort 
reis uit te stellen, maar je als het 
écht wilt moet je het gewoon 
doen”, zegt Rob. “We hebben 
heel wat drempels moeten ne-
men, maar achteraf was dat het 
dubbel en dwars waard!”, zegt 
hij enthousiast. 

Begin juni zijn zij vertrokken met 
de camper en begon hun reis 
door veertien landen: Nederland, 
België, Frankrijk, Zwitserland, 
Italië, Oostenrijk, Slovenië, Kroa-
tië, Bosnië Herzegovina, Honga-

rije, Tsjechië, Slowakije, Polen en 
Duitsland. 
Van tevoren hadden ze in grote 
lijnen bedacht waar ze heen wil-
den reizen en onderweg werd de 
route verder uitgestippeld. “Met 
twaalf weken voor de boeg was 
het heerlijk om niets vast te leg-
gen en van dag tot dag te be-
kijken waar we heen wilden en 
waar we zouden verblijven. Dat 
paste precies bij de soort reis die 
we wilden gaan maken.” 

Ze hebben gedurende de reis al-
lerlei soorten en maten campings 
gehad. “We verbleven op een 
boerderijcamping, maar ook op 
grote campings met een groot 
zwembad en animatie.” Rob en 
Ilse verbleven niet alleen maar 
op de camping, samen met de 
kinderen beleefden zij ook de 
mooiste avonturen. “We heb-
ben gemerkt dat je voor de kin-
deren echt niet iedere dag naar 
een pretpark hoeft om een leuke 
vakantie te hebben. Op avon-
tuur naar een beekje in de bergen 
vlakbij de camping was net zo 
leuk, het is maar net hoe groot of 
klein je het avontuur zelf maakt.” 
En de kinderen maakten ook hun 
eigen avonturen: “We waren 
een dagje in een stad toen Joris 
en Marit zelf hadden bedacht 

om een wedstrijdje ‘standbeel-
den zoeken’ te doen. Ik wist niet 
dat één stad zoveel standbeelden 
kon hebben”, lacht Ilse. 

En niet alleen op en rondom de 
campings beleefde het gezin de 
grootste avonturen, ook tijdens 
het reizen naar de volgende be-
stemming. “Vlak voor de grens 
van Oostenrijk naar Slovenië 
ontdekten we dat de kaarten van 
Slovenië, Kroatië en Slowakije 
helemaal niet in ons navigatiesys-
teem stonden. We hebben toen 
in Oostenrijk een nieuwe Tom-
Tom moeten kopen”, lacht Rob. 
Maar ook met navigatie stonden 
zij daar nog weleens voor verras-
singen: “Dan was de weg ineens 
afgesloten en werd een ritje dat 
eigenlijk maar twee uur zou du-
ren, een rit van vijf uur.” 

Het meest bijzondere van de reis? 
“Dat we zoveel tijd met zijn vie-
ren als gezin door konden bren-
gen, dat vond ik heel bijzonder 
en onvergetelijk. We waren drie 
maanden lang echt 24/7 bij el-
kaar, hoe vaak ben je dat nou ei-
genlijk?”, zegt Ilse. “Op vakantie 
was alles zo heerlijk ongecompli-
ceerd. Een volle koelkast en een 
volle tank waren alles wat we in 
de gaten hoefden te houden!”, 
voegt Rob daaraan toe. 

“Als je ooit zo’n reis met je kin-
deren wilt maken moet je het 
gewoon doen!”, sluit Ilse af. En 
Rob sluit zich daarbij aan: “Het 
was me het jaartje wel. Zo bij-
zonder, dat gaan we nooit meer 
meemaken!”

Dan was de weg ineens afgesloten en werd een ritje dat 
eigenlijk maar twee uur zou duren zomaar een rit van vijf uur

HEESCH � - Rob en Ilse Wijnen hebben in de zomer van 2017 samen met hun twee kinderen Joris
(vijf jaar) en Marit (drie jaar) de reis van hun dromen gemaakt. Met een camper zijn zij drie maanden 
lang op vakantie geweest door heel Europa. In totaal hebben zij veertien landen aangedaan en enorm 
genoten van de tijd die zij als gezin hebben doorgebracht. 

TEKST: TAMLYN VAN LANEN - FOTO’S: FAMILIE WIJNEN

Een reis precies 
zoals ze die
wilden maken

Van tevoren in grote lijnen 
bedacht waar ze heen 
wilden reizen
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Zingende 
mensen zijn 
blije mensen

NISTELRODE - in ‘t Maxend 
wordt op zondag 7 janua-
ri het nieuwe jaar muzikaal 
geopend door de oldieband 
uit Heesch: ‘rond de 50’ en 
de countryband uit Boxtel: 
‘Saints & Sinners’. 

Aanvang 14.00 uur. Het Nu-
lands Gemengd Koor is uitge-
nodigd om bij de opening van 
deze middag een aantal liede-
ren te zingen, begeleid door 
‘Rond de 50’. 

Het koor bestaat uit 
57 leden. De leden ko-
men uit Tiel, Elst, Heesch,
Nistelrode, Veghel, Geffen, 
Nuland, Schijndel, Rosmalen, 
‘s Hertogenbosch en Maren- 
Kessel. 
Zij gaan er samen een gezelli-
ge middag van maken in zaal 
‘t Maxend.

’t Vijfeiken 14
5384 ES Heesch
0412 40 4474

Zumba • Les Mills • Pilates • Senioren Fit
XCORE • Crossnetics • Functional Fit
Kids Fit • Spinning • Personal Training en meer!
 

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.meersports.nl

SPORT IN 2018 MET

EN BETAAL VANAF FEBRUARI

DAT IS  MEER  DAN ALLEEN  SPORTS!

NIEUWJAARSKNALLER!

nisserois
nieUwJaars-

eVent

geert Stapelbroek uit Nistelrode wint 
‘jan rijkerstrofee’

Voorzitter van de regio, Arie 
Hop, heette allen van harte 
welkom en zei blij te zijn om in 
zo’n mooie ambiance te mogen 
komen spelen. Daarna was het 
woord aan de voorzitter van 
D.I.O., Nico van den Burgt. Ook 
deze sprak een woord van wel-
kom en zei blij te zijn met de op-
komst van het talrijke publiek. 
Speciaal een woord van welkom 
aan de familie Rijkers, waarvan 
de vader de naamdrager is van 
dit toernooi. 

de terechte kampioen Geert de 
felbegeerde wisseltrofee over-
handigen en feliciteerde deze 
met dit mooie resultaat. Ook 
een persoonlijk aandenken was 
zijn deel. Iedere speler werd nog 
een blijvend aandenken aange-
boden.

Na afloop dankte Nico alle spe-
lers, arbiters, schrijvers en de 
vrijwilligers van CC Servaes voor 
hun inzet. Dank ook aan de re-
gio die alle gasten een gratis kop 
koffie aanbood.
Dit was alweer het vijfde toer-
nooi om deze trofee en het was 
wederom geslaagd te noemen.

De volledige uitslag
Nr. 1 en kampioen Geert Stapel-
broek uit Nistelrode met 49.1 
punten; gemiddeld 2.775
Nr. 2 Antoon van Schijndel uit 
Dinther met 45.4 punten; ge-
middeld 2.385
Nr. 3 Jo Gloudemans uit Heesch 
met 45.3 punten; gemiddeld 
2.810
Nr. 4 Joep van Creij uit Vorsten-
bosch met 41.2 punten; gemid-
deld 3.270
Nr. 5 Willem van Hassel uit Uden 
met 40.7 punten; gemiddeld 
4.672
Nr. 6 Jo Vos uit Geffen met 35.9 
punten; gemiddeld 2.380.

BERNHEZE - in de fraaie en goed bezette zaal van CC Servaes in Dinther werd om organisatorische redenen het Jan rijkerstoernooi biljarten 
libre 2018 gehouden op donderdag 28 en vrijdag 29 december 2017. Dit toernooi is in het leven geroepen om de mooie sport biljarten te 
promoten. Na twee dagen van hoogstaande partijen kwam Geert Stapelbroek uit Nistelrode als terechte winnaar uit de bus.

Geert Stapelbroek

Vertrouwen
In ruim 40 jaar zijn wij uitgegroeid tot 
een echte vertrouwenspartner van 
onze klanten waarmee wij vaak een 
langdurige en persoonlijke relatie heb-
ben. Onze betrokkenheid combineren 
wij met het kwaliteitsniveau van de 
grotere, veelal landelijk opererende 
kantoren.

Beloven = doen! 
Daar kunt u bij Van Soest & Partners 
van op aan.  Met de benodigde kennis 
en jarenlange ervaring 
denken wij met u 
mee zowel nu 
als naar de toe-
komst toe. 

Een 
pe

rs
oo

nl
ijk

e 
be

na
dering Kwaliteit staat voorop!

Alles onder één dak

Vestiging:
Geffen
Heesch
Heeswijk-Dinther

Bezoekadres:
Dorpstraat 43
Cereslaan 4
Plein 1969 1a

Postadres:
5384 VT
Cereslaan 4 
Heesch

T  0412 - 45 90 00
F 0412 - 45 90 01
E info@soestacc.com
W www.soestacc.com

IS 
UW INTERESSE GEWEKT?Vraag geheel kosteloos, een 

oriënterend gesprek aan. Hiervoor 

kunt u gewoon bij ons binnenlopen, 
telefonisch contact opnemen 

(0412) 45 90 00 of een 
e-mail versturen naar 
info@soestacc.com

Wij wensen 

iedereen een 

gelukkig
2018

Deelnemers aan het Jan Rijkerstoernooi

Hoogstaande 
partijen met 
een toernooi-
gemiddelde 
van 3.045

Na twee dagen van mooie en 
soms hoog-

staande 
partijen met 

een toernooi-
gemiddelde 

van 3.045 
en een 

hoogste 
serie van 
57 door 

Wim van 
Hassel, was 
de winnaar 

bekend. 
De zoon van 
de naamge-
ver van het 

toernooi, 
Rien Rijkers, 

mocht aan 
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NU NÓG VER DER AFGEPRIJSD & EXTRA ARTIKELEN TOEGEVOEGD

Laurens timmers sluit het Nisserois jaar af
met ‘tweeduzend zever tien’
eeN vOLwaardige eiNdejaarScONfereNce

De avond in CC Nesterlé begon 
met een optreden van ‘Stripke 
Veur’, een Helmonds trio dat 
veel snelle toegankelijke grappen 
maakt. Goed getimed en vooral 
niet te moeilijk. Mooi gezongen 
liedjes en begeleid door een op-
vallend goede pianist.

Een goede opwarming van de 
avond, maar de hoofdact was 
natuurlijk bestemd voor Laurens 
en Twan. Belangrijk onderdeel 
van de voorstelling was een heel 
creatief multifunctioneel ach-
terscherm dat zelf bediend kon 
worden. Zo was het eerst een 

scheurkalender met eigen aan-
tekeningen, later werd het een 
raam dat uitkeek op het plein. 

Maar ook diende het om halver-
wege de voorstelling al het nega-
tieve nieuws te laten passeren ‘zo 
dan hebben we dat ook gehad.´

Het lukte Laurens goed om vol-
doende afwisseling in de voor-
stelling te brengen en reflectie af 
te wisselen met snellere humor. 
Natuurlijk kwamen de Nisseroise 
onderwerpen als het nieuwe cen-

trumplan en de tweede super-
markt aan de orde. Hilarisch was 
zijn samenvatting voor de nieu-
we generatie over wat de Brou-
wershoeve vroeger voorstelde.

Kortom, een volwassen en goede 
eindejaarsconference. Een hele 
goede basis voor een goede Nis-
seroise traditie die qua timing en 
regie nog verder ontwikkeld kan 
worden.

Volgend jaar maar weer lijkt me, 
zeker als je bedenkt hoeveel 
doorgroei er nog mogelijk is, mis-
schien zelfs naar een avondvul-
lend programma.

NISTELRODE - samen met de nisseroise muzikant twan Pittens bracht Laurens timmers een cabaret-
programma dat vooral gekenmerkt werd door veel creativiteit en actualiteit, zowel over landelijke als 
de typisch nisseroise zaken. Zijn stijl was vooral vertellend, beschouwend met zo af en toe een flinke 
sneer. niet een programma voor een bulderlach maar wel met mooie scherpe humor. De liedjes waren 
van eigen hand, mooi van tekst en twan zette er een mooie warme gitaar onder. Hiermee lijkt het duo 
meteen een eigen stijl neer te zetten.

Liedjes met teksten van eigen hand met mooie warme gitaargeluiden Tekst: Hans van Uden Foto’s: Ad Ploegmakers

‘Reflectie afgewisseld 
met snellere humor’
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Op zoek naar een school voor uw kind?
BASiSSCHOLeN HeeSCH OrGANiSereN iNFOrMATieMOMeNTeN

Altijd een passende school
Goed, eigentijds en passend ba-
sisonderwijs voor elk kind. Dat 

vinden de scholen in Heesch - De 
Kiem, OBS Delta, De Toermalijn 
en Emmaus - vanzelfsprekend. 

Elke school heeft zijn eigen sfeer, 
onderwijsconcept en eigenheid. 
Ouders kunnen dus kiezen voor 

een school en het onderwijs dat 
het beste bij hun kind past.

