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Klas 1b van Gymnasium Bernrode zingt
uit volle borst mee tijdens bezoek
Tekst: Carlijn van de Ven Foto’s: Edwin Hendriks
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Grenzeloos Bernheze

HEESWIJK-DINTHER - Rapper Snelle verraste Gymnasium Bernrode vorige week vrijdag met een optreden. Klas 1b
had dit privéconcert te danken aan hun klasgenootje Milan van Liempt. Doordat hij de PhoNo app had gedownload
won hij samen met slechts twee andere leerlingen uit heel Nederland het bezoek van Snelle. De rapper gebruikte de
clip bij zijn nieuwste nummer ‘Smoorverliefd’ en promootte de app om het gebruik van de mobiele telefoon op de
fiets te verminderen.
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Klas 1b is blij met klaslokaalconcert van rapper Snelle

Terwijl de kinderen uit de klas
nietsvermoedend in het eerste
uur van hun schooldag zaten,
kwam Snelle plotseling de klas
binnen. Hij begon natuurlijk
met de vraag wie nu allemaal
de PhoNo app gebruikt. Wat
inhoudt dat je geen berichtjes
ontvangt op de fiets, zodra de
app ingeschakeld is. Hoe meer
minuten gefietst zonder het
gebruiken van je telefoon, hoe
meer punten je kon verzamelen.
En dát had Milan dus uitstekend
gedaan. Toen bleek dat een leerling zijn telefoon nog wel eens
checkt tijdens het fietsen om te
kijken of hij op tijd op school
zou komen, vroeg Snelle aan zijn
klasgenoten of er nog iemand
een horloge over had.
Bureau als podium
Na het belangrijke gesprek en

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

de uitleg over zijn videoclip, begon de rapper samen met gitarist
Okke Punt te zingen. Het duurde niet lang of het héle klaslokaal zong mee.
De leerlingen gingen staan en
hun idool nam het bureau van
de leraar als podium. Inmiddels
stonden ook de wandelgangen
vol met scholieren die een glimp
wilden opvangen van de ster. Na
het intieme ‘klaslokaalconcert’
mocht klas 1b op de foto met
hun held, waarna hij doorging
naar de twee andere gelukkige
winnaars in Nederland.
Belangrijke boodschap
Dit is niet het enige liedje van
Snelle met een maatschappelijk
thema. Zijn veel beluisterde hit
‘Reünie’ gaat over zijn jeugd,
waarin hij gepest werd. “Wat

bijzonder is aan de track ‘Smoorverliefd’”, zegt hij, “is dat eerst
de clip klaar was en dáarna gingen we pas de tekst schrijven”.
Interpolis had de rapper benaderd voor dit project, nadat uit
hun onderzoek bleek dat driekwart van de kinderen hun telefoon gebruikt op de fiets.

Milan gebruikte
de PhoNo app
uitstekend en
won het klaslokaalconcert

Evenementen met

Theo Verhoeven
pag. 31

In de clip is een belangrijke boodschap te zien, waarmee Snelle in samenwerking met Interpolis kinderen wil overtuigen hun telefoon in hun broekzak te houden op de fiets. Hiervoor is de
beroemdheid in gesprek gegaan
met jongeren.
Hij heeft alle heftige verhalen
over ongelukken door een telefoon in het verkeer, kunnen
omzetten in deze bijzondere
productie.

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

WONING VERKOPEN?

Zie pagina 15

Zie pagina 32

0412-74 53 52 - info@kom-wonen.nl

WWW.KOM-WONEN.NL

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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Neil Diamond Memories
in het Beneluxtheater
BERLICUM - Op vrijdag 6 maart staat de Neil Diamond Memories
tributeband in het Beneluxtheater van Den Durpsherd. Tegen betaling van € 17,50 kunnen bezoekers een hele avond lang genieten
van hits van de wereldberoemde zanger. De avond begint om 21.00
uur.
Neil Diamond is ruim 50 jaar
actief in de muziekindustrie en
heeft meer dan 130 miljoen platen verkocht. De Amerikaanse
levende legende heeft zijn internationale succes te danken
aan zijn charisma, een ijzersterke live-reputatie en natuurlijk
een berg onsterfelijke hits, zoals
‘Sweet Caroline’, ‘Girl’, ‘You’ll Be
A Woman Soon’, ‘Solitary Man’,
‘I Am…I Said’, ‘Cracklin’ Rosie’;
de lijst is eindeloos, de songs zijn
tijdloos.

COLUMN
Ton Bens
WAAR IS DAT KAASJE?
Heesch is volop in beweging en
wij doen hier natuurlijk graag aan
mee! We gaan naar buiten en
maken dan ook van de gelegenheid
gebruik om er een leuke actie aan
te koppelen zoals ‘Waar is het
kaasje’?

Neil Diamond Memories bestaat
uit ervaren en bevlogen muzikanten die veel ervaring hebben
opgedaan in theaters, op festivals en in verschillende muzikale projecten. Samen delen zij
de passie voor de legendarische
concerten die Neil gaf, toen hij
als singer-songwriter en showman op zijn hoogtepunt was.

Op de foto ziet u de actie die wij onlangs op Facebook en
Instagram hebben geplaatst... en de reacties zijn leuk... en het
blijkt uiteindelijk toch nog niet zo gemakkelijk te zijn, maar
er is een winnaar! Diana van Bergen-Smit heeft het geraden,
want het kaasje lag in de vensterbank bij Restaurant Wolters.
Een leuk weetje is dat Restaurant Wolters een aantal jaren
geleden als eerste de kaasjes van Bon Fromage op ‘hun kaart’
heeft gezet. En
inmiddels zijn we
vaste leverancier
van een aantal
mooie horecagelegenheden in de
regio! Jezelf laten
zien, dat kan op
diverse manieren:
een reclame in
de Krulkrant, een
pakketje sponsoren
bij het seniorenbal
of een plaatsje op
de REMIX wand.
Tal van leuke
activiteiten, waaraan
we graag een
bijdrage leveren.

Kom genieten van een spetterende show, geïnspireerd op
de energieke klanken van Neils
meest gewaardeerde meesterwerken. Niet alleen voor de fans,

Maar we gaan nog verder, want er komen nog een aantal
leuke activiteiten voorbij, waarbij u de komende maanden nog
meer kunt lezen over Bon Fromage, het team, leuke recepten
en natuurlijk ook leuke acties.

De Nederlandse Neil Diamond
Memories tributeband neemt u
terug naar de glorietijd van Neil
in de jaren ’70. Vooral naar zijn
legendarische concerten zoals
Hot August Night en Love at the
Greek.

ook een echte aanrader voor alle
muziekliefhebbers!
Na afloop is er ook nog een gezellige afterparty in onze foyer
met het akoestische trio ‘Three
of a Kind’!

Zie voor meer info en kaarten:
www.beneluxtheater.nl.

CARNAVALSTIP

Gebakken eitje

Eet ‘s ochtends
na een avondje
doorzakken een
gebakken eitje op
droog brood.
Werkt heel goed
tegen een kater!

Met Carnaval natuurlijk weer de leuke combi-bolletjes-eierenactie samen met de Bakkers Lamers, die natuurlijk niet mogen
ontbreken bij het Carnaval of als u vertrekt naar het buitenland
en een lekker broodje EI mee wilt nemen tijdens een lange
autoreis.
Wat u ook gaat doen, we wensen u heel veel plezier namens
Bon Fromage Team Oss - Heesch
Ton en Elly Bens

facebook.com/
floryaheesch

Kunst
Zondag 1 maart: Schilderijenexpositie Marina van Grinsven
Schilderen, vooral het werken
met kleuren door enkel de basiskleuren te mengen en daarmee zoveel nuances te kunnen
maken is de passie van Marina.
Dit komt zeer tot uiting in haar
schilderijen. Het plezier waarmee
ze werkt straalt van haar werk.
Nieuwsgierig hoe dat eruit ziet?
Je bent van harte uitgenodigd
op 1 maart van 13.00-17.00 uur,
vrije toegang.

7/8 maart: Beeldende kunst en
schilderijenexpositie ‘Kunst in
de Kapel’
Zes kunstenaars uit de omgeving exposeren in de Kloosterkapel. De kunstenaars, Anastazia
David, Ariane Bakker-Zimanky,
Corien Herregraven, Ine Gooren,
Martha Daams en Paul Sleiffer, zijn actief in verschillende
disciplines zodat een diversiteit
van werken van groot tot klein,
ruimtelijk werk en meerdere
schilderijen en tekeningen kan

worden getoond. Wij nodigen je
uit om de tijd te nemen in de rust
van de Kloosterkapel de kleuren
en vormen te ervaren en op je te
laten inwerken.

Zes kunstenaars
Toegang tot de expositie ‘Kunst
in de Kapel’ is vrij en wij ontmoeten u graag op 7 of 8 maart
tussen 12.00-17.00 uur in De
Kloosterkapel.

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

Openingstijden:
CarnavalsDinsdag t/m donderdag van 15.00 tot 23.00 uur
maandag
Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 00.00 uur
geopend va
Zondag van 15.00 tot 22.00 uur.
naf
14.00 uur
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Column
Marieke Moorman

Burgemeester Bernheze

LUCHTPOST
TOMAS PITTENS IN AMERIKA

Carnaval
Eind deze week dragen de wethouders en ik de sleutels van de
gemeente over aan prinses Heidi van Snevelbokkenland, prins
Porcus van Krullendonk, prins Frits van het Weversrijk en prins
Teun van het Pieregat. Deze dame en heren hoogheden mogen
dan vier dagen over onze gemeente heersen en zorgen dat we
een onvergetelijke carnaval beleven.