Samenwerking
De vier basisscholen die Heesch 
rijk is geloven in samenwerken. 
Speciaal voor jonge ouders heb-
ben ze op een rijtje gezet wie zij 
zijn, waar zij voor staan en waar 
hun kwaliteiten liggen. Dat helpt 
bij het maken van een keuze. 
Deze informatie kunt u terugvin-
den op de website 
www.basisscholenheesch.nl. Op 
deze website vindt u ook de links 
naar de schoolwebsites.

Informatiemomenten
Tijdens de informatiemomenten 
op de scholen kunt u sfeer proe-
ven, gericht vragen stellen en zo 
de basisschool kiezen die het bes-
te bij u en uw kind past. Inschrij-

ven hiervoor is niet nodig. 
De data zijn als volgt: 

de Kiem
De Ploeg 101.
 
Donderdag 18 januari om 19.30 
uur, vrijdag 19 januari vrije inloop 
van 9.00 tot 12.00 uur, dinsdag 
23 januari vrije inloop van 9.00 
tot 12.00 uur. 

OBS deLta
’t Vijfeiken 36.

Woensdag 17 januari om 19.00 
uur, vrijdag 19 januari vrije inloop 
van 9.00 tot 12.00 uur, dinsdag 
23 januari vrije inloop van 9.00 
tot 12.00 uur. 

BS de tOermaLijN,
’t Vijfeiken 36.

Maandag 15 januari om 19.30 
uur, vrijdag 19 januari vrije inloop 
van 9.00 tot 12.00 uur  

BS emmauS
Dr. Saal van Zwanenberglaan 115.

Dinsdag 16 januari om 19.00 uur, 
vrijdag 19 januari vrije inloop van 
9.00 tot 12.00 uur.    

HEESCH – Wordt uw kind voor 1 oktober 2018 vier jaar? Dan is het verstandig uw kind voor eind fe-
bruari in te schrijven bij de basisschool van uw keuze. Maar ook als uw zoon of dochter ná oktober vier 
wordt, oriënteert u zich wellicht al. De vier scholen in Heesch organiseren medio januari 2018 diverse 
informatiemomenten, zodat u sfeer kunt komen proeven en uw vragen kunt stellen over het onderwijs 
en de basisschool.

‘Elke basisschool 

in Heesch heeft 

zijn eigen sfeer, 

onderwijsconcept 

en eigenheid’

Meer weten? Ga dan naar 
www.basisscholenheesch.nl

TIJDENS DE KERSTVAKANTIE

VAN 23 DECEMBER T/M 7 JANUARI

FILMS
5,50

VROEGE VOGEL

FILMS TOT 

12.00 UUR
EX. 3D EN LANGE FILMS TOESLAGEN

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

OF BEL 0413 - 82 09 90

Open Huis
Elde College Schijndel
Vmbo (T,G, K, B) en 
Praktijkonderwijs
vrijdag 19 januari 2018
18.00 – 21.00 uur

Elde College Schijndel
(Tweetalig) Vwo, Havo
en Havo/Vmbo T
zondag 21 januari 2018
12.30 – 16.00 uur

Elde College Sint-Michielsgestel
zondag 28 januari 2018
12.30 – 16.00 uur

Elke Leerling Doet Ertoe
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Kleermaker pakt mogelijk zijn 
beroep weer op

Afghaans echtpaar Amini krijgt kans om volgende stap te zetten
HArrie vAN GriNSveN (65) is taalcoach en vrijwilliger bij de Stichting Vluchtelingenwerk. Hij geeft Nederlandse les aan een echtpaar uit 

Nistelrode dat destijds, met hun nog twee jonge kinderen, moest vluchten uit Afghanistan. Na vijf jaar van omzwervingen over Nederlandse AZC’s 
werd de familie Amini in 2016 statushouder en kreeg het gezin in Nistelrode een huis toegewezen. Met maatschappelijke begeleiding werden 

zaken als verzekering, de huur van de woning en de nutsvoorzieningen geregeld. Daarna kwam de taalcoach om de hoek kijken. Nu de lessen en 
het Nederlands vorderen is het wellicht tijd om een volgende stap te zetten. Harrie vertelt over zijn ervaringen als taalcoach.

De vaak zeer beperkte financi-
ele middelen en mogelijkheden 
laten meestal niet toe dat zij 
een abonnement nemen op een 
sportschool, lid worden van een 
vereniging of een cursus gaan 
doen. Dat is helaas vaak nog een 
brug te ver. Inburgeren is, naast 
taalles en een goed gesprek aan 
tafel, ook een rondleiding bij het 
ziekenhuis Bernhoven, een werk-
bezoek aan een gastvrij, modern 
melkveebedrijf of een bezoek 

aan een monument. Daarnaast 
fietsen zij door weer en wind 
drie ochtenden per week naar 
de school in Oss voor gezamen-
lijk taalonderwijs. Om de toch al 
pittige Nederlandse taal zich snel 
eigen te kunnen maken is veel 
oefenen en herhalen noodzaak. 
Met geduld en doorzettingsver-
mogen leren zij het alfabet en 
vormen dan met de geleerde let-
ters hun eerste woordjes. Daarna 
worden er al snel kleine zinnen 
gemaakt. 
 
We beperken ons niet alleen 
tot lezen, schrijven, spreken en 

luisteren. Om snel iets duidelijk 
te kunnen maken tekenen we 
soms, doe ik een handeling voor, 
hang post-it’s op, werk met film-
pjes van internet, intonatie, ge-
baren en gezichtsuitdrukkingen. 
Ik spreek geen Farsi (Perzische 
taal) en zij geen Engels. Er is bij 
onze communicatie dus geen 
wisseltaal maar gelukkig heb 
ik sinds kort een fonetisch Farsi 
woordenboek. Dat is toch wel 
erg handig. 

Als je in elkaars taal en cultuur 
bent geïnteresseerd ontstaat on-
derling al snel een goede band en 
verstandhouding. Op een gege-
ven moment vertrouwde Aref mij 
toe dat hij vroeger in Afghanistan 
kleermaker is geweest. Peter van 
Tilburg in Nistelrode gunde ons 
vorig jaar al spontaan een blik in 
zijn artelier waar de kleding voor 
de klant snel en gratis passend 
wordt gemaakt, terwijl de klant 
kan genieten van een smakelijk 
kopje koffie of thee.
Deze maand erfde mijn vrouw 
Wilna van haar moeder een 
oude, nog werkende naaima-

NISTELRODE - Hoewel Aref in Afghanistan slechts twee jaar basisonderwijs heeft gehad en zijn 
vrouw daar geen onderwijs heeft genoten, zijn beiden zeer gemotiveerd. ik heb het als taalcoach echt 
getroffen met hen. Hun inzet om zich het Nederlands eigen te maken, stimuleert mij best wel. We-
kelijks zijn we minimaal vier uur doende om ‘in te burgeren’, hen vertrouwd te maken met onze taal, 
cultuur, normen en waarden. ik mag hen helpen om de nieuwe, eigen woonomgeving te verkennen 
en hen te leren contact te leggen met anderen.

Leo Rijkers feliciteert de familie Amini met de nieuwe machine

Echtpaar Amini en Wilna van Grinsven

Aref Amini toont trots het zojuist door hem gemaakte knoopsgat

Het echtpaar krijgt uitleg van 
Hélène Rijk-Rijkers

Ook het 
gevoel van 
eigenwaarde 
en 
zelfsrespect

chine. Idee en kerstgedachte 
was om die naaimachine een 
onderhoudsbeurt te laten geven 
en de gereviseerde machine be-
schikbaar te stellen aan Aref en 
zijn vrouw. Een portfolio van ge-
maakte kledingstukken naast het 
goed vorderend Nederlands kan 
immers een opstap zijn naar een 
vaste baan en zelf geld verdie-
nen. Ook het gevoel van eigen-
waarde en zelfrespect, het zelf 
weer voor je vrouw en kinderen 
kunnen zorgen, zal zeker bevor-
derend werken.
 
Rijkers Naaimachines in Veghel 
rekende voor dat het opknap-
pen van de oude naaimachine 
een slechte investering zou zijn. 
Men deed ons een zeer lucratief 
aanbod en daarnaast voor dit 
goede doel ook nog eens een 
mooie sponsorkorting die mijn 
vrouw en ik niet konden weige-
ren. Met een spiksplinternieuwe 
machine en wat toebehoren geef 
je iemand pas een echte kans 
een volgende succesvolle stap 
te zetten op de maatschappelij-
ke ladder en loop je bovendien 
niet het risico maandelijks bij Rij-
kers Naaimachines op de stoep 
te staan en opnieuw kosten te 
moeten maken. Op de nieuwe 
machine zit immers garantie.

In de Nederlandse cultuur zijn 
het juist vaak de vrouwen die 
achter de naaimachine kruipen 
en creatief zijn in naai-, verstel- 
en borduurwerk en het maken 
van applicaties. Het is de bedoe-
ling dat het echtpaar Amini thuis 
samen de nieuwe naaimachine 
actief gaat gebruiken. Het is aan 
hen om de toegeworpen hand-
schoen adequaat op te pakken, 
zich verder te bekwamen en te 
beijveren om het oude kleerma-
kersberoep hier, in hun nieuwe 
thuisland, op te pakken. “Uiter-
aard wensen wij hen daarbij veel 
succes toe”, zeggen Leo Rijkers 
van Rijkers Naaimachines en de 
familie van Grinsven.

Als je in elkaars taal en cultuur bent geïnteresseerd ontstaat 

onderling al snel een goede band en verstandhouding
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FRUIT
3 bakken pitloze witte druiven à 500 gram, 
bakjes blauwe bessen à 125 gram, netten 
handsinaasappelen à 1,5 kilo of bakken 
Conference peren à 1 kilo

3 VOOR

400

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

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

3 VOOR

400

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

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

2e
HALVE
PRIJS*

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

Alle combinaties mogelijk.

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

5+1
GRATIS*

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

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

2 VOOR

500

SENSEO
3 zakken à 36 stuks

3 VOOR
1000

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

25%
KORTING

Geen 18, geen alcohol

GATO NEGRO WIJNEN
2 flessen à 750 ml

2 VOOR

799

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

2 VOOR

300

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

 Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

FRUIT
3 bakken pitloze witte druiven à 500 gram, 
bakjes blauwe bessen à 125 gram, netten 
handsinaasappelen à 1,5 kilo of bakken 
Conference peren à 1 kilo

3 VOOR

400

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

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

3 VOOR

400

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

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

2e
HALVE
PRIJS*

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

Alle combinaties mogelijk.

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

5+1
GRATIS*

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

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

2 VOOR

500

SENSEO
3 zakken à 36 stuks

3 VOOR
1000

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

25%
KORTING

Geen 18, geen alcohol

GATO NEGRO WIJNEN
2 flessen à 750 ml

2 VOOR

799

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

2 VOOR

300

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

 Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8
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PraKtiScHe iNfOrmatie

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

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur 
Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak

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

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

Het gemeentebestuur van Bernheze
wenst iedereen een gezond

en voorspoedig 2018
5 en 6 januari 2018
Kerstboomverbrandingen

11 januari 2018
Publieksbalies gesloten 
(ook voor ophalen paspoort, 
id-kaart of rijbewijs)

AGENDA

Door systeem-
werkzaamheden is 
afdeling Burgerzaken 
op donderdag 
11 januari 2018 
gesloten. 
Dat betekent dat u 
geen paspoort, 
id-kaart en 
rijbewijzen kunt 
aanvragen of 
ophalen. 
excuses voor het 
ongemak. 

vorstenbosch, vrijdag 5 januari
De kerstboomverbranding be-
gint om 18.30 uur op de krui-
sing Hondstraat-Broekkant. De 
kerstbomen kunnen die dag daar 
worden ingeleverd tussen 15.00 
en 17.00 uur. 

Kinderen ontvangen bij inleve-
ring een lotnummer, waarmee 
ze een prijs kunnen winnen. Om 
18.30 uur trekt een stoet van 
kinderen met lampionnen van 
gemeenschapshuis De Stuik naar 
de verbrandingsplaats, muzikaal 
omlijst door drumband De No-
tenkrakers. Na afl oop vindt in 
gemeenschapshuis De Stuik on-
der het genot van koffi e, thee of 
frisdrank een loterij plaats. 
Organisatie: Stichting Jeugdbe-
langen Vorstenbosch. 

Heeswijk-Dinther en Loosbroek, 
zaterdag 6 januari
De kerstboomverbranding be-
gint om 19.00 uur aan de Ro-
denburgseweg (achter informa-
tiekiosk van de gemeente). De 
kerstbomen kunnen op die dag 
worden ingeleverd tussen 10.00 
en 17.00 uur aan de Roden-
burgseweg of op het veldje aan 
Schaapsdijk in Loosbroek. Kin-
deren ontvangen bij inlevering 
een lotnummer, waarmee ze een 
prijs kunnen winnen. Er is voor 
de jeugd chocolademelk en pe-
perkoek. 
Organisatie: Jong Nederland 
HDL. 

Nistelrode, zaterdag 6 januari 
De kerstboomverbranding is van 
17.00 tot 20.30 uur op het ter-

rein aan Hoogbroeksesteeg. U 
kunt uw kerstboom daar inle-
veren van 13.00 tot 17.00 uur. 
Kinderen ontvangen bij inleve-
ring een lotnummer, waarmee 
ze een prijs kunnen winnen. Er is 
muziek met een echte DJ en een 
hapje en drankje.
Organisatie: Stichting Jeugdbe-
langen.

Heesch, zaterdag 6 januari
De kerstboomverbranding be-
gint om 19.30 uur aan het ein-
de van de Schoonstraat (voorbij 
hockeyvelden). U kunt uw kerst-
boom op die dag inleveren tus-
sen 13.00 en 16.30 uur bij het 
grasveldje tussen Antenburgt en 
scoutinggebouw De Elleboog. 
Kinderen ontvangen bij inleve-
ring een lotnummer, waarmee ze 
VVV-waardebonnen en andere 
prijzen kunnen winnen. Alle ba-
sisschoolleerlingen kunnen om 
17.30 uur in Cultureel Centrum 

de Pas lampionnen knutselen. 
Om 19.00 uur vertrekt de lam-
pionoptocht vanaf De Pas naar 
het terrein van de kerstbomen-
verbranding. Er is voor de jeugd 
gratis chocolademelk en peper-
koek. Ook voor de overige be-
langstellenden wordt gezorgd. 
Organisatie: Scouting Heesch.

U moet de kerstboom zelf naar 
de inzamelinglocaties brengen.

Kerstboomverbrandingen
Ook in 2018 vinden er in alle kernen van Bernheze kerstboomver-
brandingen plaats. Hieronder leest u wat er in de verschillende ker-
nen te doen is. We wensen u veel plezier! 

Op de Afvalkalender ziet u wan-
neer we het afval ophalen. 
1. Download de Afvalwijzer app. 

 Die vindt u in alle appstores. 

Vul uw postcode en huisnum-
mer in en stel in dat u notifi ca-
ties wilt ontvangen. Zo krijgt u 
een berichtje als we het afval 
komen inzamelen.

2. Geen smartphone of tablet? 
Print de Afvalkalender uit. U 
kunt de Afvalkalender als pdf 
downloaden via www.mijnaf-
valwijzer.nl. Kijk regelmatig of 
uw Afvalkalender nog actueel 
is, want er kan tussentijds iets 
veranderen.

3. Lukt het niet om de app te 
downloaden of de Afvalka-
lender te printen, bel ons dan, 
telefoon 14 0412.

afvalkalender 2018
- Andere ophaaldagen. We heb-

ben het inzamelschema ver-
anderd. De kans is groot dat 
we op andere dagen bij u het 
afval inzamelen. Wilt u weten 
wanneer? Download de ver-
nieuwde Afvalwijzer app voor 
actuele informatie. Zorg er ook 
voor dat het afval op tijd aan 
de straat staat. We starten om 
7.30 uur al met inzamelen. 

- Gft-afval wordt gratis. Het 
aanbieden van gft-afval in de 
container en tuinafval bij de 
groendepots is voortaan gratis. 
Restafval wordt iets duurder.

- De Afvalwijzer app is ver-

nieuwd. De Afvalstoffendienst 
app is op 1 januari 2018 komen 
te vervallen. Alle inzamelinfor-
matie vindt u in de Afvalwijzer 
app. 

- U kunt uw gft-afvalcontainer 
omwisselen voor een grotere. 
Dat kost € 60,-.

afval: wat verandert er 2018 aangifte doen?
de politie komt 
naar u toe
Het politieloket in het gemeen-
tehuis is vanaf 1 januari 2018 
gesloten. Maar de politie blijft 
in de buurt en is er gewoon 
wanneer u haar nodig heeft. U 
kunt de politie 24/7 bereiken via 
0900-8844 en politie.nl. 

Op politie.nl vindt u openings-
tijden en een overzicht van de 
wijkagenten in uw buurt. Blijf 
intussen 112 bellen bij spoed en 
verdachte situaties.
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Besluit toetreding tot BSOB

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 12 decem-
ber 2017 besloten het volgende 
vast te stellen:
- delegatiebesluit BSOB 
 gemeente Bernheze;
- het aanstellings- en aanwij-

zingsbesluit heffi ngs- en invor-
deringsambtenaar en WOZ- 
ambtenaar BSOB oude jaren;

- de aanwijzingsbesluiten hef-
fi ngs- en invorderingsambte-

naar achterblijvende heffi ngen, 
onder intrekking van de be-
staande aanwijzingsbesluiten 
heffi ngs- en invorderingsamb-
tenaar van 23 september 2014.

Daarnaast heeft het college be-
sloten de beleidsregels voor het 
aanwijzen van een belasting-
plichtige in een keuzesituatie 
voor de WOZ-beschikking/aan-
slag gemeentelijke belastingen 
van 6 december 2016 in te trek-
ken. 

voornemen ambtshalve 
wijziging adresgegevens

Uit onderzoek is gebleken dat 
de volgende persoon niet meer 
woont op het adres in de ge-
meente Bernheze waar hij/zij 
volgens de Wet basisregistratie 
personen (BRP) staat ingeschre-
ven. 
- M.W.H.G. Janssen, geboren 

23-02-1979
Het onderzoek van de afdeling 
Burgerzaken leverde geen resul-
taat op. Het college van burge-
meester en wethouders van de 
gemeente Bernheze is van plan 
het bijhouden van de persoons-
gegevens van deze persoon 
ambtshalve te beëindigen. Dit 
kan voor hem/haar grote per-
soonlijke en/of fi nanciële gevol-
gen hebben. Het formele besluit 
tot uitschrijving wordt gepubli-
ceerd op de gemeentepagina’s in 
deze krant en op www.offi ciele-
bekendmakingen.nl.
Heeft u informatie over de feite-
lijke verblijfplaats van deze per-
soon of heeft u vragen, neem 
dan contact op met het de afde-
ling Burgerzaken van de gemeen-

te Bernheze, telefoon 14 0412 of 
via gemeente@bernheze.org

Algemene Plaatselijke 
verordening (APv)

Melding schenktijden paracom-
merciële rechtspersoon
Gemeenschapshuis De Stuik, 
Schoolstraat 14, 5476 KK Vors-
tenbosch heeft in overeenstem-
ming met artikel 2:34B, lid 4 APV 
melding gedaan van een activi-
teit op 6, 20, 26 en 27 januari 
2018 en 9 tot en met 13 febru-
ari 2018. Van deze mogelijkheid 
mag de inrichting maximaal 6 
keer per jaar gebruikmaken. Tij-
dens de activiteit gelden er rui-
mere schenktijden dan normaal. 
Voor de exacte normen verwij-
zen wij u naar artikel 2:34B, lid 1 
en 2 van de APV, die te vinden is 
op www.bernheze.org. 
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening 

vaststelling wijzigingsplan Hoog-
straat ong. (achter 36) Heesch
Het college van burgemeester 

en wethouders heeft het wij-
zigingsplan ‘Hoogstraat ong. 
(achter 36)’ in Heesch ongewij-
zigd vastgesteld (artikel 3.9a Wet 
ruimtelijke ordening). Het plan 
is te raadplegen op www.ruim-
telijkeplannen.nl met de code 
NL.IMRO.1721.WPHoogstraat-
ong-vg01.
inhoud: Het plan betreft het ver-
krijgen van een bouwvlak aan 
Hoogstraat ong. (achter 36) in 
Heesch.
inwerkingtreding: Het vast-
stellingsbesluit en daarmee het 
wijzigingsplan treedt de dag na 
afl oop van de beroepstermijn 
in werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist. 
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing. 

vastgesteld bestemmingsplan 
Deken van der Cammenweg 33 
Heesch
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat 
in de gemeenteraadsvergadering 

Bij het verpakkingsafval PMD 
(plastic, blik en drankkartons) 
constateren we de laatste tijd 
steeds meer vervuiling, bijvoor-
beeld met landbouwfolies, hard 
plastic (zoals oud speelgoed), 
piepschuim en restafval. 
De vervuiling zorgt voor kwali-
teitsverlies bij recycling en leidt 
er soms zelfs toe dat een hele 
ingezamelde partij wordt afge-
keurd. Daarom gaan we vanaf 
nu strenger controleren. Als er 
vervuiling in de PMD-zak zit, 
nemen we deze niet meer mee. 
Dat geldt ook voor PMD dat niet 
in de juiste zak zit. Gebruik daar-
om de PMD-zakken. Die kunt u 

gratis in de supermarkt krijgen. 
Is uw afval niet opgehaald, haal 
het dan weer binnen en zorg er-
voor dat het op de juiste manier 
wordt gescheiden. Raadpleeg de 
Afvalwijzer app of 
www.bernheze.org voor alle 
scheidingsinfo. 

Strenger bij vervuiling Pmd

In zijn vergadering van novem-
ber vorig jaar besprak de ge-
meenteraad de begroting voor 
het komende jaar. De raad be-
sloot in 2018 € 100.000,- in de 
begroting op te nemen om ach-
terstallig onderhoud van open-
baar groen, bermen en fi etspa-
den te herstellen. 
In de afgelopen jaren is op het 
onderhoudsbudget bezuinigd. 

Dat betekende dat er meer on-
kruid in de gemeente te zien 
was, wat op sommige plaatsen 
overlast veroorzaakte. De ge-
meente gaat dat nu herstellen. 
Hoe we dat gaan doen wordt in 
de eerste helft van 2018 duide-
lijk. Ook wordt dan helder hoe-
veel geld er in 2019 nodig is om 
het onderhoud op een goed ni-
veau te houden. 

twee  nieuwe regelingen voor mensen met 
een laag inkomen
Voor laptop en zwemles

Laptop
Leerlingen van middelbare scho-
len moeten steeds meer gebruik 
maken van een laptop of ander 
device. Als dat verplicht is, kunt 
u daar een vergoeding van maxi-
maal € 585,- voor krijgen. Als u 
daar gebruik van wilt maken, 
kunt u contact opnemen met de 
gemeente Meierijstad. 

Zwemlessen
De gemeente Bernheze vindt 
het belangrijk dat kinderen (4 
tot 18 jaar) van mensen met een 
minimuminkomen leren zwem-
men. Daarom vergoeden we de 
zwemlessen (diploma A, B en C) 
tot maximaal € 600,-. Ook voor 
deze vergoeding kunt u con-
tact opnemen met de gemeente 
Meierijstad. 

vergoeding aanvragen
De sociale dienst van de ge-
meente Meierijstad voert de 
bijzondere bijstand voor de ge-
meente Bernheze uit. U kunt via 
www.meierijstad.nl (zoekterm: 
bijzondere bijstand) een aan-
vraagformulier invullen of bellen 
met de gemeente Meierijstand, 
telefoon 14 0413. 

Woont u in Bernheze, verdient u minder dan 120% van het sociaal minimum (€ 1.565,- per maand) en 
heeft u kinderen? Dan kunt u een beroep doen op 2 nieuwe regelingen voor bijzondere bijstand van de 
gemeente Bernheze als u geen gebruik kunt maken van andere regelingen. 

De volgende raadscommissiever-
gaderingen vinden binnenkort 
plaats. De raadscommissieverga-
deringen zijn openbaar en wor-
den gehouden in het gemeen-
tehuis, De Misse 6 in Heesch, 
aanvang 19.30 uur. Bezoekers 
hebben de mogelijkheid om mee 
te praten over onderwerpen die 
op de agenda staan. 

raadscommissie Maatschappe-
lijke Zaken op dinsdag 16 janu-
ari 2018
- Stand van zaken jeugdzorg, 

Wmo/AWBZ en Participatie-
wet

- Presentatie over cijfers en 
toelichting jeugdzorggebruik 
Bernheze

raadscommissie ruimtelijke 
Zaken op woensdag 17 januari 
2018
- Stand van zaken huisvesting 

vergunninghouders
- Opiniërende bespreking kader-

nota 2019 Omgevingsdienst 
Brabant-Noord (ODBN)

- Vaststellen bestemmingsplan 
‘De Erven’, Heesch

- Kredietaanvraag herinrichting 
plein 1969 Heeswijk-Dinther

- Herinrichting Centrum Heesch 

fase 4 en 5
- Vaststellen bestemmingsplan 

Loo ong. (nabij 47), Nistelrode
- Vaststellen bestemmingsplan 

Donzel 21a Nistelrode
- Vaststellen bestemmingsplan 

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

- Vaststellen bestemmingsplan 
Meerweg 34 Heesch

De agenda en stukken vindt u 
op www.bernheze.org. Met vra-
gen over de gemeenteraad en de 
raadscommissies kunt u terecht 
bij de griffi e, telefoon 14 0412, 
e-mail griffi e@bernheze.org.

raadScOmmiSSievergaderiNgeN extra geld voor onderhoud 
groen, bermen en fietspaden

OfficiËLe BeKeNdmaKiNgeN

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt? 
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U hoeft 
alleen uw e-mailadres en postcode(gebied) in te vullen. 

vragen aan de gemeente?