Mijn naam is Tomas Pittens. Ik ben 22 jaar oud en omdat ik in januari mijn studie in Tilburg heb
afgerond, woon ik sinds kort weer in Nistelrode. Nu mijn studententijd erop zit, leek het mij een
goed moment om op reis te gaan. De bestemmingen: Colombia en de Verenigde Staten.
The Sunshine State
Op het moment dat ik dit schrijf, zit ik in de bus en ben ik vanuit Miami onderweg naar Tampa,
de op twee na grootste stad van de staat Florida. Ik rijd over lange plattelandswegen met uitzicht
op prachtige stukken natuur. Zo nu en dan rijdt de bus door dorpjes die allemaal erg klein lijken,
maar wel beschikken over een supermarkt, politiebureau, bank en vooral fastfoodketens. Waar
ik in Miami vooral de ‘Bloomberg 2020’ campagneposters tegenkwam, zie ik hier meer ‘Trump
2020’ borden in de tuinen staan. Er lopen vooral oudere mensen op straat. Later vertelde een
man in de bus mij dat dit komt omdat veel gepensioneerde Amerikanen een tweede huis kopen in
‘The Sunshine State’ vanwege het subtropische klimaat. Ze komen hier om te overwinteren.
Groot verschil
Het verschil tussen Florida en Colombia, het land waar ik vorige maand verbleef, is groot. De dure
auto’s van merken als Lamborghini en Rolls-Royce die door de straten van Miami Beach rijden
zul je bijvoorbeeld in Comuna 13, een wijk in Medellin, niet tegenkomen. Toch zal ik deze wijk
niet snel vergeten. Comuna 13 was in 2009, op de Gaza-strook na, de gevaarlijkste plaats ter
wereld. Nu is het een levendige wijk met eetkraampjes, streetart en erg vriendelijke mensen. Tien
jaar geleden was in deze wijk nog 80% van de bewoners aangesloten bij een Guerrillabeweging.
Er was veel criminaliteit en er werd gevochten met de overheid van Colombia. Erg mooi om te
zien hoe de wijk dit verleden achter zich heeft gelaten en aan het opbloeien is, mede dankzij het
toerisme en een investering in een aantal roltrappen die de wijk een stuk toegankelijker maken.
Amazone-oerwoud; ‘t leukste
Het leukste onderdeel van mijn reis tot nu toe was de driedaagse tour door het Amazoneoerwoud. Samen met een studievriend en een gids vertrokken we vanuit Leticia. Leticia is
een klein stadje bij het drielandenpunt van Colombia, Peru en Brazilië. Vanuit daar gingen we
dieper de jungle in, om vervolgens een tijdje mee te leven met een inheemse stam. Dit was heel
bijzonder. Samen liepen we door de jungle waarbij ‘s nachts de vuurvliegjes en lichtgevende
kikkers zorgden voor een indrukwekkend beeld. We hebben enorm veel dieren gezien, waaronder
slangen, enorme sprinkhanen, roze dolfijnen, een capibara, luiaards en kaaimannen.
De komende dagen mag ik nog genieten van de zon hier in Florida, waarna ik verder zal reizen
naar New York. Bedankt voor het lezen en tot ziens!

De voortekenen zijn goed: we hebben al kunnen genieten van
gezellige prinsenrecepties en vermakelijke pronkzittingen. Ook
de overvolle programma’s tijdens de carnavalsdagen zelf, beloven
veel lol en feestelijke ontspanning.

‘Carnaval is meer dan
een verkleedfeest’
In de aanloop naar carnaval, las ik een opmerkelijk bericht:
een school in Zevenaar heeft besloten carnaval voortaan
verkleedfeest te noemen. Carnaval zou teveel verwijzen naar
de katholieke oorsprong en daarmee past de naam niet in het
openbare karakter van de school. Ik vind het heel gezond om
tradities en namen die kwetsen of discrimineren te herzien, maar
in dit geval vind ik het vergezocht. En jammer ook, want carnaval
is meer dan een verkleedfeest.
Carnaval is het feest van zotheid, spot en uitbundigheid. Het gaat
vooraf aan veertig dagen vasten en past daarmee in de katholieke
traditie. Een andere verklaring is dat het carnavalsfeest eeuwen
geleden werd gevierd om de lente welkom te heten, en dat
verwijst dan weer naar een heidense oorsprong.
Maar bovenal is carnaval een omkeringsritueel. De maatschappelijke rollen worden omgedraaid en we
drijven de spot met rangen en standen. Dat
is mooi en heeft betekenis. Iedere streek
viert carnaval net weer anders (weet ik
als geboren en getogen Limburgse met
jarenlange Brabant-binding), maar dat
maakt niet uit. Als je maar plezier hebt
en geniet.
Fijne carnaval!

burgemeester.moorman@bernheze.org

Beantwoord onderstaande vragen (de antwoorden zijn te vinden in deze krant) en dan komt er een woord uit de letters in de
rode vakjes. Stuur voor aanstaande maandag 24 februari 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en wie
weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Bloemsierkunst Ari-Jenne.

1. Hoe heet Nistelrode tijdens Carnaval?

2. Hoe heet Heesch tijdens Carnaval?

Bos bloemen
t.w.v. € 15,-

3. Hoe heet Vorstenbosch tijdens Carnaval?

4. Hoe heet Loosbroek tijdens Carnaval?

5. Hoe heet Heeswijk-Dinther tijdens Carnaval?
Weijen 7 - Nistelrode
0412-611397 - nistelrode@ari-jenne.nl
‘t Dorp 13 - Heesch
0412-451848 - heesch@ari-jenne.nl

Winnaar vorige week:
Nelly Smits
Het antwoord was:
WOORD
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GEZONDHEID IN BALANS

ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
ONS Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vorssel
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
Gildestraat 1, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 10.00 - 11.00 uur
Hoogstraat 53, 0412-451971
Gildestraat 1a, 0412-253158
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. 8.00-17.30 uur.
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, 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vorssel
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.
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EHBO cursus
Heeswijk-Dinther
30 MAART - 4 APRIL 2020

Vrijwilligers Goede Doelen
Week Heesch

HEESWIJK-DINTHER - Wat moet
je doen als iemand zich in zijn
vinger snijdt, een bloedneus
krijgt, op het punt staat om
flauw te vallen, zich verslikt bij
het eten of een vinger tussen de
deur krijgt?
Tijdens de cursus EHBO leer je
precies welke handelingen er
uitgevoerd moeten worden bij
de meest voorkomende ongevallen in en om het huis en op
het werk. Deze cursus geeft een
brede inleiding in het verlenen
van eerste hulp bij ongelukken
en reanimatie. Bovendien leer
je te beoordelen of eerste hulp
noodzakelijk is.
EHBO Vereniging St. Raphael

HEESCH - We stellen graag weer twee kanjers aan je voor die met
160 andere vrijwilligers collecteren van 30 maart tot 4 april 2020.
start weer met een nieuwe cursus EHBO op 3 maart in het
Willibrordcentrum in Heeswijk
van 19.30 tot 21.30 uur. De cursus bestaat uit tien lessen inclusief een examen. De kosten hiervan zijn € 175,-.
Meer weten? Kijk dan op
www.ehboheeswijkdinther
of stuur een mail naar
info@ehboheeswijkdinther.nl.

Festival Special Starz
Dancefestival voor mensen met een beperking

V.l.n.r.: Gusta, Marjolein en Wendy

Foto: Marcel van de Kerkhof

BEEK EN DONK/BERNHEZE - De eerste editie van het festival Special Starz vindt zaterdag 25 april plaats. Na onderzoek blijkt dat er een
grote behoefte is onder deze doelgroep om naar een écht festival te
gaan. Echter, de bestaande festivals zijn niet geschikt door teveel
drukte, prikkels en ontoegankelijkheid. Het doel van de organisatie
is om de bezoekers een onvergetelijke festivalervaring te bieden die
volledig op maat aangeboden wordt, zodat zij zich volledig geaccepteerd voelen in onze maatschappij.
Een jaar geleden zijn Wendy
Swinkels, Gusta van de Ven en
Marjolein Kluijtmans - intussen
Stichting Special Starz - begonnen om het idee van een dancefestival vorm te geven. Na vele
brainstormsessies is festival Special Starz geboren. Maar bij een
festival organiseren komt veel
meer kijken dan alleen een paar
dj’s vastleggen. Het inzetten van
social media, aankleding, entertainment, EHBO, sfeerbeveiligers
en natuurlijk sponsoren vastleggen, want zonder sponsoren zou
het festival niet kunnen bestaan.
Gelukkig zijn er al veel mensen
die het festival een warm hart
toedragen. Maar... er is dus nog
volop sponsoring nodig!
Het festival, dat plaatsvindt op
het terrein van Outdoor Laarbeek in Beek en Donk, hoopt 400
tot 500 bezoekers te trekken.

Op het festival zal een aantal dj’s
draaien, er zijn foodtrucks, er is
een dance area en nog allerlei
vormen van entertainment meer.
Alles is aanwezig om dit festival
een onvergetelijk succes te laten worden. Geen betutteling...
gewoon een fantastisch dance
festival!
Special Starz begint om 15.00
uur en loopt omstreeks 20.00 uur
ten einde. Voor meer informatie
of voor het bestellen van tickets
ga naar www.specialstarz.nl
of houd de Facebookpagina in
de gaten.

Ellen Neelen
“Ik ben al zeker tien jaar actief
voor Amnesty International. Ik
collecteer voor Amnesty International omdat ik vind dat iedereen recht heeft op vrijheid, op
een eigen mening en een eigen
levenswijze. Voor ons, in Nederland, is het vanzelfsprekend dat
je kunt zeggen wat je denkt en
niet bang hoeft te zijn om voor
je mening uit te komen. Maar in
heel veel landen is dat anders.
Met het collectegeld kan Amnesty International zich inzetten
voor al die zaken waar mensenrechten vanzelfsprekend zouden
moeten zijn, maar dat niet zijn.
Dat is belangrijk omdat ze dan
mensen kunnen helpen die onderdrukt worden, onterecht gevangen zitten of gemarteld worden. Ik hoop dat jullie Amnesty
willen ondersteunen in deze
Goede Doelen Week.”

Bernadette van Kronenburg
“Ik loop al meerdere jaren twee
keer per jaar een rondje langs
Heesche deuren om geld op te
halen voor de Nierstichting en
voor de Maag, Lever Darmstichting. De Goede Doelen Week
Heesch is dan ook een mooi initiatief, want dan gaan we aan de
slag om geld op te halen voor
zestien goede doelen. Ik denk

‘Als iedereen doet wat
hij kan, dan komen we
er samen ook’
dat iedereen in zijn of haar directe omgeving wel mensen kent
die iets kunnen hebben aan het
werk wat deze goede doelen allemaal doen. Ik denk maar zo,
als iedereen doet wat hij kan, al
is het maar een klein beetje, dan
komen we er samen ook!”

KUN JE EEN KATER VOORKOMEN?
Een kater kun je alleen voorkomen door de alcohol te laten
staan. Wie toch aan het drinken gaat, kan de kans op een
kater verminderen door extra vocht te drinken, bijvoorbeeld
om en om een alcoholisch drankje en een glas sap of water.
Ook helpt het om aan het eind van
de avond veel water te drinken.
Tussendoor een hapje eten kan helpen
om een lage bloedsuikerspiegel te
Bron: gezondheidsnet.nl
bestrijden.