@bernheze_gem
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PrOcedureS
Openingstijden zie colofon

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

Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes we-
ken tijdens openingstijden op afspraak 
inzien in het gemeentehuis in Heesch 
en raadplegen op www.bernheze.org of 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na 
publicatiedatum met een schriftelij-
ke inspraakreactie aan het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze reageren op de stukken. Neem 

voor het indienen van een mondelinge 
inspraakreactie contact op met de be-
treffende afdeling.

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

Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na pu-
blicatiedatum een schriftelijke zienswijze 
indienen bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Bernheze. Neem 
voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze contact op met de betreffen-
de afdeling.

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

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit bezwaar indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders van 
Bernheze. Het bezwaar heeft geen 
schorsende werking.

Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de sector be-

stuursrecht van de rechtbank, Postbus 
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het 
beroep heeft geen schorsende werking. 
Er zijn griffierechten verschuldigd.

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gra-
venhage. Het beroep heeft geen schor-
sende werking. Er zijn griffierechten 
verschuldigd.

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

voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

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

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

www.BerNHeZe.Org

van 14 december 2017 het be-
stemmingsplan ‘Deken van der 
Cammenweg 33 Heesch’ is vast-
gesteld. Het plan is te raadplegen 
op www.ruimteljikeplannen.nl 
onder code NL.IMRO.1721.BP-
DekenvdCammen33-vg01.
inhoud: Het bestemmingsplan 
maakt de bouw van één gara-
ge bij de woning Deken van der 
Cammenweg 33 mogelijk. Op 
grond van het bestaande be-
stemmingsplan is de realisatie 
van de garage op de beoogde 
locatie niet mogelijk.
inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afl oop van de beroepstermijn in 
werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing
 
vastgesteld bestemmingsplan 
Hazenveld ong. Nistelrode
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat 
in de gemeenteraadsvergadering 
van 14 december 2017 het be-
stemmingsplan ‘Hazenveld ong. 
Nistelrode’ is vastgesteld. Het 
plan is te raadplegen op www.
ruimteljikeplannen.nl onder 
code NL.IMRO.1721.BPHazen-
veld-vg01.
inhoud: Het bestemmingsplan 
maakt de bouw van één woning 
op het perceel Hazenveld ong. 
mogelijk. Dit perceel is gelegen 
achter de woning Achterstraat 
12 in Nistelrode.
inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afl oop van de beroepstermijn in 
werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist.

Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing

vaststelling bestemmingsplan 
Molenerf 2, Nistelrode
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat 
in de gemeenteraadsvergadering 
van 14 december 2017 het be-
stemmingsplan Molenerf 2, Nis-
telrode is vastgesteld.
inhoud: Het bestemmingsplan 
maakt de bouw van zes wonin-
gen ter plaatse van Molenerf 2 in 
Nistelrode mogelijk.
inzage: Het bestemmingsplan ligt 
met ingang van 4 januari 2018 
gedurende zes weken op af-
spraak ter inzage in het gemeen-
huis, De Misse 6 in Heesch. Het 
plan is digitaal raadpleegbaar en 
te downloaden via www.ruimte-
lijkeplannen.nl NL.IMRO.1721.
BPMolenerf2-vg01.
Beroepsmogelijkheid: Binnen de 
termijn van inzage kunnen be-
langhebbenden tegen het besluit 
tot vaststelling van het bestem-
mingsplan beroep instellen bij 
de afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 
Degene die beroep heeft inge-
steld kan tevens een verzoek om 
voorlopige voorziening indienen.
inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afl oop van de beroepstermijn in 
werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorzienig wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heesch
- Graafsebaan ong.
 Oprichten 4 woningen

 Datum ontvangst: 18-12-2017
- Binnenweg 16a
 Oprichten woonhuis en uitrit 

aanleggen/veranderen
 Datum ontvangst: 27-12-2017
- Broekhoek ong. (naast num-

mer 1)
 Oprichten woonhuis
 Datum ontvangst: 24-12-2017
- Nieuwe Erven 51
 Vestiging Kinderdagverblijf
 Datum ontvangst: 23-12-2017
- Cereslaan 6
 Bouwen bakkerij en aanleggen 

in-/uitrit
 Datum ontvangst: 21-12-2017
- Vinkelsestraat 11
 Plaatsen stellingen
 Datum ontvangst: 18-12-2017
Nistelrode
- Molenhoeve 15
 Verbouwen champignonkwe-

kerij
 Datum ontvangst: 18-12-2017
- Hoogstraat 10
 Aanleg in-/uitrit en verplaat-

sen lantaarnpaal
 Datum ontvangst: 22-12-2017
Heeswijk-Dinther
- Edmundus van Dintherstraat 29

Verbouwen woning
 Datum ontvangst: 18-12-2017
- Plan Rodenburg Hommelsedijk 

ong. kavel KJ05
 Oprichten woning met schuur
 Datum ontvangst: 18-12-2017
- Plan Rodenburg kavel KA02
 Oprichten vrijstaande woning
 Datum ontvangst: 20-12-2017
- Plan Rodenburg kavel KI07
 Bouw vrijstaande woning
 Datum ontvangst: 22-12-2017
- Plan Rodenburg kavels KE04 

en KE05
 Bouwen 2 onder een kap wo-

ning
 Datum ontvangst: 23-12-2017
- Justitieweg 2
 Herbouwen zeugen- en 

kraamstal
 Datum ontvangst: 18-12-2017
- Donkeren Dijk 56
 Uitbreiden woning en realise-

ren carport
 Datum ontvangst: 21-12-2017
- De Morgenstond 23

 Uitbreiden bedrijfshal en slopen 
op grond van ruimtelijke regels

 Datum ontvangst: 21-12-2017
- Plan Rodenburg kavels KB10 

t/m 13 KB23 t/m 27 en KC 11 
t/m 20

 Oprichten 22 woningen
 Datum ontvangst: 21-12-21017
- Rodenburgseweg ong. tegen-

over nr.2
 Oprichten vrijstaande woning 

en uitrit aanleggen
 Datum ontvangst: 22-12-2017
- Plan Rodenburg (Kleijne Hove 

ong.)
 Bouwen 2 tweekappers en 6 

geschakelde woningen
 Datum ontvangst: 22-12-2017
- Het Geerke 39
 Legalisatie garage en bouw 

veranda/tuinkamer
 Datum ontvangst: 27-12-2017
vorstenbosch
- Peelstraat ong.
 Bouwen vrijstaande woning en 

handelen in strijd regels ruimtelij-
ke ordening en aanleg in-/uitrit

 Datum ontvangst: 22-12-2017
Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Loosbroek
- Bergmolen ong.sectie D 1697
 Oprichten patiowoning
 Verzenddatum: 20-12-2017
- Bergmolen ong. sectie D 1697
 Oprichten patiowoning
 Verzenddatum: 20-12-2017
Heesch
- Bosbeemd ong.
 Oprichten vrijstaande woning
 Verzenddatum: 20-12-2017
- Nieuwstraat 13
 Verbouwen woonhuis
 Verzenddatum: 22-12-2017
- Meerweg ong.
 Oprichten woning
 Verzenddatum: 21-12-2017
Nistelrode
- Vorstenbosscheweg 10
 Bouwen hangar
 Verzenddatum: 28-12-2017

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 uitge-
breide procedure, niet worden 
gepubliceerd. De bekendmaking 
van deze aanvragen vindt plaats 
via publicatie van een ontwerp-
besluit.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ning is via de uitgebreide voor-
bereidingsprocedure verleend. 
Dit besluit treedt in werking na 
afl oop van de beroepstermijn.
Heeswijk-Dinther
- Liniedijk 3a
 Beperkte milieutoets
 Verzenddatum: 19-12-2017

rectifi catie week 51, 20 decem-
ber 2017. Hierin stond het on-
derstaande:
Heesch
- ’t Dorp 118
 In werking hebben tankstation 

met LPG
 Verzenddatum: 15-12-2017
 Dit besluit is niet doorgegaan
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.

Handhavingsbesluiten 
De volgende handhavingsbeslui-
ten zijn genomen. 
vorstenbosch
- Kattenberg 7
 Sluiting woning gedurende 

zes maanden in het kader van 
artikel 13b Opiumwet

 Verzenddatum: 6-12-2017
Heesch
- De Ploeg 12
 Sluiting woning artikel 13b 

Opiumwet, last onder be-
stuursdwang

 Verzenddatum: 21 december 
2017

Procedures 4a en 7a zijn van 
toepassing.
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WWW.RIVEZ.NLLaar 63B 5388 HC Nistelrode           088-8000900             info@rivez.nl

Nistelrode – Rivez Assurantiën & Risicobeheer is al vele jaren een kantoor voor verzekeringen, bankzaken en 
hypotheken gevestigd in Nistelrode. Op dinsdag 2 januari zijn de deuren van het nieuwe kantoor aan Laar 63B 
in Nistelrode geopend.

‘Het pand waar wij in gevestigd zaten is verkocht en daarom moesten wij op zoek naar een nieuwe 
locatie. Wij willen graag dichtbij onze relaties staan en zijn dan ook blij dat wij snel een nieuw kantoor 
hebben gevonden in Nistelrode, op slechts een paar honderd meter van de oude vestiging’,  aldus 
directeur Gerard Groot. 

Rivez is een zelfstandig en onafhankelijk assurantie-adviesbureau, welke afgelopen jaar haar 20 jarige 
jubileum vierde. Regionaal is Rivez actief op het gebied van alle particuliere en zakelijke verzekeringen, 
hypotheken en �nanciële planning. Daarnaast is Rivez landelijk actief op het gebied van verzekeren van 
woningcoöperaties, vastgoedbeheerders en gemeenten. 

Zelfstandig Adviseur RegioBank
Rivez is Zelfstandig Adviseur RegioBank en ook de bank is meeverhuisd. ‘Bij ons kunnen klanten hun 
geldzaken regelen zoals zij dat willen. Op kantoor, thuis via internet of onderweg via onze Mobiele App. 
En dat kost de klant niets extra’s. Ook niet voor papieren bankafschriften of overschrijfkaarten. Klanten 
kunnen bij ons terecht voor betalen, sparen, alles. We nemen de tijd voor persoonlijke aandacht. Gewoon, 
een goed gesprek met een kop ko�e. Op deze manier kunnen we echt advies op maat geven’, zegt 
Vincent Driessen, Zelfstandig Adviseur van RegioBank.

Gewoon binnenlopen
Bij Rivez kunt u voor de deur parkeren en kunt u gewoon binnenlopen. Dat binnenlopen nemen ze bij 
Rivez heel letterlijk. Een afspraak maken is niet nodig voor een advies of om bankzaken te regelen. Het 
kantoor is elke werkdag geopend en u mag gewoon binnenlopen als het ù schikt. 

RIVEZ VERHUISD NAAR LAAR 63B

Het nieuwe kantoor is gevestigd aan Laar 63B, 5388 HC te Nistelrode. 
Telefonisch is het kantoor bereikbaar op telefoonnummer 088-8000900. 

Nieuwjaarsbijeenkomst 2.0
In een pubquiz strijden om de komborden van Heeswijk en/of Dinther

Afgelopen jaren bleek de 
nieuwjaarsbijeenkomst van  
Actief Burgerschap en Stichting 
Dorpsnieuws vooral een ou-
der publiek aan te spreken. Om 
het tij te keren zijn de 17-jarige 
Moon van Asseldonk, de even-

oude Olaf Ketelaars en 21-jari-
ge Bob Verhoeven ingeschakeld 
om, in samenspraak met Harry 
Mikkers, Ardith Manders, Jan 
van den Broek, Camiel Bissels 
en Antoon Verhaak, een andere 
draai aan het hele gebeuren te 

geven en er een nieuwjaarsbij-
eenkomst 2.0 van te maken. “Ik 
vind het leuk om na te denken en 
mee te werken aan iets nieuws”, 
vertelt Moon. “Het is ook mooi 
om op deze manier een bijdrage 
te leveren aan een evenement 

in het dorp”, is de mening van 
Olaf. Beiden zijn eerlijk als ze 
melden voorheen niet bekend te 
zijn geweest met het fenomeen 
nieuwjaarsbijeenkomst. Met hun 
bijdrage aan de compleet nieuwe 
outfit, hopen zij velen en zeker 
ook leeftijdsgenoten te motive-
ren om de datum te noteren en 
erbij te zijn. 

Pubquiz
Elkaar ontmoeten blijft centraal 
staan en er wordt terug- en 
vooruit geblikt in een vijf tot tien 
minuten durend praatje door 
de nieuwe presentatrice Dorris 
Heijmeriks die de avond om-
streeks 20.00 uur opent. Aanslui-
tend wordt de actieve en jonge 
actieve HaDeejer van 2017 be-

kend gemaakt. Na dit alles is het 
tijd voor een interactieve pubquiz 
die gepresenteerd wordt door 
Dorris en burgemeester Moor-
man. Deelname is mogelijk door 
vooraf al een team te formeren 
en een teamcaptain te benoe-
men, maar dat is niet noodza-
kelijk. “Iedereen kan ter plekke 
meedoen met de mensen aan 
de tafel waar je aan staat. Zaak 

is om een leider aan te wijzen 
en te bedenken wie er eventu-
eel met de prijs naar huis mag”, 
meldt de organisatie. Er zijn vijf 
ronden. “Een terugblik op 2017, 
een vooruitblik op 2018, een 
foto- en muziekronde en vragen 
over verenigingen”, wordt een 
tipje van de sluier opgelicht. De 
muziekvragen worden gespeeld 
door het opleidingsorkest van 
Koninklijke fanfare St. Willibrord 
uit Heeswijk. Het opleidingsor-
kest van harmonie Servaes zorgt 
voor de muzikale ontvangst bij 
binnenkomst. “We gaan strijden 
om... de oude komborden van 
Heeswijk en Dinther”, melden 
Moon, Olaf, Ardith en Harry en-
thousiast. 

veiling
Om mensen die ook graag een 
kombord willen de kans te geven 
er zonder quiz een te scoren, is er 
een besloten veiling via een for-
mulier dat deze avond verkrijg-
baar is. “De minimale bieding per 
bord is € 20,-. 
Bij een gelijk bod wordt er geloot 
tussen de bieders. De opbrengst 
van de borden doneren we aan 
Hulpdienst Lichtpunt en Vrien-
den Cunera de Bongerd”, leggen 
genoemden uit. Zij hopen met 
deze nieuwjaarsbijeenkomst 2.0 
velen aan te spreken. Opgewekt: 
“Noteer de datum, kom áán en 
trap het nieuwe jaar gezellig met 
ons af.”

HEESWIJK-DINTHER – Traditioneel trappen Actief Burgerschap en stichting Dorpsnieuws donderdag 
11 januari om 19.30 uur het nieuwe jaar af in CC Servaes met een nieuwjaarsbijeenkomst. Zo ook dit 
jaar. Het hele gebeuren heeft echter een compleet nieuwe outfit gekregen van jongeren die als stylisten 
gezorgd hebben voor een nieuwjaarsbijeenkomst 2.0, compleet met pubquiz. De komborden Heeswijk 
en Dinther staan genoteerd als hoofdprijs. Wie niets wint, maar toch een bord wil, kan een bod doen 
tijdens de gesloten veiling waarmee de avond besloten wordt. 

Moon en Olaf Tekst en foto: Wendy van Lijssel De opbrengst 
Doneren we
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Tijdens de vergadering van 19 
december werd ook het verkie-
zingsprogramma door de leden 
vastgesteld. Tenslotte is ook de 
groslijst vastgesteld, met de na-
men van de kandidaten in al-
fabetische volgorde, voor de 
komende verkiezingen. De lijst-
volgorde wordt in de eerstvol-
gende ledenvergadering, op 9 
januari, vastgesteld.

Jack heeft een financiële achter-
grond. Vanaf 1972 is hij in dienst 
geweest bij voornamelijk inter-
nationale bedrijven. Hij heeft 
twintig jaar in het buitenland 
gewoond en gewerkt, waarvan 
achttien jaar in het Verenigd Ko-
ninkrijk. In 1993 is hij met zijn 
gezin naar Nederland terugge-
keerd om het Europese hoofd-
kantoor van het bedrijf waar 
hij destijds werkzaam was op te 
zetten in Nijmegen. Hij was daar 
verantwoordelijk voor Europa, 
Afrika, het Midden-Oosten en 
Azië. Hij bekleedde de functie 
van vicepresident tot hij in 2001 
zijn carrière beëindigde.

Met de keuze voor Jack van der 
Dussen als lijsttrekker spreken de 
leden vertrouwen uit in het hui-

dige raadslid en fractievoorzitter 
en kiezen ze voor stabiliteit en 
daadkracht voor de komende 
periode. Jack heeft zich afge-
lopen periode ingezet voor een 
aantal forse dossiers.

Met het programma ‘LEVEN, 
WONEN, WERKEN’, kiest de 
VVD Bernheze voor drie thema’s 
die de kern van hun inzet in de 
komende periode gaan vormen.

Naam: Jack van der Dussen
Woonplaats: Heesch
Partij: VVD
Geboortedatum: 20-09-1945.

vvd Bernheze kiest 
voor stabiliteit en 
daadkracht
BERNHEZE - Huidig fractievoorzitter en raadslid Jack van der Dus-
sen is tijdens de algemene ledenvergadering van vvD Bernheze 
unaniem door de leden gekozen tot lijsttrekker voor de gemeente-
raadsverkiezingen van 21 maart.

Zoemend het nieuwe jaar in

Bijenlandschap
Als raadslid houd ik me voor-
al bezig met onderwerpen als 
de zorg voor ouderen en jeugd, 
participatie, armoede en laagge-
letterdheid. Maar ook het milieu 
vind ik belangrijk. Zo gaan we 
in Bernheze aan de slag met het 
bijenlandschap. Er komt een plan 
waarin bedrijven, overheid en 
inwoners hun bijdrage leveren. 
Hiervoor heeft CDA Bernheze 
mede het initiatief genomen. 
Bijen zorgen voor de bestuiving 
van bloemen zodat vruchten 

tot ontwikkeling komen. Zon-
der bestuiving is er geen aanwas 
van vruchten uit bloesem. En 
dat is heel belangrijk voor onze 
voeding. Bijvoorbeeld: In Berlijn 
worden er op de daken van ho-
tels bijen gehouden, waarvan je 
de honing daar dan weer kunt 
kopen. De natuur terug in de 
bebouwde omgeving. Ook mooi 
voor Bernheze!  

2018 is een verkiezingsjaar. Op 
21 maart mag je weer stemmen. 
Vergeet dit niet te doen. Jouw 

keuze is belangrijk. Meer info: 
www.cda.nl/bernheze

CDA Bernheze: Samen leven, sa-
men wonen, samen werken.

in Nisseroi en de andere dorpen in Bernheze is afscheid genomen 
van het oude jaar en het nieuwe feestelijk beklonken. Met confe-
rences, concerten en bijeenkomsten komen inwoners weer bij elkaar 
om terug te kijken en het nieuwe jaar te vieren. Met een oliebol en 
een glaasje. vieren doe je samen! Samen weer op pad om er iets 
moois van te maken in 2018. 

Esther van den Bogaart, raadslid CDA Bernheze

cda.nl/bernheze

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

Maasland
’t Dorp 142 - 5384 ME Heesch

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

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

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

ik ben

Betrokkenheid en onderling 
vertrouwen
Jan Schaapsmeerders uit Nistelrode heeft 32 jaar bij Shell gewerkt, 
in Nederland, Azië en Zuid-Amerika. Na zijn pensionering in 2007, 
stelt hij zijn tijd en ervaring beschikbaar aan de samenleving via 
vrijwilligersactiviteiten.

een daarvan betreft CC Nesterlé in Nistelrode. Hij is voorzitter van het 
Nesterlé bestuur sinds januari 2009. Samen met de gemeente Bernheze, 
zijn collega bestuursleden en de toekomstige gebruikers heeft hij het 
Nesterlé project gerealiseerd. Nesterlé is sinds juli 2013 operationeel en 
staat financieel volledig op eigen benen, zonder enige subsidie van de 
gemeente. “Op een enkeling na komen al onze vrijwilligers, meer dan 
40 in totaal, uit Nistelrode. Hun motivatie en inzet zijn groot en er is een 
zeer sterke betrokkenheid bij het reilen en zeilen van Nesterlé. Doordat 
onze vrijwilligers elkaar ook buiten Nesterlé ontmoeten, is er veel 
onderling vertrouwen en saamhorigheid. D66 stimuleert betrokkenheid 
en onderling vertrouwen in de samenleving. Daarom kies ik D66!” 

Ben jij ook D66? Laat het ons weten! ikbend66@gmail.com

Dinges
Dinges is een pechvogel. Op straat gevonden, bijna tien 
jaar oud en FIV+ (dit is vergelijkbaar met HIV maar alleen 
besmettelijk voor katten). De meeste katten kunnen nog 
jaren relatief gezond leven met deze ziekte, maar Dinges 
heeft helaas wel wat kwaaltjes. Zo heeft hij snel last van 
ontstoken pootjes. Die moeten dan gezalfd worden en 
daar is Dinges geen fan van. Hij houdt niet van zo’n polo-

naise aan zijn lijf en heeft daardoor moeite gekregen met 
handen. 

Dinges kan op zijn manier wel lief zijn. Als hij iemand goed 
kent en vertrouwt, geeft hij graag kopstootjes.

Hij zoekt een rustig huisje zonder andere katten of kleine kinderen, waar hij lekker zichzelf 
kan zijn en men het niet erg vindt als hij met rust gelaten wil worden. Dan durft hij het wel 
aan. Jij ook? 

Dierenopvangcentrum Hokazo - Lange Goorstraat 6 - 5406 XE Uden
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iNfOrmatie vOOr de KerNeN

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 - 0413 - 292894
mail@vanschaykvof.nl - www.vanschaykvof.nl

•	 Complete	boekhouding

•	 Fiscaal	advies

•	 Salaris-	en	personeels-
	 administratie

Een keuze voor de SP, is een 
verstandige keuze. U kiest dan 
voor zelfstandigheid en zorg-
zaamheid. Bernheze neemt zelf-
standig beslissingen. We blijven 
goed zorgen voor onze ouderen, 
gehandicapten en zorgbehoe-
venden. 

Zelfstandig en zorgzaam
SP Bernheze ziet de verkiezin-
gen op 21 maart voor de nieuwe 
gemeenteraad, met vertrouwen 
tegemoet. De afgelopen acht 
jaar heeft de SP, in financieel 
moeilijke tijden, verantwoording 
genomen voor het bestuur in 
Bernheze. Ondanks de financiële 
crisis, bleef Bernheze investeren 
in de leefbaarheid van Nistelro-
de, Loosbroek, Heesch, Hees-
wijk-Dinther en Vorstenbosch. 
Dit jaar zijn er nieuwe verkie-

zingen. Het SP programma is 
vastgesteld door de ledenraad. 
Twee belangrijke zaken voor de 
periode 2018-2022 zijn, ten eer-
ste, zelfstandigheid. Bernheze 
blijft een zelfstandige gemeente 
na 2018. Bernheze neemt eigen 
besluiten en hoeft de oren niet te 
laten hangen naar wie dan ook. 
Ten tweede, zorgzaam voor de 
mensen die zorg nodig hebben. 

Denk aan onze ouderen, de men-
sen met een beperking, mensen 
die ziek zijn of inwoners die niet 
kunnen werken. Zij worden kei-
hard gestraft door het nieuwe 
kabinet Rutte III. Echt triest. In 
Bernheze gaan we goed voor 
deze mensen zorgen. Dat kan 
alleen met een sterke SP in de 
gemeenteraad. Mogen we op u 
rekenen op 21 maart? Bedankt.

Kies 21 maart voor 
zelfstandig en zorg-
zaam

Namens de SP Bernheze allereerst een 
goed, gelukkig en gezond 2018. Het 
wordt een belangrijk jaar. Zeker. Bernhe-
ze kiest namelijk een nieuwe gemeente-
raad. De SP kandidaten staan klaar voor 
u. Op 21 maart kan heel Bernheze kiezen 
voor een nieuw gemeentebestuur.

Christa Kolman, bestuurslid SP Bernheze

Uiteraard is gezondheid een veel 
gekoesterde wens. Een gezonde 
levensstijl is daarvoor noodzake-
lijk, dat moet je zelf doen. Waar 
de lokale politiek wat aan kan 
doen, is zorgen voor een gezon-
de leefomgeving. Ook geluk is 
een veelgehoorde wens. Geluk 
is niet te koop, maar we kunnen 
er samen wel voor zorgen dat je 
je gelukkig voelt in je omgeving. 
Door zorg te bieden wanneer dat 
nodig is, of door verenigingen te 

steunen waar je lid van bent en 
waar je met plezier veel tijd door-
brengt. 

Politieke Partij Blanco wil u graag 
helpen om uw wensen uit te la-
ten komen. Daarom zijn wij de 
afgelopen tijd ook druk bezig ge-
weest om wensen van inwoners 
van onze verschillende dorpen 
te inventariseren. Bij winkels, op 
straten en pleinen, hebben wij de 
mensen gevraagd wat er nog be-

ter kan in onze gemeente. Deze 
input verwerken we momenteel 
in ons verkiezingsprogramma.
Als u nu op 21 maart naar de 
stembus komt om een nieuwe 
gemeenteraad te kiezen, dan be-
loven wij dat we weer vier jaar 
ons stinkende best gaan doen om 
uw wensen uit te laten komen.

Reageren kan via 
info@ppblanco.nl of 
06-11311713. 

Blanco: Laat je beste wensen uitkomen

Namens Politieke Partij Blanco wil ik graag iedereen het allerbeste wensen 
voor 2018. Zoveel mensen, zoveel wensen. Maar wat je wens ook is, doe je 
best om hem ook uit te laten komen. Met alleen stilzitten en wachten komen 
de meeste wensen helaas niet uit. Help het lot een handje, en wij helpen zo 
goed mogelijk mee. 

Marko Konings, lijsttrekker Politieke Partij Blanco

Kerstgedachte vertaalt in 
Nieuwjaarswens 2018
in onze soms uiterst complexe wereld heeft sport een aparte status. Sport 
verbroedert. Het is vaak gezegd, maar zelden werd deze kracht van sport 
zo zichtbaar dankzij Abdelhak Nouri. een jongen van twintig jaar die, sinds 
hij met een ernstige hersenbeschadiging in het ziekenhuis ligt, uitgroeide 
tot een fenomeen.