Raaijmakers & de Mol Advies
hypotheken

•

verzekeringen

•

financieel advies

Verzekerd van een goed advies!
Gastenhuis 20 Heeswijk-Dinther
0413-432064 - info@rdmadvies.nl - www.rdmadvies.nl
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Onze toekomst ligt in Nederland
‘Wij zijn officieel Nederlanders’

HEESWIJK-DINTHER – “Wij zijn officieel Nederlanders
geworden.” Het is een mededeling die met trots en
blijdschap verteld wordt door de familie Hamoudeh die
jaren geleden de oorlog in Syrië ontvluchtte en inmiddels
al vijf jaar met plezier in Heeswijk-Dinther woont.
De familie Hamoudeh bestaat uit
moeder Alia, vader Jamal en hun
kinderen Awj, Bassam, Rouaa
en Mohammad. Tot de oorlog
in hun land uitbrak werkte Jamal als wiskundeleraar en Alia
had een baan in een laboratorium. De kinderen gingen naar de
middelbare school en studeerden
aan de universiteit. Het gezin
woonde in Damascus. Omdat
de situatie daar steeds slechter
en gevaarlijker werd stapten na
jaren oorlog de genoemde kinderen in een bootje en zonder
hun ouders werd van Egypte de
oversteek gemaakt naar Griekenland waarna zij bijna zes jaar geleden in Nederland terechtkwamen. “Het was heel moeilijk”,
vertellen Rouaa en Mohammad,
bijgestaan door hun ouders. Ze
vervolgen: “We waren zonder
onze ouders en spraken de taal
niet.” Aan laatstgenoemde werd
met goed gevolg gewerkt. Na
acht maanden kwamen ook Alia
en Jamal naar Nederland en werd
het gezin herenigd. Allemaal
volgden zij met succes een inburgeringscursus en spreken Nederlands. Sterker nog. Met trots
wordt gemeld: “Wij zijn officieel
Nederlanders.”
STUDEREN
Hoewel het gezin inmiddels gewend is aan het leven hier, neemt
dat niet weg dat er een moeilijke
weg afgelegd werd. “In Damascus hadden we een huis, werk,
school, familie en vrienden. Hier
hadden we, buiten elkaar, niets.
De gewoontes en gebruiken zijn
hier anders, we moesten de taal

leren, een eigen plek vinden en
omdat de diploma’s uit Syrië hier
niets waard zijn, opnieuw aan
een opleiding beginnen”, wordt
het samengevat. Daar wordt dan
ook hard aan gewerkt. Awj en
Bassam zijn getrouwd, wonen elders en zijn doende hun studies
af te ronden. Rouaa is bezig met
een studie economie en na aanvankelijk autotechniek start Mohammad met een opleiding om
boekhouder te worden.
CONTACT
Voor de ouders is het lastiger om
hun plekje te vinden. Hun voormalige werk kunnen zij hier niet
meer uitoefenen en hun wereldje is, hoewel veilig, wel een stuk

V.l.n.r.: Alia Rouaa, Mohammad en Jamal

Sham Catering
is bedoeld om
mensen zowel kennis
te laten maken met de
familie als met
het Syrische eten

kleiner geworden dan in hun
geboorteland. Jamal is een paar
keer per week te vinden in de
ontmoetingstuin bij CC Servaes
en Alia sluit eens per maand aan
bij een handwerkgroepje in Heeswijk-Dinther. Omdat de kinderen
naar school gaan en veel contact
hebben met Nederlanders, spreken zij de taal goed. Alia en Jamal
zijn beiden de taal machtig, maar
oefening baart kunst. Graag zouden zij meer contact hebben met
plaatsgenoten.
Op aanraden van vrienden, werd
in 2018 Sham Catering begonnen. Bedoeld om mensen zowel
kennis te laten maken met de
familie als met het Syrische eten.
Gerechtjes zoals falafel, warak
enab, kibbeh, kabse, tabole, fatosh, harese en meer. Het gezegde ‘Wat een boer niet kent, dat

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

vreet hij niet’, blijkt in deze een
waarheid als een koe. “Het is lastig om mensen te bereiken en het
hen te laten proberen”, zo wordt
verteld. Voor informatie kan gekeken worden op gelijknamige
Facebookpagina en/of contact
gelegd met Rouaa 06-24549830.
Hoewel het gezin nog veel familie en vrienden in Syrië heeft en
het nieuws op de voet gevolgd
wordt, ligt de toekomst in Nederland. De familie: “Na de oorlog
zouden we er wel op vakantie
gaan, maar we kunnen echter
niet meer terug.
Dan moeten we namelijk weer
helemaal opnieuw beginnen. We
hebben daar geen huis en werk
meer en ook onze opleidingen
zouden daar niets meer waard
zijn.”
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KBO NISTELRODE EN VORSTENBOSCH

KBO Bernheze
Jaarvergadering
KBO
Vorstenbosch

de biljarthoek voor zijn rekening
en Wim van Lith zal de externe
vergaderingen en contacten op
zich nemen. Aansluitend aan
de vergadering gaf Noud van
Vught, namens KBO-Brabant,
uitleg over het belang van een
sterke Brabantse seniorenorganisatie. Ook ging hij in op de
kosten die dat allemaal met zich
mee brengt. Na afloop bedankte
de voorzitter, mede namens het
bestuur en alle vrijwilligers, iedereen voor hun medewerking.

Jos van de Lisdonk

Voorjaarsbloemstuk

Theo Rooijakkers
Foto’s: Jo van de Berg

VORSTENBOSCH - Vorige week
woensdag hield KBO Vorstenbosch haar jaarvergadering. Na
het openingswoord met aandacht voor de huidige rumoerige
tijden, werden in woord en beeld
de diverse overzichten gepresenteerd en goedgekeurd.
Tijdens de bestuursverkiezingen
is er afscheid genomen van Jos
van de Lisdonk en Theo Rooijakkers. Beiden werden heel hartelijk
bedankt voor hun jarenlange inzet en zij kregen bloemen en een
attentie aangeboden. Voorzitter
Cor Ottenheim werd herkozen.
Daarvoor was statutair extra toestemming nodig. Jan van Grunsven en Wim van Lith zijn als nieuwe bestuurders gekozen. Jan van
Grunsven neemt als hoofdtaak

HEESCH - De dagen worden alweer wat langer, de krokusjes
steken al voorzichtig hun kopjes
boven de grond en dan denken
wij, Nicolien, Adri en Mardon,
ook aan het bloemstuk dat we
alle jaren zo vlak voor Pasen maken.
Nicolien heeft weer iets speciaals
uitgezocht: een vogelnestje dat
we met allerlei plantjes, eitjes en
takjes en nog meer voorjaarsspulletjes gaan aankleden en opvullen. Het ziet er heel vrolijk uit
en we hopen dat we weer een
gezellig clubje enthousiastelingen
bij elkaar krijgen om dit samen te
gaan maken. Wat dien je mee te
nemen naar deze les? Een groot
bord om het stuk op te zetten,
wat groen uit je tuin, een snoeischaar en een lijmpistool.
Wanneer: donderdag 9 april om
13.30 uur in de Missezaal van CC
De Pas. Kosten: € 15,-.
Aanmelden: vóór 6 april bij Adri
van Oss via 06-20531525.
Tot dan!

Bestuurwissel en -aanvulling

Geslaagde
carnavalsmiddag

Foto: Hans van der Wielen

NISTELRODE - In CC Nesterlé
werd zondag 9 februari weer een
speciale carnavalsmiddag gehouden. Circa 140 ouderen genoten van enkele hoogtepunten
uit de Weverszittingen.
Prins Frits den Urste met zijn gevolg openden de middag, waarna de huppels en de dansgarde
hun danskunsten vertoonden.
Pieter Meulendijks hield een buut
over zijn belevenissen in De Efteling en zanger Jacky van den Acker verhoogde de sfeer met gezellige meezingers. De prins ging
voorop in een polonaise, maar de
ouderen hielden het op inhaken
en meezingen.
In de pauze verzorgden de leden
van De Wevers de drankjes en
ging het KBO-bestuur rond met
hartige prikkers. De Durskes verrasten daarna met een wervelende playbackshow. De aankleding
van het podium en de kleurrijke
kostuums maakten de act tot
een waar schouwspel. Als laatste kwam Ton Brekelmans met
een hilarische buut. Ton was op
uitnodiging van de KBO, de opkomende storm trotserend, helemaal uit Udenhout naar Nistelrode gekomen. Als Toontje Snotpin

kwam hij op zijn eigen simpele
manier uit de doeken doen, wat
hij als schoolmènneke allemaal
op school heeft mee gemaakt.
De samenwerking tussen het
KBO-bestuur en het comité seniorencarnaval van Stichting
De Wevers was weer perfect.
Volgend jaar weer zo’n middag
graag. Beheerders en vrijwilligers
van CC Nesterlé, bedankt voor
jullie inzet!

Mathieu en Gerda

Meer foto’s: www.kbonistelrode.nl

Zilveren KBOspeld met
oorkonde voor
Jan Heijmans
NISTELRODE - Tijdens de ledenvergadering van KBO Nistelrode, die op 11 februari plaatsvond, is aftredend voorzitter Jan
Heijmans onderscheiden met de
zilveren KBO-speld met oorkonde. Hij kreeg deze uit handen
van Wim van Erp, lid van het Algemeen Bestuur van KBO-Brabant. Voor zijn vrouw Corrie was
er een boeket bloemen.
Jan kijkt terug op negen jaren
voorzitterschap. Hij was onder
andere lid van de Overleggroep
Ouderen Bernheze, waar de belangen van onze ouderen worden behartigd. Hij blijft voorlopig
in de OOB om zijn opvolger in te
werken. Noemenswaardige gebeurtenissen waren de realisatie
van CC Nesterlé en het opgeven
van het paviljoen De Wevershof,
het 60-jarig jubileum en de groei
naar 750 leden. Een woord van

Corrie en Jan

dank was er voor de vrijwilligers,
die het cement van de vereniging
vormen. Ook roemde hij de samenwerking met bestuur en vrijwilligers van CC Nesterlé.
Gerda Gevers nieuwe voorzitter
Als opvolger werd Gerda Gevers
gekozen. Gerda is 63 jaar en
woont in Loo. Zij is actief in Nistelrode bij de werkgroep avondwake en rouwbegeleiding.

Dienstbaar maken voor
de samenleving
Nu het bedrijf van haar man Peter minder tijd van haar vraagt,
wil zij zich nog meer dienstbaar
maken voor de samenleving.
In een al langere tijd bestaande
vacature werd nu eindelijk ook
voorzien. Mathieu Arts gaat het
bestuur versterken. Mathieu is
62 jaar, getrouwd met Hanny en
woont in De Beekgraaf.