Met zijn familie als ambassadeurs van een bijna onwerkelijke mooie levens-
visie. Neem zijn vader Mohammed. In één van de aangrijpende reportages 
van Mike Verweij over Nouri in Telesport sprak hij de volgende woorden: 
“Woede is in de islam een fout.”
Het bovenstaande is één van de kernpunten van een religie, alleen worden 
ze door anderen genegeerd en zelfs misbruikt. Zij die in ‘opdracht’ van de 
islam haat, dood en verderf zaaien omdat de Koran dit aangeeft. Het moet 
ook die ondefinieerbare uitstraling zijn geweest die duizenden mensen in de 
Amsterdamse wijk Geuzenveld bij elkaar bracht. Moslims, niet-moslims en 
supporters van Ajax, Feijenoord en PSV. Een moment dat ook de inmiddels 
overleden Eberhard van der Laan diep ontroerde. “Hij heeft in Amsterdam 
en omgeving iets voor elkaar gekregen wat mij nooit is gelukt”
Dankzij Nouri laat de zwijgende meerderheid eindelijk z’n 
stem horen. Niet boos, luid en dwingend, maar liefdevol, 
zacht en  verdraagzaam. Is bovenstaande een reactie op 
onze koude maatschappij? Laten we hopen dat er ge-
durende aankomende jaren meer mensen opstaan die in 
naam van welk geloof dan ook verdraagzaamheid, liefde 
en hoop gaan verkondigen.

Hans Vos, bestuurslid en namens heel Lokaal; 
een verdraagzaam en vredevol nieuw jaar toegewenst!

LOKAAL
zijn
we
ALLEMAAL

“

”

www.mooibernheze.nl
informeert, boeit en interesseert



  
Woensdag 3 januari 201822

Tekst?
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MooiBernhezertjes

te KOOP

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

KiPSaLON BerNHeZe
Gewoon de allerlekkerste kip!
Voor al uw kipproducten.
Elke woensdag van
14.00 -18.30 uur. 
Bestellen hoeft niet!
0413-229677
Jan van de Boomstraat 9, 
Heeswijk-Dinther.

aaNgeBOdeN

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

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

OLieBOLLeNKraam
t/m 7 januari 2018.
Plein 1969 in Heeswijk-Dinther
Openingstijden: 
zie  oliebollenkraam.net
Mario & Christa Bok

uw LeveNSverHaaL/
geBeurteNiS/reiS OP 
PaPier? 
Levensverhalen, verhalen over 
ingrijpende zaken en afsluiten 

periode, evt. met foto’s: 
Martha Daams: 
marthadaams@gmail.com. 
Ook (web)teksten bedrijven.

PrOBLemeN met uw HONd?
Verlatingsangst, probleem in 
huis, et cetera? 
Bel R. Voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a 
Heeswijk-Dinther.

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

gevraagd

aNSicHtKaarteN vaN 
HeeSwijK-diNtHer eN 
LOOSBrOeK?
Dick van de Leest 06-55325484.

Oude/KaPOtte 
cOmPuterS eN LaPtOPS
Bel Wim van Nistelrooij uit 
Heesch, 06-12464848.
Hij probeert deze nog te maken 
en er samen met ONS Welzijn 
een goede plek voor te vinden.

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

LaNdBOuwmacHiNeS: 
o.a ploegen, tractor, frees, 
schudder, hark, maaier, 
mesttank, kieper, weidebloter, 
weisleep, tractor, vee/
paardentrailer enzovoorts, 
06-19076959.

te Huur

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

ceNtrum NiSteLrOde
In Lindestraat, ruimte geschikt
als kantoor, praktijkruimte, enz.
Prima parkeermogelijkheid.
Indeling en m2 bespreekbaar.
Redelijke huur.
Inlichtingen: 06-23 64 50 85
istehuur@gmail.com.

mOOi cHaLet 
Vanaf nu op camping de 
Wildhorst in Heeswijk-Dinther. 
Meer informatie Geert van 
Doremalen 06-53338720.

Overig

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

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
info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding 

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

oogcontact

Nu ook pasfoto’s

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

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

Oplossing
vorige week

Ina van Daal uit 
Heeswijk-Dinther

Winnaar:
Rorien Korsten
kan de staats-

loten ophalen bij 
Paperpoint

Easy

7 2 9 6

9 1 3 7

2 6 8 5

6 4 7

9 5 2 8 3 6

5 9 2

4 1 3 2

8 5 3 1

1 7 6 5

Puzzle #237921

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Meld je nu aan voor het burgerpanel
• Anoniem • Gratis • In 3 minuten

www.tipmooibernheze.nl
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Al langere tijd sponsorde Mark 
een team en in de zomer van 
2013 werd hij gevraagd om mee 
te gaan als monteur. “Het is een 
klein wereldje, maar als je ertus-
sen zit en je laat zien dat je goed 
bent, dan kun je goed vooruit.” 
En dat blijkt, want 2018 wordt 
voor Mark de derde editie waar 
hij aan mee mag doen. 

Twee weken lang is hij, samen 
met de andere vijf monteurs, 
verantwoordelijk voor het onder-
houden en repareren van de rally 
truck. Er rijdt een servicetruck en 
een 4x4 busje mee, gevuld met 

allerlei gereedschap, apparatuur 
en essentiële onderdelen. Mark 
rijdt mee in het busje, dat net als 
de servicetruck van bivak naar 

bivak trekt. Bij het bivak verblijft 
het hele team, inclusief de rijder, 
de monteur en de navigator van 
de rally truck, iedere nacht. 

Zodra de truck aankomt in het 
bivak kunnen Mark en de ande-
re monteurs aan het werk. “Wij 
doen eigenlijk niks anders dan 
eten, sleutelen en rijden. Als we 
tijd over hebben, dan slapen we 
ook nog weleens”, grapt Mark. 
Vaak zijn zij eerder dan de rally 

truck in het bivak, zodat zij nog 
wat kunnen eten en wellicht sla-
pen voordat ze aan het sleutelen 
gaan. “De ene keer zijn we ook 
langer bezig dan de andere en de 
tijd waarop de truck binnenkomt 
verschilt ook”, legt Mark uit. De 
rally truck kan tussen ongeveer 
19.00 en 1.00 uur binnenkomen. 

En het thuisfront? “Mijn partner 
Christel staat gelukkig achter mij. 
Hoe vaak heb je nou de kans om 
zoiets als de Dakar Rally van zo 

dichtbij mee te maken?” En het 
thuisfront kan hem en de rest van 
het team ook volgen via de sa-
telliettelefoons. “We hebben drie 

satelliettelefoons, iedere wagen 
een. Het thuisfront krijgt inlogco-
des zodat zij ons via GPS kunnen 
volgen.” Maar volgens Christel is 
dit soms wel frustrerend: “Wan-
neer je een stipje stil ziet staan 
vraag je je alleen maar af wat er 
nou weer aan de hand is.” 
Iedere avond worden op RTL7 
updates uitgezonden, waar je 
uit kunt kijken naar team Dakar-
speed en op www.dakarspeed.nl 
lees je al het laatste nieuws.

DAkAr 2018:
Mark Geurts is er bij

HEESCH – Voor de derde keer draagt Mark 
Geurts zijn steentje bij aan de Dakar Rally. Hij is 
monteur bij Team Dakarspeed, dat met een truck 
meerijdt. Gedurende twee weken is hij samen 
met vijf andere monteurs verantwoordelijk voor 
de truck, wat hij met heel veel plezier doet.

Mark heeft veel zin in zijn derde editie Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Ad Ploegmakers

Jouw boodschap verdient ruimte. Denk groot en gebruik een 

spandoek! Wij maken het compleet, inclusief een goed ontwerp.

compleet in 
spandoeken

Hondstraat 5, Vorstenbosch

T 0413 364672

 I  www.complementreclame.nl

in 2018

Wij doen 
eigenlijk 
niks anders 
dan eten, 
sleutelen 
en rijden

‘Wanneer je een stipje stil ziet staan vraag je
je af wat er nu weer aan de hand is’
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Wat zijn er toch lieve bijzondere mensen!
Kerstgedachte namens een Gulle Gever.

NISTELRODE - Op zomaar een avond ontving ik een 
Whatsappje: of ik in het kader van de Kerstgedachte namens 
de Whats-apper wil gaan winkelen in het dorp om daarna de 
gekochte spullen dáár achter te laten waar het nodig is. Niet 
alleen nódig, maar daar waar het ook een verschil zou maken. 
En natúúrlijk wilde ik dat!

Bij Van Mook, de Echte Bakker, Ambachtelijke Slagerij van 
den Tillart, Ceelen Groente en Fruit, Partycentrum ‘t Maxend, 
Eetcafé ’t Pumpke, Jumbo Nistelrode, Cafetaria ‘t Tramplein 
en DIO-drogist/The Read Shop kreeg ik een ‘ja!’. En ze deden 
een extra duit (!) in het zakje, zodat ik elf mooie pakketten kon 
maken.

Vrijdagavond 22 december toog ik samen met mijn Kerstman 
naar Partycentrum ‘t Maxend, waar we elf gezinnen ontvingen. 
Na de gastvrij geschonken koffie en koek werden de pakketten 
met waardebonnen uitgedeeld.
Nadat iedereen afscheid had genomen duurde het slechts 
een kwartiertje of de eerste reacties kwamen binnen. De 
mensen hadden hun pakket thuis opengemaakt en waren zo 
overweldigd. 
Dit, moet ik eerlijk zeggen, zorgde dat ik een klein traantje 
weggepinkt heb. De opdracht was gelukt! Deze pakketten 
maken bij deze gezinnen deze Kerst écht verschil.

Lieve bijzondere Gulle Gever, je hebt het wéér voor elkaar; je 
hebt elf gezinnen een bijzondere Kerst gegeven én de periode daarna zal wat makkelijker gaan. 
Wauw... wat een kerstgedachte! En dat gewoon in een dorp als Nistelrode. En wéér kost deze gedachte me een klein traantje…

De Kerstvrouw

Al ruim voor aankomst van de gasten waren de Kerstman en Kerstvrouw klaar voor hun serieuze missie

Buur(t)vrouwennetwerk ‘t rul 
zoekt nog uitbreiding....

HEESCH - een paar enthousi-
aste vrouwen uit de wijk ‘t rul, 
vluchtelingenwerk, Dorpsplein 
en ONS welzijn starten op 11 
januari met het Buur(t)vrouwen-
netwerk ‘t rul. 

Sommigen van de dames zijn 
hier geboren, anderen komen 
van ver. Er zijn vrouwen, die hier 
al lang wonen, maar er zijn ook 
echte nieuwkomers bij, die graag 
echte Hissenaren willen worden. 
Doel is om elkaar te leren ken-
nen, van elkaar te leren, elkaar 
en anderen te helpen. 

Maar zeker ook om leuke dingen 
samen te doen en nieuwe din-
gen te ontdekken. Voorlopig ko-
men zij één keer per twee weken 

bij elkaar op donderdag tussen 
9.30 en 11.30 uur in CC De Pas. 

Wie komt de club versterken
Voor het evenwicht in de 

groepssamenstelling bij voorkeur 
van Nederlandse afkomst. Meld 
je aan via de Facebookpagina 
van Dorpsplein Heesch of door 
middel van een telefoontje naar 
Wibet Eshuis; 06-21481414. Een 
mailtje sturen kan ook: 
vraag@dorpspleinheesch.nl.

Wil je meer informatie? Neem 
dan ook even contact op.

Doel is om elkaar 
te leren kennen 
en te helpen

Opvang, zorg & uitdaging
• Speel-leerschool 
• Dagopvang 
• Tussenschoolse opvang 
• Buitenschoolse opvang

www.kdvhetbeertje.nl - info@kdvhetbeertje.nl

Wij bieden professionele, kleinschalige opvang 
voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar.

HEESCH & GEFFEN
0412-455973 - 073-5325123

Heb jij interesse om vPTZ vrij-
williger te worden?
De vrijwilligers krijgen eerst 
een basistraining. Deze start op 
maandag 15 januari en bestaat 
uit twaalf dagdelen.

De training is bedoeld om jou 
goed toe te rusten om de cli-
ent en mantelzorger te kunnen 
ondersteunen. Bij het vrijwilli-
gerswerk ontvang je intensieve 
begeleiding van de drie coördi-

natoren. Meer informatie over 
dit dankbare vrijwilligerswerk 
via:
- www.vptz-uden-veghel.nl;
- info@svptz.nl;
- 0413-820305 of 
 06-12114606.

‘als sterven dichtbij komt…’
BERNHEZE - vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (vPTZ) is drin-
gend op zoek naar nieuwe vrijwilligers! vrijwilligers bieden aan-
vullende hulp aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn (en hun man-
telzorgers) en die ervoor gekozen hebben om thuis, in hun eigen 
vertrouwde omgeving, te kunnen sterven.



Woensdag 3 januari 2018 25
  

ZONNIGE 
ZATERDAG
ZATERDAG 6 JANUARI BEGINT HET JAAR GOED 
MET 50% KORTING OP ALLE KLEDING, BOEKEN, 
KASTEN, BANKEN, STOELEN, LAMPEN, CD’S, 
ELECTRA, CURIOSA, FIETSEN, SPEELGOED EN 
NOG VEEL MEER!

50%
KORTING
ZATERDAG 6 JAN.

Goederen zelf afleveren: Maaskade 32 Oss, Voorste Groes 1a Heesch
Goederen GRATIS laten ophalen: bel 0412 626111 of kijk op www.kringloopbedrijfoss.nl

GRATIS

OPHAALSERVICE 

IN OSS EN BERNHEZE. 

BEL 0412 626 111 

VOOR EEN AFSPRAAK 

OF KIJK OP DE 

SITE.

‘Gezonde mensen hebben vele wensen, zieke mensen hebben er maar één’

Kerstdiner voor Zonnebloemgasten 

De voorbereidende werkzaam-
heden zijn in volle gang als op 
deze dag rond 17.00 uur de eer-
ste van de negen gasten thuis 
opgehaald worden. Rond 17.30 
zitten alle gasten aan tafel met 
hun welkomstdrankje waarbij de 
eerste Nistelroise verhalen los-
barsten. 
De meeste gasten zijn de 80 le-
vensjaren gepasseerd en hebben 
inmiddels hun levenspartner ver-
loren. Hun lichamelijke beper-
kingen zijn divers, waarbij het 
beperkte zicht bij twee van hen 
de nodige ondersteuning bij het 

eten vereist. Dit varieert van het 
vlees snijden tot het aanreiken en 
weer wegzetten van een glaasje 
wijn.
Het menu bestaat uit een mos-
terdsoepje in een glas, een pas-
teitje, het hoofdgerecht van 

rundskarbonade met twee soor-
ten groenten en aardappelpuree 
en een afsluitend toetje met di-
versen soorten ijs. Het eten met 
de kerstversiering en de warme 
tafelaankleding spreekt de gas-
ten aan. Met name het met een 
klos opgediende hoofdgerecht 
zorgt voor een feestelijke tintje. 
Het gezelschap ontpopt zich als 
een avonturenbundel over hun 
verschillende levensfasen. 

De verteltrant roept de nodige 

nieuwsgierigheid van de gast-
vrouwen op, waarop de smeuïge 
levensverhalen steeds meer ech-
te historie uit Nistelrode op tafel 
brengen.
Samengevat een avondvullend 
programma waarbij de gasten 

rond 0.00 uur met een bij deze 
leeftijd passend drankje, een 
echte koude jonge jenever, aan-
stalten maken voor de thuisreis. 
Een mooie kerstwens verstopt in 
een verrassingspakket zorgt voor 
een mooie herinnering aan deze 
sfeervolle bijeenkomst. Ook de 
gastvrouwen kijken terug op een 
geslaagde avond, waarbij de gas-
ten aantoonbaar hebben ervaren 
hoe zij elkaars talenten kunnen 
benutten om hun eenzaamheid 
te doorbreken.

NISTELRODE - enkele Zonnebloemvrijwilligers zijn op zoek gegaan naar een aantal min of meer sociaal-
arme en minder mobiele gasten en organiseren voor hen een gezellig kerstdiner. Annet Bongers-ver-
meltfoort betrekt daarbij Jumbo Nistelrode, die hiervoor meerdere producten beschikbaar stelt. Danielle 
van de Kerkhof mag daarvoor van haar werkgever, de bekende cateraar rutten uit veghel, het benodig-
de serviesgoed gebruiken. Tenslotte helpt Janny verkuijlen met verdere hand- en spandiensten.

Het gezelschap ontpopte zich als 
een avonturenbundel over hun 
verschillende levensfasen
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auto & Motor NIEUWS Elektrisch rijden:   de overheid betaalt mee

www.autobedrijflangens.nl

Tramstraat 18 - 5388 GG Nistelrode - (0412) 61 20 76 - info@autobedrijflangens.nl

•	 Ford	Focus	Station Navi, PDC, afn. trekhaak, 
119.000 km,  2012

•	 Nissan	Qashqai	1.6 Acenta, leder, panorama-
dak, clima, trekhaak, 167.000 km, 2009

•	 Seat	Ibiza	1.4 SC Copa plus, clima, nieuw model 
73.000 km, 2012

•	 VW	Caravelle	2.5 TDI Camper met hefdak, 
uniek exemplaar met Leder Navi enz., 1999

•	 VW	Golf	1.6 TDI Highline Navy, Privacy glass, 
PCD V + A, 109.000 km, 2012

•	 VW	Golf	2.0 TDI 140 PK Navi ,PDC V + A , 
Stoelverw. Privacyglass 2011

•	 VW	Golf	2.0, GTD, 184 PK, aut. station, 
 Bi-Xenon, navi, panoramadak, clima, 18 inch, 

6.900 km, 2015
•	 VW	Polo	1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen + 

spiegels, 239.000 km, 2006
•	 VW	Touran 1.6 TDI,  AUT. Highline PDC V + A, 

Navi, Panoramadak Privacyglass 
 111.000 km,  2013
•	 VW	Tiguan	2.0 TDI AUT. Highline,  4-Motion Navi, 

Panoramadak PDC V+A Parkeerassistent 
 124.000 km, 2013

SCHADEHERSTEL
Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service

Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* Ruime openingstijden

* Ruime keus en 
onafhankelijk advies

* Snelle service van 
 o.a. reparatie

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com 

www.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

Zoggelsestraat 60, 5384 VE  Heesch - T: 0412453697 - M: 0624459601

Deukendokter.comDeukendokter.com
Ben v.d.WijgertBen v.d.Wijgert

Deuken 

verwijderen 

vanaf 

€ 50,00

De Deukendokter_109x53_wk46.indd   1 16-11-2012   9:33:04

Ook 

oldtimers te

 huur voor 

decoratie 

Zoggelsestraat 60 - 5384 VE Heesch - 0412-453697 - 06-24459601

Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14 

5473 RG HEESWIJK-DINTHER
Telefoon: 0413-291887

OOK VOOR REPARATIES EN APK KEURINGEN

Ford Fiësta 1.0 ................................. 2014

Ford Fiësta 1.0 48 kw ...................... 2015

Ford Fiësta 1.6 88 kw ...................... 2011

Ford Fiësta Diesel ...................2014-2015

Ford Focus 1.0 74 kW ...................... 2012

Ford Focus 1.6 D .......... 2006-2007-2008

Ford Focus 1.6 74kw ....................... 2004

Ford Focus 1.6 77kw ....................... 2012

Ford B-Max ...................................... 2013

Ford C-Max 1.6 D ............................ 2006

Peugeot 108 .................................... 2014

Peugeot 207 .................................... 2008

Renault Clio 1.0 ............................... 2013

Toyota Aygo 1.0 4-drs ...................... 2012

Toyota Yaris Verso 1.4 D ................... 2004

Volkswagen Lupo ............................. 2003

Volkswagen Up ................................ 2012

STATIONWAGONS:

Ford Focus 1.6 D ............................. 2013

Ford Focus 1.6i ................................ 2005

Skoda Octavia 1.4 103kw ................ 2013

BEDRIJFSAUTO’S:

Ford Transit D .................................. 2010

Al ruim 90 jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET 
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

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

Ook voor LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

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

Overheid stimuleert milieuvriendelijker rijden

De overheid stimuleert nieuwe technologieën en ontwikkelingen die autorijden milieuvriendelijker 
maken. Zoals biodiesel en elektrisch rijden. Je betaalt minder belasting bij de aanschaf van een 
zuinige auto. 

Afspraken over alternatieve brandstoffen en energiebesparingen: De Rijksoverheid stimuleert 
het aanbod van milieuvriendelijke brandstoffen voor vervoer zoals biodiesel. Bijvoorbeeld met 
subsidie. In het Energieakkoord voor duurzame groei staan afspraken over energiebesparing en 
meer duurzame energie. Deze afspraken zijn gemaakt met onder andere werkgevers, vakbonden en 
milieuorganisaties. 

subsidie en samenwerkingsverbanden voor hybride en elektrisch rijden: Elektrisch rijden zorgt voor 
een betere luchtkwaliteit. Een auto die elektrisch rijdt, stoot geen luchtverontreinigende stoffen uit 
zoals fijnstof. De overheid stimuleert elektisch rijden. Met het subsidieprogramma proeftuinprojecten 
hybride en elektrisch rijden zijn praktijkproeven met elektrische voertuigen mogelijk gemaakt. In het 
samenwerkingsverband Formule E-team werkt de overheid samen met maatschappelijke organisaties 
aan een actieplan met concrete actiepunten en werkgroepen.

Green Deals voor elektrisch rijden: De overheid werkt met andere partijen aan afspraken over 
duurzaamheid in Green Deals. Zo ondersteunt de Rijksoverheid het gebruik van elektrische 
voertuigen in de transportsector. Denk bijvoorbeeld aan elektrische leaseauto’s, elektrisch openbaar 
vervoer en elektrische taxi’s. Dankzij Green Deals is er een landelijk dekkend netwerk van (snel)
laadpunten voor elektrische auto’s.

energielabel voor auto’s: Nieuwe auto’s hebben een energielabel. Op dit energielabel staat onder 
andere hoeveel brandstof de auto verbruikt in vergelijking met auto’s van vergelijkbare grootte.

Label voor autobanden: Op alle nieuwe banden voor personen- en bestelwagens zit het Europese 
bandenlabel. Hiermee kun je banden vergelijken op het gebied van het brandstofgebruik. 

minder belasting bij elektrisch rijden: Als je een elektrische auto rijdt heeft dit meerdere voordelen. 
Bijvoorbeeld: 
- Je kunt vrijstelling krijgen van motorrijtuigenbelasting (mrb) en belasting op personenauto’s en 

motorrijwielen (bpm).
- Je hebt een lagere fiscale bijtelling. 
- Elektrisch rijden is zuiniger dan rijden op benzine of diesel.

Kabinet rutte iii: in 2030 alle nieuwe auto’s zonder uitstoot: Het kabinet wil dat uiterlijk in 2030 alle 
nieuwe auto’s geen vervuilende stoffen uitstoten. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de 
toekomst’. Het kabinet werkt dit voornemen nog verder uit.

Bron: Rijksvoorlichtingsdienst
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Elektrisch rijden:   de overheid betaalt mee

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

Citroen C3 airdream selection 
   91.000 km 2012
Ford Focus 1.8 Limited clima 
   trekhaak 2009
Ford Transit connect airco 
   132.000 km 2008
Hyundai Tucson 20i active joy 2007 
Opel Adam 1.4 23.000 km 
  exclusieve uitvoering 2016
Opel Agila 1.2 automaat, airco 2013
Opel Insignia 1.4 turbo station 2012
Opel Meriva 1,6 16v 2006

Renault Captur 1.2 Tce dynamique
   automaat 37.000 km  2015
Renault Clio 0.9 TCe 63.000 km 
   airco navi 2013
Seat Leon ST 1.2 TSI 40.000 km 
   vol opties 2015
Seat Mii 33.000 km 2015
Volkswagen Golf Plus CROSS 1.9
   TDI 2008
Volkswagen New Beetle  2003
Volvo V40 momentum T3 150 pk 2013

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrader.nl - www.trekhaken.nl

Middelste Groes 13a Heesch - Tel: 0412-453408 - Mob: 06-53148093
info@schadeherstelrooyendijk.nl - www.schadeherstelrooyendijk.nl

•	wij	werken	voor	
	 alle	verzekerings-
	 maatschappijen

•	 bij	ons	geen	standaard	
eigen	risico

•	 gratis	leenauto

onderhoud en reparatie personen- en bedrijfswagens APK personen- en bedrijfswagens
in- en verkoop lichte- en zware bedrijfswagens tachograaf ijken

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

Mobiel +31 (0)6 53 18 75 89     Fax +31 (0)412 45 23 65     info@autoserviceheesch.nl

 
 

 APK personen-bedrijfswagens
 tachograaf kijken

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

Middelste Groes 13    5384 VV Heesch    Tel. +31 (0)412 45 47 38
Mobiel +31 (0)6 53 18 75 89    Fax +31 (0)412 45 23 65    info@autoserviceheesch.nl

AART SCHOONES

Verkeer en vervoer: veranderingen in 2018
Bekijk de veranderingen die al zeker zijn op het gebied van verkeer en vervoer in 
2018. Nog niet alle definitieve wijzigingen zijn bekend.

bijtelling volledig elektrische auto: in 2018 is het bijtellingspercentage voor 
privégebruik van een volelektrische auto 4%. Net als in 2017. Dit blijft zo tot en 
met 2020. 

Wegenbelasting volledig elektrische auto: net als in 2017, betaal je dit jaar geen 
wegenbelasting voor een volledig elektrische auto. 
Dit blijft zo tot en met 2020. 

Wegenbelasting gewone auto omhoog: de tarieven voor de 
motorrijtuigenbelasting (mrb) worden aangepast aan de inflatie. 
Daarom gaat de wegenbelasting in 2018 met 0,8% omhoog. 