Uurtje Klassiek: Het Shalosh Trio
HEESWIJK-DINTHER - Aanstaande zondag komt er een bijzonder pianotrio naar het Uurtje Klassiek; Het
Shalosh Trio. Zij speelt uitbundige volksmuziek en lichte klassieke muziek in de kapel van zorginstelling
Laverhof. Aanvang is 15.00 uur en de toegangsprijs is een vrijwillige bijdrage.
en daarmee verklappen zij hun
grootste affiniteit: volksmuziek!
Zeker, het trio speelt ook klassieke stukken, maar dan graag met
een knipoog naar de volksmu-

‘Met een knipoog naar
de volksmuziek, zoals in
het ‘Zigeunertrio’
van Hayden’

ge

Carnavalsbrid

V.l.n.r.: Guillermo, Roos en Saskia

Voor Bernheze ontwikkeld:
www.hulpwijzer-bernheze.nl
Voor vragen op maatschappelijk, educatief terrein, zorg en welzijn
www.samsambernheze.nl
Gratis diensten voor en door dorpsgenoten

Veel duurzame ensembles ontstaan tussen vrienden in de
conservatoriumtijd en dat is bij
Het Shalosh Trio net zo. De drie
leden studeerden allemaal aan
het conservatorium van Tilburg:
Roos van Well (viool), Guillermo

Quintero Rojas (piano) en Saskia
Le Poole (cello). In 2008 vloog
de vlam in de pan en sindsdien
spelen zij als Het Shalosh Trio op
vele podia in Nederland.
Shalosh is Hebreeuws voor drie

ziek, zoals in het ‘Zigeunertrio’
van Haydn of met het heel bekende en geliefde ‘Pavane’ van
Fauré dat bijna volksmuziek geworden is.
Verder worden we getrakteerd
op Cubaanse dansen, Moldavische liedjes en heerlijke tango’s
van Piazolla.
Een aanrader voor iedereen!
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Het gaat weer los in CC De
Pas met Nothing Else Matters
Dit jaar komt deze spetterende muzikale avond geheel ten goede aan
Stichting Matchis. Natuurlijk wil je daarbij zijn!

Aanbiedingen geldig van
20 t/m 26 februari
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Carnavalsknallers

Gebraden
gehaktballen
per stuk

€ 1,11

Kip Cajun
100 gr.

€ 0,80

M aandag 2
4,
dinsdag 25
en woensd
ag
26 februar i
gesloten

We hebben
ook nog extra
aanbiedingen
in de winkel

V.l.n.r.: Frank, Bart en burgemeester Marieke Moorman Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Marcel van der Steen

HEESCH - Voor de achtste keer organiseren Frank van Heck en Bart Lamers, op zaterdag 7 maart, met
hun band Co-Incidental het benefietconcert Nothing Else Matters. Met dit initiatief steunen zij ieder
jaar een ander goed doel. Dit jaar is gekozen voor een landelijk doel. Stichting Matchis speelt een belangrijke rol bij het zoeken naar stamceldonoren voor patiënten met leukemie of een andere ernstige
bloedziekte. De kans op een donor binnen de familie van de patiënt is slechts 30 procent. Als er geen
familiedonor is, gaat Matchis op zoek naar een niet-verwante donor.
Ambassadeur Marieke Moorman
Burgemeester Marieke Moorman
verbindt zich graag als eenmalig
ambassadeur aan dit doel. Vorig
jaar steunde zij dit doel bij De
Lions met het evenement Bike
my Day. Zij zet zich graag ook
voor Nothing Else Matters nog
een keer voor dit doel in. Marieke: “Het testen van een donor
kost € 35,-. De opbrengst wordt
dus heel goed besteed, want
vaak is stamceldonatie de enige
kans op overleven. Daar wil ik
graag aan bijdragen, en ik hoop
met mij ook heel veel anderen!”
De bands
Ook dit jaar gaat het weer knallen in CC De Pas, met vijf bands

die geheel belangeloos hun medewerking verlenen. De bands
zullen afwisselend optreden in
de zaal of het café, en spelen
dus niet tegelijkertijd. Dat geeft
de bezoeker de kans alle vijf de
bands te kunnen meemaken:
Outline switcht als coverband
moeiteloos van AC/DC naar
Queen en van Alice Cooper naar
ABBA. Vol energie zetten deze
rockers CC De Pas op zijn kop!
Jamcat weet met zes mannen en
een vrouw de beste muziek te
brengen, van glitterdisco tot rauwe rock.
Yoe Teek Mie In De Meeling kent
al jarenlang het klappen van de
zweep, is bekend in binnen- en
buitenland en maakt er ook in

CC De Pas weer één groot feest
van!
Vanavond Niet Schat brengt Nederlandstalige muziek waarin iedereen zich kan verliezen.
Co-incidental zorgt met voornamelijk rockmuziek en een aanstekelijk enthousiasme voor sfeer en
plezier: stilstaan is geen optie!
Steentje bijdragen?
Kun je er niet bij zijn maar wil je
wel doneren? Ga naar
www.nothingelsematters.nl.
Hier zijn ook kaartjes à € 12,50 te
koop. Kaartverkoop ook aan de
balie of www.de-pas.nl/agenda/
item/1058-benefietconcert-nothing-else-matters. Welkom bij
Nothing Else Matters!

PROPAAN | LPG | INDUSTRIËLE GASSEN | FLESSEN | TANKS

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

GASHANDEL WILLEMSEN
Kerkstraat 117 - Zeeland
06-54650715 - www.gashandelwillemsen.nl

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

GROENE ASPERGES 450 gram € 2.99
ERWTENSOEPGROENTE 500 gram € 1.50
RUBENS APPELS 1 kg € 1.95
Maandag 24 en dinsdag
25 februari gesloten
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

Zachte witte
bollen
8 + 4 GRATIS
Weekendknaller!

Weversbollen
& Knollebollen

Worstenbroodjes
8 + 2 GRATIS
Carnavalscake

Met Boswandeling
4 stuks voor

5,95

nu

4,10

Van Mook

De
Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277

Molenweg 3 - 5351 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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Ongelofelijk, over de
verrassende comeback
van religie
HEESCH – Volgens journalist Yvonne Zonderop heeft Nederland wat
al te radicaal afgerekend met het christendom. Zij ziet als ‘niet-belijdende’ religie als een bron van rijkdom: “Tegen mensen die religie
dom vinden, zeg ik: ga eens naar jezelf kijken.
Religie is juist ontzettend ingenieus. Waar vind je nou een systeem waarin je individueel iets
kunt beleven, maar ook collectief
iets aan hebt, iets dat een verhaal
vertelt met een verleden en een

van religie’ (2018). Begin dit jaar
sprak zij in het Jheronimus Bosch
Art Center in ’s-Hertogenbosch
en de belangstelling hiervoor was
boven verwachting groot. Wil jij
het boek van Zonderop lezen en

Carnavalsmissen
ZATERDAG 22 FEBRUARI
Petrus ‘bandenkerk Heesch - 9.30 uur
St. Lambertuskerk Nistelrode - 19.00 uur
St. Servatiuskerk Heeswijk-Dinther - 9.11 uur

Afrika-Engakoor zingt in de
St. Jozefkerk voor project in Malawi

Waar in je individueel iets kunt
beleven, maar ook collectief
iets aan hebt
toekomst, waarin je leefregels
hebt en rituelen en waar tegelijkertijd meervoudige interpretaties mogelijk zijn? Noem mij iets
dat daaraan gelijk is, noem mij
een ideologie die daarop lijkt. Die
vind je niet. Het is tijd dat we religie weer serieus nemen als maatschappelijk verschijnsel dat betekenis geeft”, vindt Zonderop.
Yvonne Zonderop schreef onder meer het boek ‘Ongelofelijk,
over de verrassende comeback

hier met anderen over praten?
Geef je dan op voor de leesgroep
van de parochie De Goede Herder, ook als je niet religieus bent.
Over de plaats van religie in onze
seculiere samenleving hebben
we allemaal onze vragen, twijfels
en overpeinzingen.
De gespreksavonden zijn bedoeld om die aan de hand van
het boek met elkaar te delen.
Voor meer informatie bel met
0412- 451215 of mail naar
a.bergsma@parochiedgh.nl.

OSS/NISTELRODE - Het AfrikaEngakoor treedt zondag 23 februari op in de St. Jozefkerk in
Oss tijdens de kerkdienst van
10.00 uur.
Het Afrika-Engakoor komt uit
Nistelrode en omstreken en bestaat al ruim 22 jaar. Tijdens zo’n
500 optredens heeft het koor
overal in Nederland haar vrolijke religieuze volksliederen kunnen laten horen. De liedjes krijgt
het koor van missionarissen en
andere
ontwikkelingswerkers.
Dirigent Mayke Hendriks maakt
er een arrangement van en leert

Tel. 0413 820390
7 dagen per week
24 uur per dag

het haar koorleden.
Bij elk optreden wordt gecollecteerd voor een klein project in
een ontwikkelingsland. Het geld
wordt rechtstreeks meegegeven aan een bekende, aan een

Elk optreden voor
een project in een
ontwikkelingsland
medelander die in een land ver
weg al het mogelijke doet om te
helpen. Dit keer zingt het Afrika-Engakoor voor een project in

Malawi. Gertrude van Santvoort
uit Oss maakt zich daar sterk
voor. Het geld wordt besteed
aan onderwijs en zorg in het
dorp Misukwa in Malawi.
Het koor verkoopt haar vier
prachtige cd’s voor € 10,- per
stuk en ook deze opbrengsten
gaan naar het project. Elk optreden is een warme muzikale culturele belevenis.
Je bent van harte welkom op
zondag 23 februari om 10.00
uur in de St. Jozefkerk aan de
Oude Molenstraat 8.

Reacties ‘Wa’n Skôn foto’

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

Voor u, naast u, met u

dvertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd 1

20/04/16 10:25

Na woensdag kreeg Rien van de Graaf al vrij snel een telefoontje van
Diena van Grunsven uit de Mortel. Hij moest maar eens even komen
buurten, “want”, zei ze “ik ken alle personen op de foto.” Frans en
Hanneke van Lith waren een oom en tante van Diena, hun dertien
kinderen dus neven en nichten. Diena wist alle namen te noemen
en ook nog enkele bijzonderheden over de kinderen te vertellen.
Volgens de 91 jarige Diena zijn alle mensen op deze foto inmiddels
overleden. Naast Theo van der Laar kreeg Rien ook nog van Jo van
der Lee-van Lith, de vrouw van Grad van Dorus van der Lee, een
telefoontje om te vertellen dat ze alle namen van de personen op de foto herkende. Leuk om te horen
dat er steeds weer diverse mensen reageren.
Deze foto zal binnenkort op de beeldbank van de HKK te zien zijn.

Wie, wat, waar en wanneer
NISTELRODE - Met regelmaat verschijnt in
DeMooiBernhezeKrant een
foto, waarvan de Heemkunde
Nistelvorst geen informatie
heeft.
Heb jij gegevens over
deze foto, dan stelt de
Heemkundekring het op prijs
als je dat laat weten. Je kunt
informatie sturen aan
hkk.nistelvorst@gmail.com of
bellen met 06-33587468.
Als er juiste informatie
ontvangen wordt, zullen we
het via deze krant weer laten
weten.
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Open atelierroute 2020
MIEKE DRIJFHOUT EN ALI KHALIL

MIEKE DRIJFHOUT
VAN HOOFF-VAN BAKEL
“Mijn werken zijn abstracte en
organische keramiekvormen. Het
is rond, gebogen, zacht en geleidelijk verlopend. Dit met verrassende details van onderdelen van
natuurlijke materialen zoals hout,
mos of zwammen.
Deze aardse elementen krijgen
speciale aandacht en zorgen voor
verwondering omdat het met de
keramiek één geheel wordt. Dit
is de herkenbaarheid van mijn
werk. Ik laat me uitdagen door

het zogenaamde primitieve stoken; pitfire en naked raku. Bij de
pitfire-methode worden de objecten met hout en zaagsel gestookt. De naked raku-techniek

Zo ontstaat er een zogenaamde
‘naakte huid’. Het proces is zeer
onvoorspelbaar en geeft bijzondere effecten.”

‘Mijn werken zijn abstracte en organische
keramiekvormen. Het is rond, gebogen,
zacht en geleidelijk verlopend’
is een stook waardoor het glazuur barst en daarna loslaat zodat alleen rook kan doordringen.

Nieuwlandsesteeg 7
Nistelrode
info@ateliermenzel.nl

CC NESTERLÉ
PRESENTEERT

cc
nesterle
FILMS
cc
nesterle
presenteert
presenteert
FILMMIDDAG
EN -AVOND
donderdag
donderdag
filmavond
27 februari:
Vakantiefilm:
27 februari: Filmavond:
PIETER filmavond
KONIJN
MONOS
In de Colombiaanse thriller Monos volgen
we een bende kindsoldaten en hun gijzelaar, een Amerikaanse dokter. Op een
woeste hoogvlakte staat een stel jongeren
strak in het gelid. Een fanatieke commandant blaft zijn ‘soldaten’ een nieuwe opdracht toe. Naast de krijgsgevangen en de
Amerikaanse dokter moeten ze ook een
koe verzorgen en bewaken voor De Organisatie. Als de commandant vertrokken is,
Pieter Konijn is de verfilming van Beatrix
‘Lijkt het echterNemeer
sterlé
Potter’s tijdloze verhaal over de eigenwijze
,
een
tienerkampzodan
dic een
en ondeugende Pieter Konijn.
Kom, htbij.
g
militaire eenheid’
& ont eniet
De avontuurlijke held Pieter Konijn is gemoet
!
liefd bij meerdere generaties lezers. Nu
krijgt hij de hoofdrol in deWWW.neSTerle.nl
eigentijdse en lijkt het echter meer een tienerkamp dan
stoere live-action animatiefilm voor de een militaire eenheid. Maar als de strijd
hele familie. De strijd tussen Pieter en nadert en de koe per ongeluk om het leven
meneer Verhoef om de moestuin loopt komt wordt het menens… Monos sleurt je
ontzettend uit de hand. Ook proberen ze mee in een overweldigend avontuur geallebei in de smaak te vallen bij hun lieve drenkt in rauwe emoties en weelderige
buurvrouw Bea. Zij is gek op dieren, terwijl natuur. Een genadeloos, wild verhaal over
meneer Verhoef juist een hekel heeft aan leiderschap, afbrokkelende controle en
het ‘ongedierte’ dat zijn tuin probeert te overlevingsdrang aan de grenzen van de
verwoesten.
beschaafde wereld.
Filmmiddag - Aanvang 15.00 uur
Kaartjes verkrijgbaar à € 2,50 aan de kassa
vanaf 14.30 uur.

Filmavond - Aanvang 20.15 uur
Kaartjes verkrijgbaar à € 5,- aan de kassa
vanaf 19.30 uur.

www.atelierroutebernheze.nl

ALI KHALIL, (1950, Syrië)
“Ik heb gestudeerd aan de Academie voor beeldende kunsten
in St.Petersburg, Rusland. Mijn
schilderijen bevinden zich in het
Nationaal Museum in Damascus
(Syrië) en in privécollecties in veel
landen van de wereld. Schilderen
is voor mij geen hobby, het is het
overbrengen van een speciale
boodschap. Ik nodig de kijker uit
om de dingen anders te zien dan
ze zijn.
Traditionele scenes uit de natuur zijn rijker en interessanter

dan ze lijken. Het zijn niet alleen
stenen of bomen, maar ze vormen ook de relatie tussen mens
en natuur. Nederland heeft zijn
cultureel erfgoed opgeslagen in
vele musea over de wereld. Het
erfgoed speelt een enorme rol bij
het formuleren van onze esthetische concepten. Ik bewonder
dit erfgoed en vind dat dit door
ons moet blijven worden gekoesterd.”
Abdij van Berne
Abdijstraat 53
Heeswijk-Dinther
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Geen kinderopvang maar toch
een plek voor je peuter?

Vanaf het moment dat je kind loopt, voelt
het de behoefte om de wereld in te gaan.
De grote ontdekkingsreis is begonnen!
Stap voor stap. In het eigen tempo.
Voldoende kansen en uitdagingen vormen voor je kind de sleutel tot ontwikkeling. Omgaan met andere kinderen, kennismaken met een onbekende omgeving,
ontdekken van nieuw spel en materialen.
Soms kom je thuis handen en voeten tekort om je kind te bieden wat het nodig
heeft. Of merk jij, samen met het consultatiebureau, dat je kind wel een extra stimulans in de ontwikkeling kan gebruiken.
Op de kinderdagverblijven Piekobello
(Heesch) en Klein Drakenstein (Heeswijk-Dinther) van Humankind kan je kind
ook terecht als je niet per se zoekt naar
kinderopvang. Voor een aantal dagdelen
in de week, afhankelijk van wensen en

mogelijkheden bieden wij het Vroeg- en
Voorschoolse Educatieprogramma Uk &
Puk en we werken nauw samen met alle
basisscholen in de gemeente. Dat maakt
de overgang naar school wel zo soepel.
Iets voor jouw kind? We kijken graag met
je naar de mogelijkheden.
Bel Saskia Brock via 06-13130198 of mail
saskiabrock@humankind.nl.
Warm welkom voor jou en je kind(eren)!

Persoonlijke aanmelding op Zwijsen
College en Fioretti College

Aanmelding nieuwe leerlingen op maandag 2, dinsdag 3 en woensdag 4 maart
VEGHEL - Voor leerlingen van groep 8 én hun ouder(s)/verzorger(s) is de overgang
van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs een flinke stap. Het Zwijsen
College en het Fioretti College vinden het belangrijk om al bij de aanmelding persoonlijk kennis te maken met de nieuwe leerling en zijn of haar ouder(s)/verzorger(s).
Bent u ouder/verzorger van een groep 8 leerling? Dan bent u samen met uw kind van
harte uitgenodigd om hem of haar persoonlijk in te schrijven op 2, 3 of 4 maart.
Leerlingen verlaten hun vertrouwde
schoolomgeving en komen in een compleet nieuwe dynamiek terecht. Beide
scholen bieden brugklassers en hun ouder(s)/verzorger(s) daarbij de nodige begeleiding en ondersteuning. Dat begint al
bij de aanmelding van het kind als nieuwe
leerling.
Op maandag 2 maart en dinsdag 3 maart
kunnen nieuwe leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) terecht tussen 18.30

FIORETTI COLLEGE

en 20.30 uur. Op woensdag 4 maart kan
dat tussen 16.00 en 17.00 uur. Voor het
Zwijsen College (havo-mavo, havo-vwo
en vwo+) aan het Prins Willem Alexander
Sportpark 15 in Veghel en voor het Fioretti
College (mavo, vmbo en praktijkonderwijs) aan de Muntelaar 4 in Veghel.
Op www.fioretticollege.nl en
www.zwijsencollege.nl vindt u informatie over de formulieren en gegevens die
meegebracht dienen te worden.
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Snertbal met drie podia
SNEVELBOKKENLAND - Paul van Lokven, in samenwerking met De Pindullekes en De Toren, zorgt
dinsdag 25 februari weer voor de unieke carnavalsafsluiter, Snertbal. Vanaf 12.00 uur zorgen meer dan
150 muzikanten verdeeld over acht groepen in De Toren voor een bijzondere en unieke carnavalssfeer.
Blaaskappellen en Brassbands uit alle hoeken van Brabant komen naar De Toren om in een unieke ambiance het echte carnaval te vieren.

Open
vanaf
11.30
uur

Voor
jong en
oud

ert HDL

Carnavalsconc

Snert en gehaktballen verzorgen
de inwendige mens en geven
hun naam aan deze knotsgekke
carnavalsmiddag. De bijzondere
muzieksmaak wordt versterkt
door de lekkere Pindullekeslikeur.
De muziekgroepen spelen op
twee podia de mooiste en meest
swingende carnavalsmuziek.

Om een mooie herinnering te
hebben aan dit unieke festijn
staat er ’t Fotohokje waar je de
gekste foto’s kunt laten maken.
Carnaval zoals carnaval bedoeld
is. Zien we jou bij de alweer zesde editie van Snertbal?
Noteer het in je agenda en in je
mobiel! De entree is gratis.