Bron: Rijksvoorlichtingsdienst 

Meer dan 10.000 M² en gratis parkeren Lagenheuvelstraat 11 Volkel
 
0413 272 914  

www.coppenswarenhuis.nl

Eetkamerstoel Tesla 
Softul in 3 kleuren
Adviesprijs 129,00

79,95

Stoel carlton
Adviesprijs 89,95 

69,-

Eetkamer tafel
Dingklik teak 220x100

Adviesprijs 669,- 

599,-

Salontafel set Mangowood 
75 en 60 cm

Adviesprijs 249,00

199,-

SETPRIJS 
VOOR 899,-

Zitcombinatie Duke 2.5 - 2 zits 
Stof relax in div. kleuren 

Adviesprijs 1199.,00

899,-

Salontafel met opbergruimte
Doosnee van 80 en 60 cm

           Vanaf159,-
Unique sierkussens

                 Vanaf7,99

Nieuwjaars MEUBELSHOW
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Oss Woonboulevard
Frankenweg 25-27
T 0412 62 36 98
info@verbruggen-megastore.nl

5000 m2 woonplezier
verbruggenoss.nl

Maandag  gesloten
Di, wo, vrij  10.00 - 18.00 uur
Donderdag 10.00 - 21.00 uur
Zaterdag   10.00 - 17.00 uur
Zondag   12.00 - 17.00 uur

VERBRUGGEN WENST U EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!

Hoekbank Joppa

v.a. € 999,-

Keuken Durante

v.a.  € 5.999,-

+ Gratis één jaar 
Wendy Magazine!
+ Gratis één jaar 
Wendy Magazine!
+ Gratis één jaar 
Wendy Magazine!

Caresse 3800

Complete boxspring set incl. Luxe 
pocketveermatras en geltex topper

vlak v.a. € 1.495,-
elektrisch verstelbaar v.a. € 1.995,- 

Zweefdeurkast Quadra

v.a. € 339,- 

Nisseroise Kwis, editie zeven

Geheime opdracht
Bij basisschool ‘t Maxend was het 
bijna een uur muisstil toen ieder-
een (verkleed) de aardrijkskunde-
toets aan het maken was. 
De afgevaardigden moesten hun 

topografische kennis over de we-
reld, Europa, Nederland en Nis-
seroi op drie verschillende kaar-
ten invullen. Je kon dit jaar ook 
punten verdienen met kleding, 
iedereen zag er fantastisch uit in 
Nederlandse, Aziatische en Afri-
kaanse klederdracht! 

22.22 uur
Precies om 22.22 uur moest er 
een foto worden gemaakt bij de 

klok van Hopmans. Vanaf 22.15 
uur werd het een drukte van je-
welste. 
Om 22.23 uur was iedereen weer 
terug op weg naar de kwislocatie 
om verder te kwissen! 

De uitslag-/feestavond
Alle 51 boeken worden momen-

teel vakkundig nagekeken, de 
filmpjes van ‘Te land, ter zee en 
in de lucht’ en de overheerlijke 
bakselcreaties worden geproefd. 
De organisatie komt de dagen 
wel door, de komende tijd! Jullie 
moeten nog even geduld heb-
ben... op zaterdag 13 januari 
volgt de uitslag. Wie is de slimste 
van Nisseroi, wie heeft de mees-
te Topokennis? Dat horen jullie 
die avond om 20.30 uur bij ’t 
Tramstation. 

Na de uitslag gaat de fantastische 
tienkoppige band Repop door en 
tussen de bedrijven door zal RWP 
de muziek verzorgen. 

Gelukkig nieuwjaar en tot de 
13e!

NISTELRODE - De kwis zit er weer op, de organisatie is begonnen met nakijken en de uitslag/feestavond 
van 13 januari wordt tot in detail voorbereid. De vraag die de komende tijd door Nistelrode gonst: “Wie 
wint de Nisseroise Kwis?” Maar ook, “Wie is het minst ‘wereldvreemd’ onder onze Nistelrodenaren?” 

De organisatie van de Nisseroise Kwis

22.22 uur bij HopmansBuitenopdracht

Wie is het minst 
wereldvreemd?

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

Bezorgers meld je aan!
Bezorgers gezocht voor DeMooiBernhezeKrant

HEESWIJK-DINTHER
Meerstraat, Abdijstraat, Maasstraat, Zijlstraat, Abt. 
Moorstraat, Ridder Robertstraat, Zusters JMJ-straat, 
Teerlingstraat, Pater van den Elzenstraat en Lariestraat.
ongeveer 200 adressen
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de OPLOSSiNg

Nieuwjaars-
receptie HvcH

HEESCH - HvCH houdt op zon-
dag 7 januari haar nieuwjaarsre-
ceptie. Je bent als lid, begunsti-
ger, toeschouwer of als andere 
HvCH-relatie hiervoor van harte 
uitgenodigd.

De receptie begint om 15.00 uur 
in de (nood-)kantine aan de Bin-
nenweg. Naast een gezellig sa-
menzijn en het overbrengen van 
de beste wensen worden ook de 
jubilarissen gehuldigd. Boven-
dien wordt dan ook de vereni-
gingsman of -vrouw bekend ge-
maakt. Dit is een belangrijke titel 
in de HVCH-traditie. Hopelijk tot 
dan!

Kampioenen

Heeswijk-Dinther
Basketbal - BC Argus 

U15

NistelrodeVoetbal - Pr. Irene JO11-3

Heeswijk-Dinther Voetbal - VV Heeswijk JO13-1

BerNHeZe SPOrtief

Iedereen van achttien jaar en 
ouder is van harte welkom om 
op deze avond in toernooivorm 
kennis te komen maken met 
de sport en vereniging. De hele 
avond wordt er met en tegen 
spelers met meer badminton-
ervaring gespeeld. Deze spelers 
zullen de introducees wegwijs 
maken in de beginselen van de 
snelste racketsport ter wereld. 
Voor de introducé die aan het 
einde van de avond de meeste 
punten heeft weten binnen te 

slepen, ligt er een gratis halfjaar 
lidmaatschap van HBV klaar. Een 
lidmaatschap dat goed is voor 
maar liefst twee speelmomenten 
per week!
Het introductietoernooi wordt 
op donderdag 18 januari van 
20.15 tot 22.00 uur gespeeld in 
sporthal ’t Vijfeiken in Heesch. 
Inschrijven voor deze avond is 
niet nodig. Meer informatie over 
de vereniging en het introductie-
toernooi is te vinden op 
www.hbv-heesch.nl. 

Badminton introductietoernooi

HEESCH  - vol snelheid, sportiviteit en gezelligheid het nieuwe 
jaar in? De Heesche Badminton vereniging (HBv) biedt die kans 
op donderdag 18 januari tijdens het Badminton introductietoernooi.

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG
Weijen 77a - 5388 HM Nistelrode
tel. 0412 - 611004
www.vanliempdtuinenpark.nl

ACTIE 
Benzinemotor
kettingzaag

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

van 304,- nu 229,-

Voor snoeiwerk of voor  
het zagen van haardhout.

Tijdelijk met graTis 
exTra keTTing t.w.v. € 22,50

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant

HEESWIJK-DINTHER - op zon-
dag 18 maart 2018 wordt het 
jaarlijks terugkerend wielercri-
terium in Heeswijk georgani-
seerd. 

Stichting Wielerevenementen 
Bernheze én de WielerSuppor-
terClub (WSC) Bernheze pak-
ken dit sportief evenement voor 

de 52e keer op. Van den Akker 
Aqua Service is als hoofdsponsor 
nauw bij dit evenement betrok-
ken en ondersteunt de organisa-
tie bij haar vele werkzaamheden.
Het wielercriterium wordt on-
der de vlag van de KNWU (Ko-
ninklijke Nederlandsche Wielren 
Unie) georganiseerd.
Volgende week meer informatie.

wielercriterium Heeswijk-van 
den akker aqua Service tour
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voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

 

dONderdag 4 jaNuari
tarotkaarten legging
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

film: Bram fischer
Filmhuis De Pas Heesch

taiji37vorm - taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

vrijdag 5 jaNuari
johnny cash tribute 
def americans
CC Nesterlé Nistelrode

Nieuwjaarsontmoeting 
Loosbroek
CC De Wis Loosbroek 
Pagina 3

Publieksavond Halley
Halleyweg 1 Heesch 
Pagina 8

Kerstboomverbranding
Kruising Hondstraat-Broekkant 
Vorstenbosch 
Pagina 16

Zaterdag 6 jaNuari
Kostuumverkoop 
Natuurtheater de Kersouwe
Kersouwelaan 1 Heeswijk-Dinther

Nieuwjaarsvuur
Hoogbroeksesteeg Nistelrode
Pagina 16

Kerstboomverbranding
Rodenburgseweg 
Heeswijk-Dinther 
Pagina 16

Kerstboomverbranding
Schoonstraat Heesch 
Pagina 16

ZONdag 7 jaNuari
concert cugnon Project
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

Nieuwjaarsevent
Partycentrum ’t Maxend 
Nistelrode
Pagina 2

Nieuwjaarsconcert fanfare 
St. Lambertus
CC Nesterlé Nistelrode

Nieuwjaarsreceptie HvcH
(Nood)kantine, binnenweg 1 
Heesch 
Pagina 31

maaNdag 8 jaNuari
alzheimer café
Ontmoetingscentrum Meteoor 
Oss

vvd-Bernheze thema-avond
CC De Pas Heesch

diNSdag 9 jaNuari
taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

centrum maia: Yoga les 
- Herinner je wie jij bent, 
Palmenweg 5 Nistelrode

meidenwerk
@Checkpoint Heesch

wOeNSdag 10 jaNuari
centrum maia: ton Bons, 
Helderziende waarnemingen
Palmenweg 5 Nistelrode

HKK Lezing: Historische 
boerderijen in soorten
Heemkamer Nistelrode
Pagina 8

cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

dONderdag 11 jaNuari
taiji37vorm - taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

centrum maia: workshop 
werken met energie
Palmenweg 5 Nistelrode

Nieuwjaarsbijeenkomst 2.0
CC Servaes Heeswijk-Dinther 
Pagina 19

Nisseroise Kletsavond
Partycentrum ’t Maxend 
Nistelrode

vrijdag 12 jaNuari
centrum maia: reiki 1
Palmenweg 5 Nistelrode

cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Keeztoernooi
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

BOBZ
Dorpshuis Nistelrode

Pronkzitting 
de rooie tesneuzik
‘t Tunneke Heesch

Zaterdag 13 jaNuari
filmavond: de Ondergrondse 
vergeet niet en de Schakel
CC De Wis Loosbroek

BOBZ (jongeren voortgezet 
onderwijs 1e en 2e jaar)
Dorpshuis Nistelrode

Pronkzitting 
de rooie tesneuzik
‘t Tunneke Heesch

uitslag Nisseroise Kwis
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode 
Pagina 30

ZONdag 14 jaNuari
film: frantz
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther

Zondagse muziek
CC Nesterlé Nistelrode

maaNdag 15 jaNuari
centrum maia: tai chi - 
Qi gong, beginners
Palmenweg 5 Nistelrode

film: mein Blind date mit 
dem Leben
Filmhuis De Pas Heesch

informatieavond BS toermalijn
‘t Vijfeiken 36 Heesch 
Pagina 13

diNSdag 16 jaNuari
taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

centrum maia: Yoga les
Palmenweg 5 Nistelrode

meidenwerk
@Checkpoint Heesch

Liederentafel
CC De Pas Heesch

film: mein Blind date 
mit dem Leben
Filmhuis De Pas Heesch

Nieuwjaarsborrel Onder-
nemersvereniging Heesch
Restaurant ’t Bomenpark Heesch

informatieavond BS emmaus
Dr. Saal van Zwanenberglaan 115 
Heesch 
Pagina 13

wOeNSdag 17 jaNuari
roparun sponsordiner
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

centrum maia: 
reiki-oefenavond
Palmenweg 5 Nistelrode

vipassyana meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

informatieavond OBS delta
‘t Vijf Eiken 36 Heesch 
Pagina 13

dONderdag 18 jaNuari
centrum maia: dierencom-
municatie – elementenleer - 
Herinner je wie jij bent
Palmenweg 5 Nistelrode

informatieavond BS de Kiem
De Ploeg 101 Heesch 
Pagina 13

taiji37vorm - taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Pronkzitting: de rooie tesneuzik
‘t Tunneke Heesch

Lezing horoscoop
Kloosterkapel Vorstenbosch
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vrijdag 19 jaNuari
centrum maia: tai chi - Qi 
gong, beginners - reiki 3a
Palmenweg 5 Nistelrode

voorverkoop pronkzitting 
Stg. carnaval HdL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Pronkzitting: de rooie tesneuzik
‘t Tunneke Heesch

Pubkwis
CC De Pas Heesch

familieopstellingen
Kloosterkapel Vorstenbosch
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informatieavond BS de Kiem
De Ploeg 101 Heesch 
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informatieavond OBS delta
‘t Vijfeiken 36 Heesch 
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informatieavond BS toermalijn
‘t Vijfeiken 36 Heesch 
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informatieavond BS emmaus
Dr. Saal van Zwanenberglaan 115 
Heesch 
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Fotograaf: 
Joop van Zeeland

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