De Vrienden van
De Koninklijke Live
SNEVELBOKKENLAND - Op carnavalsmaandag organiseren Paul
van Lokven en De Toren, in samenwerking met Koninklijke Fanfare
Sint Willibrord, de vierde editie van dit unieke festival. Vanaf 14.00
uur treden muzikale vrienden van Fanfare St. Willibrord op.
Lokale bands met roots in de
Koninklijke Fanfare laten je swingen. Slagwerkers van nationaal
niveau verleiden je tot het ritmisch meebewegen. Meeswingen en meezingen doe je zonder
nadenken.
Dit jaar zijn de live bands Friday
night at Johns, Fatboys nie slim,
Project 1.51 en de Vrienden Van
Band te gast. Je loopt het risico
dat je later op de dag nog lang
niet verzadigd bent en dat je
nog meer muziek wilt horen en
ervaren. Geen paniek! Later op
de avond gaat de band Hard to
get los en zorgt voor nog meer
muzikaal genot.
Schrijf de datum in je agenda en
in je mobiel. Maandag 24 februari, De Toren Heeswijk-Dinther,
vanaf 14.00 uur en gratis entree!

De smaak te pakken? Ook al
geen probleem. Carnaval gaat
door en ook op dinsdag zorgen
Paul van Loken en De Toren
weer voor muzikaal topcarnaval
met het Snertbal.
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AAN HET WERK
VACATURE

Creatieve en zelfstandige grafische
vormgever m/v
16 uur per week
Ervaring met werken in
Photoshop, Indesign,
Illustrator
Heb je interesse stuur dan
je motivatie en je CV naar
office@bernhezemedia.nl

Laar 28 - Nistelrode - 0412-795170 - www.bernhezemedia.com

Gezocht
Vrijwilligers Dier & Tuin weide
HEESWIJK-DINTHER - Stichting Dier & Tuin weide is op zoek naar enkele vrijwilligers voor onderhoud
aan afrasteringen, stal, tuinen, blotevoetenpad en dergeljke. De Dier & Tuin weide is een natuureducatieterrein van vijf hectare aan de Meerstraat met allerlei boerderijdieren en tuinen zoals een insectentuin, moestuin, kruidentuin, diervoerveldje en hoogstamfruitboomgaard.
Heb jij tijd om met andere vrijwilligers de handjes uit de mouwen te steken? Dan ben je welkom op dinsdagen van 10.00 tot
14.00 uur en op zaterdagen van
11.00 tot 16.00 uur. Het hoeft
niet elke week, maar mag natuurlijk wel. Heb je interesse?
Kijk dan even op dierentuinweide.nl en op de Facebookpagina.
Neem dan bij interesse contact
op via info@dierentuinweide.nl
of 06-53221249.

Extra
zakcentje ?
bijverdienen
Sollicitatiegesprek tips:
wat je wel en niet moet doen
• Zet je telefoon uit. Laat 'm niet op trilstand staan.
• Wees beleefd. Zorg dat je netjes bent tegen
iedereen.
• Stel je netjes voor.
• Zorg dat je rechtop zit en probeer je schouders
te ontspannen.
• Praat rustig en duidelijk.
• Maak oogcontact.
• Let op je lichaamstaal
• Sluit het gesprek netjes af.

Word
bezorger van
deze krant!
Meer informatie: 0412-795170
of bezorging@bernhezemedia.com

Zie pagina 19

VACATURE

Redactie- en schrijftalent!
VERTAAL JIJ WOORDEN NAAR MOOIE VERHALEN OP PAPIER?

Zie jij fouten in een tekst in een oogopslag?
Heb jij HBO denk- en werkniveau en ben je een echte teamspeler?
Ben jij communicatief, stressbestendig, accuraat,
zelfstandig en breng jij je enthousiasme altijd mee?
BEN JIJ IN IEDER GEVAL OP MAANDAG EN DINSDAG BESCHIKBAAR?
Aantal uren in overleg.

…Dan zijn wij per direct op zoek
naar jouw redactie- en schrijftalent!
INTERESSE? Mail je cv en de reden waarom jij uitgenodigd wil worden
voor een gesprek naar office@bernhezemedia.nl
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Knotten van jonge wilgen
op de Griend
HEESWIJK-DINTHER - Voor de tweede keer ging het bont gezelschap naar de Griend bij het Kasteel.
Opnieuw was het zacht weer met een temperatuur van ongeveer twaalf graden. Het was bewolkt maar
aan het eind van de morgen kwam de zon toch door.
Deze keer was het gezelschap
met negentien man inclusief drie
gasten. Zo was er ook Ton Kooijmans uit Schijndel bij. Hij heeft
in Schijndel veel ervaring met
de griendcultuur. Hij had net als
Harry vd Pas en Nico Anker een
speciaal snijmes voor de griend
bij zich.
Rik van Kessel was er ook weer
met zijn twee kinderen. Evenals de vorige keer ontdeed Rik
de slootjes van het riet. Hij had
hiervoor een stevige zeis bij zich
waar hij eventueel zelfs de bramen mee te lijf kan.
Frank trakteerde de werkers in

de pauze op gebak vanwege zijn
verjaardag.
Komende zaterdag wordt er

gewerkt bij de Meerstraat. Dan
worden daar de wilgen geknot
langs de doodlopende zijweg.

Dierenopvangcentrum HoKaZo

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

Natuur(lijk) wandelen
HEESWIJK-DINTHER - Onder dat motto gaat op dinsdag 10 maart een nieuw wandelinitiatief van start.
We worden allemaal ouder en om fit en gezond te blijven is bewegen heel belangrijk. De drempel om
dat te (blijven) doen, is vaak hoog.
Om die reden hebben een paar
inwoners van ons dorp, samen
met Fysiomaatwerk en wandelvereniging Olat het initiatief
opgepakt om een wandelgroep
op te starten. Want wat is er
leuker dan samen wandelen in
de mooie natuur rond Heeswijk,
Dinther en Loosbroek.

Dit zijn geworden:
De Looz Corswarem Hoeve,
nabij Kasteel Heeswijk, De Kils-

HANS EN MARIE-JOSÉ
Wij, Hans en Marie-José
Egelmeer zijn in 2000 begonnen
met la Colline, een chambre
hotel in het Zuid-Franse Pont de
Barret. In 2017 zijn wij gestart
met een nieuw gastenverblijf
ongeveer 15 kilometer verderop.

www.hansenmariejose.nl

Een echte Pellegrin

Skippy is een lief en enthousiast meisje. Het is een kruising Staffordshire Bullterriër van 5 jaar oud. Skippy is vastgebonden aan
een boom gevonden en naar het asiel gebracht. Daar wacht
ze inmiddels alweer een hele tijd op een warm thuis. Skippy werkt graag en leert snel. Ze vindt het heerlijk om met
haar baasje te wandelen, maar trekt soms - vooral in het
begin - nog wel wat aan de lijn. Skippy wordt uit voorzorg
uitgelaten met een muilkorf, omdat ze fel kan reageren op
andere honden.
Dit kent ze goed en ze heeft er geen problemen mee. Skippy is een enorme knuffelkont en dol op aandacht. Ze wacht
dan ook met smart op een liefdevol verwenmens die helemaal voor haar gaat. Kijk voor haar volledige verhaal op
www.dierenasiels.com of www.facebook.com/hokazo!

Om het leuk en afwisselend te
houden hebben we gezocht
naar meerdere interessante
start-/eindlocaties in een mooie
omgeving.

LUCHTPOST

donkse molen, langs de Aa tussen Dinther en Veghel en De
Alpacafarm tussen Loosbroek en
Vorstenbosch, vlakbij Bedaf.
Vanuit iedere locatie worden
meerdere routes uitgezet. Korte
van ongeveer 5 km en langere
van ongeveer 10 tot 12 km.

Uiteraard met de mogelijkheid
tot een kopje koffie na afloop.
Op 10 maart starten we om
10.00 uur bij de Looz Corswarem Hoeve, Kasteel 3, Heeswijk-Dinther. Aan deelname zijn
geen kosten verbonden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via het volgende mailadres: heeswijk@fysiomaatwerk.
nl. Ook indien niet aangemeld,
ben je uiteraard welkom op 10
maart.
Namens de initiatiefgroep Natuur(lijk) wandelen,
Helma van Heesch,
Marcel Heijmans,
Christ van den Boogaard.

Video Design Lunenburg
Uw kostbare ‘oude’
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk

06-22066338

‘Pellegrin et frères’. Vijf broers waarvan drie in de zaak,
twee zoons, een zwager, drie neven en een ondernemende
Portugees. “Kwam net boven de tafel uit, vijf jaar oud en
wist, ik wil bouwer worden”, vertelt Bernard, middelste
broer en ‘patron’ van de ‘entreprise’. Vader Jacky was
begonnen met installatiewerk en kleine verbouwingen. ‘Toit’
(dak), serres en gouttières (goten). Gemankeerde ketels en
verstoppingen. Als er iets kapot was belde je Jacky. Nog
steeds heeft ie zijn klantjes, weet van geen ophouden.
Bernard heeft hem al eens van het dak geplukt. Ladder
weggegleden, niet beveiligd. Verontwaardigd als je er wat
van zegt.
Verhalen voor aan de keukentafel, ingekleurd door onze
eigen ervaringen met de firma. Rommelig, druk, geen tijd,
maar altijd bereid om zaken te doen. Zo had Bernard zwager
Yvon als loodgieter voor onze badkamer bedacht. Bedoeld
als tussendoortje zou de ruimte van twee bij twee en een
half in een weekje klaar moeten zijn. Yvon, breed, stoïcijns,
enigszins gebukt door het leven, was kennelijk gewend
om alleen te werken. Muziek op sterkte, veel zuchten en
in zichzelf pratend. ‘Incroyable’ en ‘impeccable’ (als het
goed ging), ‘merde’ en ‘catastrophe’ (foute boel) waren zijn
stopwoorden.
Na een week vol
omgelegde leidingen,
nieuw gepleisterde muren
en afgebikte plafonds, zou
maandag de tegelzetter
komen. De betreffende
maandag was van een
onaardse rust, ledigheid
en stilte. Dinsdag Bernard
nog maar eens gebeld.
“Tegelzetter, badkamer?” “Met vijf minuten staat ie voor
de poort, was een kleine ‘chantier’ (klusje) tussengekomen.
Komt goed”. Kwartiertje later Yvon aan de deur, cement
gebracht. “Bonjour, ça va?” Gaat het? “Nu ik jou zie wel”.
“Tegelzetter al weg dan?” “Nee, die moet nog komen!”
Meespelen of kwaad worden.
De tegelzetter was overigens een goed vakman en een
plezierige vent. Had kennissen in Pont de Barret wonen en
er een paar jonge poesjes gehaald. ‘Feline’, naar een dorpje
in de buurt, en ‘Rimandoule’, bergbeekje bij Pont, had ie
ze gedoopt. Leuke katjes. Dit was zijn laatste karwei in de
Drôme. Ging verhuizen. Zijn vrouw kwam uit de Dordogne.
Last van heimwee. Dus wat doe je dan. Had al iets gekocht
bij Bergerac. Zou zijn huis hier verhuren. Na de bouwvak
zou ie vertrekken. Niet verstandig volgens Bernard, hier
had ie zijn contacten en bij zijn vrouw kon je het toch niet
goed doen. ‘Enfin et bon’ het was niet zijn probleem, zou
er zich niet mee bemoeien, maar verloor zo wel een goede
‘carreleur’.
Donderdag zouden ze afmonteren. Dat het vrijdag werd
hielden we rekening mee. Yvon had niet zijn dag en had
een tang op een hoekje van het badkamermeubel laten
vallen. “Cassé”, wist ie te vertellen, moest vervangen
worden. “Zou Bernard niet blij mee zijn”. Vervolgens liep
ie tegen een verstopping aan, oude zeepresten achter een
nieuw gemonteerde afvoerpijp. “Merde”. En tenslotte
liet ie de glazen wandafscheiding naast de ‘bac à douche’
uit zijn handen glippen. Deurstijl ving hem net op, en
gelukkig niet vloer of dorpel. “Anders had Bernard hem
vast gekeeld”, maakte een ‘harakiri’ beweging naar de keel.
“Catastrophe!”
Alles is uiteindelijk goed gekomen. Dankbaar namen we
afscheid van Yvon. Al is hij ook elektricien vertelt hij, voor
het afmonteren van de wandcontactdozen en het ophangen
van de laatste lamp maken we toch liever gebruik van de
diensten van Michel. Neef van Bernard en al een echte
Pellegrin. Hij ontvangt onze betaling liever ‘en espèces’
(contant). Zijn oom heeft daar vast begrip voor, stelt de
jonge ondernemer, en het bovendien veel te druk met de
eigen administratie...
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V-1 in Dinther
BERNHEZE - Eind 1944 werd in Overijssel een aantal lanceerinstallaties voor de V-1 raket in gebruik genomen. De vliegende bommen, die daar werden gelanceerd, waren bedoeld voor de toen al bevrijde, voor de geallieerden zeer belangrijke, havenstad Antwerpen. Deze stad was een grote aanvoerplaats voor het materieel voor de aanvallende, geallieerde
troepen in België en Zuid-Nederland.

Lanceerinstallatie V1

Vreemd geluid
Op zaterdagavond 16 december 1944 zat
ons hele gezin (van Antoon van Gemert en
Cor Smeekens) gezamenlijk boterhammen
te eten toen plotseling een vreemd stotterend motorgeluid uit het luchtruim tot onze
keuken doordrong. Het geluid was zo sterk
en zo vreemd dat direct gedacht werd aan
groot gevaar. Vader vloog naar buiten en
ik er achteraan. Ik dacht meteen aan een
brandend, aangeschoten vliegtuig vanwege het zien van een vlammend, laag overkomend vliegtuig. We konden de vorm van
het voortbewegende gevaarte in de donkere avond niet zien. Maar de volgende
ogenblikken maakten duidelijk dat het een
nieuwe vinding in de luchtoorlog was. Binnen een minuut was het nog steeds vuurspuwende ‘vliegtuig’ bij ons uit het oog
verdwenen.
Moederlijke zorg
Moeder had de andere, angstige kinderen binnengehouden. We wisten niet of
het een eenmalige gebeurtenis zou zijn en
wat de betekenis van het gevaarte zou zijn.
Volgden er direct nog meer exemplaren?
Wel was in de kranten geschreven, dat een
nieuw wapen aan de Franse kust was ingezet om Londen te bestoken. Wat we niet
wisten was, dat de lanceerplaatsen met het
terugtrekken van de Duitse legers ook in
Nederland waren opgesteld.
Een van de vele projectielen
Regelmatig hoorden we de vliegende
bommen overkomen. Engelse jachtvliegtuigen schoten er zo veel mogelijk uit de
lucht. Ook in Dinther waren er in de loop

V1 neergestort in de Zandstraat in Dinther

V1

van de winter een paar in het open terrein
gevallen waar ze niet veel schade hebben
aangericht. In de kranten stond meer informatie met betrekking tot de V-1.

bedacht hij het plan om ze hier te beschieten en in het wijde Schijndels Broek neer te
laten komen. Hij vroeg me mee te doen en
ik stemde met enthousiasme daarmee in.

‘Het geluid was zo sterk
en zo vreemd dat
direct gedacht werd
aan groot gevaar’

Zo was het ongeveer eind december, dat
we gezamenlijk, beiden gewapend met
geweer en voldoende kogels, de Aa-brug
in de Avesteinstraat als schietplaats kozen.
We wisten uit ervaring van de laatste weken dat de vliegende bommen even na de
middag bij deze plaats over kwamen. De
hoogte van ongeveer tweehonderd meter
was een bereikbare afstand.

Een ideale gedachte en uitvoering
Hoe meer V-1 ‘s in onze open contreien
werden neergeschoten, des te meer werden
elders mensenlevens, huizen en oorlogsmaterialen gespaard. Mijn oudere 18-jarige vriend, lid van de Ordedienst (OD) en
wachtlopend aan de Heeswijk-Schijndelse
brug, was in het bezit van twee geweren
en een vrachtje aan kogels. Met de boven
beschreven kennis van het doel der V-1 ‘s

Jeugdige overmoed
Daar er in die tijd overdag op veel plaatsen geschoten werd en omdat de O.D.er in
uniform was (en ik uiteraard niet) konden
we ongehinderd zeker een stuk of zes pogingen doen. We beschoten de stotterende
vuurspuwers en onze zesde kogel raakte
een staart.
Londen of Antwerpen hebben we niet kunnen redden van zelfs maar één projectiel.
Onze bedoeling was goed en de nuttig
bedoelde schietoefeningen niet onaangenaam.
N.B. Informatie waar ik later achter kwam
- V-1 is een Duitse afkorting van
Vergeltungswaffen.
- Het was een onbemand straalvliegtuig.
- Afmetingen: 8 meter lang en 5 meter
breed.
- Op het toestel bevond zich een
voortstuwingsbuis.
- Er zijn 8.000 stuks afgeschoten, waarvan
er 2.200 in Nederland zijn gevallen.
- Zij vlogen van noord naar zuid vanaf 16
december 1944 tot einde april 1945.

V1 lanceringen vanuit Overijssel

Jan van Gemert, augustus 2019.

HERDENKING

75 JAAR
BERNHEZE

ONDERSTAANDE VERHALEN
WORDEN NAAR AANLEIDING VAN
HERDENKING 75 JAAR BERNHEZE
GEPUBLICEERD

D-Day (5 juni)
We Remember (14 augustus)
Piet Hanegraaf I (28 augustus)
16-18 September (11 september)
Een oorlogsmisdaad (18 september)
Ochtend 19 september (25 september)
Middaguur 19 september (2 oktober)
Zuivering Laverdonk (16 oktober)
Driedaagse ‘Slag om Heesch’ I
(23 oktober)
Driedaagse ‘Slag om Heesch’ II
(6 november)
Het veldhospitaal (13 november)
1 oktober (27 november)
Ramp op Den Dolvert (11 december)
Piet Hanegraaf II
Flight Sergeant George Thompson, V.C.
(18 december)
Koeien begraven (8 januari 2020)
Schietoefening Franse Soldaten
(22 januari 2020)
Mijn tante I (12 februari 2020)
V-1 in Dinther (19 februari 2020)
In verkeerde handen
Mijn tante II
Broer van Gestel
Piet Hanegraaf III
Bernard v.d. Heijden
Burgerslachtoffers
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GEMEENTEBERICHTEN

PRAKTISCHE INFORMATIE
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 0412-45 88 88
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.: 0412-45 88 88
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
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Aanmelden voor de Landelijke Lokaal sportakkoord
Opschoondag kan tot 6 maart Samen aan de slag
Kom ook in actie tegen
zwerfafval
Op zaterdag 21 maart doet gemeente Bernheze mee aan Nederlands grootste opschoonactie
tegen zwerfafval. Allerlei verenigingen, scholen en vriendengroepen hebben zich al aangemeld om de buurt een stuk schoner te maken. Doe jij ook mee?
Doe mee en win de Afvalbingo
Met jouw opschoonactie zorg
je niet alleen voor een schone
buurt, maar kun je ook nog
eens prijzen winnen! Met de Afvalbingo worden alle kinderen
met een volle bingokaart beloond met een leuke verrassing

Samen met ambassadeurs uit de gemeente willen we een lokaal
sportakkoord opstellen. Zoveel mogelijk inwoners van Bernheze laten sporten en bewegen met aandacht voor een gezonde leefstijl,
dat is de insteek en ambitie van het akkoord.

en maakt jouw groep kans op
mooie prijzen.
Doe ook mee en meld jouw
groep vóór 6 maart aan via:
www.bit.ly/LOD2020-Bernheze.
Hopelijk tot ziens op de Landelijke Opschoondag!

Zet de datum in je agenda
Graag willen wij samen met jou
invulling geven aan de thema’s
tijdens de themabijeenkomsten
op: dinsdag 3 maart om 19.30
uur of woensdag 4 maart om
16.00 uur. Locatie: MFA De Stuik,
Schoolstraat 14 in Vorstenbosch.

AGENDA
3 maart 2020
19.30 - 21.00 uur
Themabijeenkomst
lokaal sportakkoord
MFA De Stuik, Vorstenbosch
4 maart 2020
16.00 - 17.30 uur
Themabijeenkomst
lokaal sportakkoord
MFA De Stuik, Vorstenbosch
4 maart 2020
Laatste dag aanmelden
snoeihout buitengebied
21 maart 2020
Landelijke Opschoondag
Meer informatie:
www.bernheze.org

Gemeente haalt snoeihout
buitengebied op
In de week van 9 maart 2020 halen we snoeihout op in het buitengebied.
Als u uw snoeihout wilt laten ophalen, vul dan voor 4 maart 2020
het online formulier in op www.bernheze.org (zoekterm: snoeihout).

Vragen of suggesties?
Neem contact op met onze
sportformateur Rob van der
Wijst via info@negen.nl.

Starters op de woningmarkt opgelet: binnenkort gaat de nieuwe starterslening van start!
Starters kunnen hiermee gemakkelijker een woning kopen. De
regeling en een aanvraagformulier worden begin maart gepubliceerd op deze gemeentepagina’s
en onze social media kanalen.

- Androvics, Liza Lilla,
geboren 27-05-2009
- Jovánovics, Péter,
geboren 15-10-1991
- Ippler, Edit Eszter,
geboren 05-04-1992
Besluitdatum: 12-12-2019
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing.

Meer info en solliciteren op
www.werkeninnoordoost
brabant.nl

Op 25 februari is Burgerzaken
open tussen 9.00 en 10.00
uur voor het aangeven van
geboorte en overlijden.

Doe ook mee!
Je kunt je aanmelden op:
www.sportakkoordbernheze.nl.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

We zijn op zoek naar:
- Domeinmanager interne
dienstverlening

Het gemeentehuis is op de
volgende dagen gesloten.
- 24 februari 2020
- 25 februari 2020

Per thema werken we concrete doelen en acties uit. In
april presenteren en ondertekenen we het akkoord en gaan
we aan de slag met de acties.

Nieuwe starterslening

VACATURE

Aangepaste
openingstijden
rond carnaval

Waardevolle opbrengst
Eind januari vonden de eerste
bijeenkomsten plaats. De opbrengst uit deze bijeenkomsten
hebben we onderverdeeld in vier
thema’s:
1. Samen werken aan samenwerken;
2. Iedereen kan meedoen;
3. Sport en bewegen in beeld en
4. Vitaal verenigen.
Op www.sportakkoordbernheze.nl
vind je de presentatie en een samenvatting van de opgehaalde
informatie.

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.

Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens
De volgende personen wonen
niet meer op het adres waar zij
volgens de Wet basisregistratie
personen staan ingeschreven.
Dit blijkt uit het adresonderzoek
van de afdeling Burgerzaken.
Het college van burgemeester

en wethouders van de gemeente
Bernheze heeft daarom besloten
om hun persoonsgegevens niet
meer bij te houden en hen uit te
schrijven uit Nederland. Hierop
volgt een inschrijving in het RNI
(Registratie Niet Ingezetenen)
met onbekende verblijfplaats.
- Śliwa, Adrian Rafał,
geboren 24-03-1999

Met vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze,
telefoon 0412-45 88 88 of gemeente@bernheze.org.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Stichting Slippendwiel voor
het organiseren van het Mega
Trekkertrek Spektakel op 13
maart van 20.00 tot 02.00 uur

en 15 maart 2020 van 08.00
tot 24.00 uur op een terrein
aan de Nistelrodensedijk (t.h.v.
huisnummer 6) in Loosbroek.
Op 13 maart 2020 van 20.00
tot 03.00 uur en 15 maart van
08.00 tot 24.00 uur is Nistelrodensedijk (vanaf Berkenvenseweg tot aan de Justitieweg) gedeeltelijk afgesloten voor alle
verkeer, behalve voetgangers.
Ook wordt er in de Bosweg
een parkeerverbod ingesteld
voor beide zijden van de weg.
De beschikkingen zijn verzonden op 12-02-2020.
- Jenco Stables voor het organiseren van paarden-/ponywedstrijden op 9, 16, 23 mei en 15
augustus 2020 op de locatie
Kampweg 29a in Vorstenbosch
van 08.00 tot 18.00 uur. Tijdens de wedstrijden is een gedeelte van de Kampweg (vanaf
de Grote Heide tot de Molenweg) in Vorstenbosch afgesloten voor alle verkeer behalve
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voetgangers. De beschikking is
verzonden op 14-02-2020.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Wet milieubeheer
Algemene maatregel van bestuur
De volgende melding als bedoeld
in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) is ingekomen:
Vorstenbosch
- Nistelrodesedijk 9
Veranderen van een varkenshouderij

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Nistelrode
- Kantje 16
Uitbreiding/renovatie achterzijde woning
Datum ontvangst: 07-02-2020
- Maashorstweg 2
Slopen op grond van ruimtelijke regels

Datum ontvangst: 11-02-2020
Heesch
- Zoggelsestraat 86
Verbouw woning
Datum ontvangst: 07-02-2020
- De Eg/De Gaffel/De Ploeg/De
Rijf/De Wisboom/De Zeis/De
Zicht
Renovatie en onderhoudswerkzaamheden aan 130 woningen
Datum ontvangst: 12-02-2020
- Monseigneur van den Hurklaan 20
Bouw bijgebouw
Datum ontvangst: 10-02-2020
- John F. Kennedystraat 94
Opwaarderen buitenschil
Datum ontvangst: 12-02-2020
- Achterstraat 9
Slopen op grond van ruimtelijke regels en realisatie van aanbouw, overkapping en garage
Datum ontvangst:12-02-2020
Procedure 1a en 6 zijn van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzen-

ding van het besluit in werking.
Nistelrode
- Dintherseweg 27
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening i.v.m.
huisvesten arbeidsmigranten
Verzenddatum: 10-02-2020
- Kantje 16
Uitbreiding/renovatie achterzijde woning
Verzenddatum: 13-02-2020
Heesch
- John F. Kennedystraat 35
Plaatsen overkapping en vlaggenmast
Verzenddatum: 11-02-2020
Heeswijk-Dinther
- De Bleken 1
Verbouw woning
Verzenddatum: 10-02-2020
- Sectie D nr.943 tegenover Heibloemsedijk 7
Plaatsen mast t.b.v. telecom en
handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 10-02-2020
Loosbroek
- Nistelrodensedijk 14
Oprichten akkerbouwloods
Verzenddatum: 13-02-2020
Vorstenbosch
- Nistelrodesedijk 9

Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening, beperkte
milieutoets en realisatie luchtkanaal met luchtwasser
Verzenddatum: 17-02-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

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

90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het
beroep heeft geen schorsende werking.
Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroep heeft geen schorsende werking. Er zijn griffierechten
verschuldigd.

De volgende omgevingsvergunning is verleend. Omdat dit besluit
leidt tot een onomkeerbare situatie, treedt ze zes weken na verzending van het besluit in werking.
Nistelrode
- Tramplein 1
Kappen 2 linden (toekomstige
bebouwing)
Verzenddatum: 13-2-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden
gepubliceerd. De bekendmaking
van deze aanvragen vindt plaats
via publicatie van een ontwerpbesluit.
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Ontwerpbesluit
Het college van burgemeester
en wethouders wil toestemming
verlenen voor:
Nistelrode
- Loosbroekseweg 60
Gedeeltelijk intrekken verleende revisievergunning van 1111-2003
Verzenddatum: 10-02-2020
Procedures 1a en 3b zijn van toepassing.
Besluit
Voor de volgende omgevingsvergunning is de beslistermijn verlengd met 6 weken. Dit besluit
treedt daags na verzending in
werking.
Heesch
- Nieuwe Erven 17
Herbouw woning en bouw bedrijfsgebouw
Verzenddatum: 13-02-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

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

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

Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank, Postbus

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig
met een ingediend bezwaar- of beroep-

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

WWW.BERNHEZE.ORG

FILMHUIS DE PAS: Huisdiergeheimen 2
onthulde wat onze huisdieren
uitspoken als de baasjes van huis
zijn. Opnieuw volgen wij de hilarische avonturen van de trouwe

‘Wat onze huisdieren
uitspoken als de
baasjes van huis zijn’

Huisdiergeheimen 2 is de nieuwe
vrolijke animatiefilm van de makers van ‘The Grinch’, ‘Minions’
en ‘Sing’. Het is het vervolg op
de grote bioscoophit uit 2016 die

terriër Max, de slome kat Chloe,
het snoezige dwergkeeshondje
Gidget, mopshond en ladykiller
Mel, de knorrige bastaard Duke,
de onnozele cavia Norbert en het
schattige maar gestoorde konijntje Sneeuwbal.

• Projectbegeleiders
marketing
• Tekstschrijvers
• Fotografen
• Communicatie
adviseurs
• Ontwerpers voor
print en webdesign

Donderdag 27 en vrijdag
28 februari, 13.30 uur, € 5,-,
Kinderfilm 2019,
86 minuten.

Extra? Zie www.de-pas.nl/extras/filmpaspoort

Gezien worden en een boodschap
overbrengen die begrepen wordt,
is niet altijd gemakkelijk.
Wij, Bernheze Media,
kunnen u daarbij helpen.
www.bernhezemedia.nl
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Traverse traag
verder (2)

Mensen in Bernheze helpen
vanuit één loket

Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco
Afgelopen week is eindelijk het definitieve
ontwerp voor de nieuwe doorgaande weg
door Heeswijk-Dinther gepresenteerd. Na
vele jaren uitstel en vertraging moet het
in 2020 dan toch gaan gebeuren, de langverwachte schop kan eindelijk de grond in.
Maar wanneer dat precies gaat gebeuren,
dat durft niemand meer te voorspellen. Het
zal in ieder geval nog verschillende maanden gaan duren.
Wethouder Van Moorselaar probeerde zich te verdedigen voor
de zoveelste vertraging. De zeer
late onderhandelingen met de
busmaatschappij hadden er volgens hem wel voor gezorgd dat
Arriva akkoord was gegaan met
het ontwerp en dat wij onze zin
hadden gekregen. Maar de projectleider sprak hem even later
tegen en vertelde dat het ontwerp naar aanleiding van de onderhandelingen met Arriva toch
op een aantal punten was aangepast. Zo wordt onder andere
de weg op een gedeelte breder
dan in het oorspronkelijke plan
en zullen er ook twee bushaltes
verdwijnen.
Het ontwerp moet nu technisch

uitgewerkt worden en daarna
volgt de aanbesteding. In de berichtgeving werd daarom alvast
aangegeven dat de werkzaamheden, die overigens ook nog
vier tot vijf jaar gaan duren, in
ieder geval op zijn vroegst pas
na de zomervakantie gaan beginnen.
Voor Politieke Partij Blanco blijft
het onbegrijpelijk dat dit allemaal
zo lang moet duren. Maar we
hopen dat het resultaat straks
inderdaad oplevert wat nu gehoopt wordt: een mooie en veilige dorpsstraat, met begaanbare
voetpaden en zonder doorgaand
vrachtverkeer.

Peter Sleegers, SP Maatschappelijke zaken
De SP Bernheze vindt het helpen van mensen die het moeilijk hebben in de
samenleving belangrijk. Denk hierbij aan mensen op hoge leeftijd, mensen
die ziek of gehandicapt zijn, gezinnen die in armoede leven of mensen in
psychische nood. Niemand vraagt erom om in deze situatie terecht te komen.
Als samenleving hebben we een zorgplicht, vindt de SP. Vooral mensen die
noodzakelijke hulp niet (kunnen) krijgen, zijn een voortdurende bron van
zorg. Mogelijk zijn inwoners niet op de hoogte van regelingen. Of mensen
schamen zich voor hun moeilijke situatie.
Een zorgloket anno 2020
In 2020 komt Bernheze tot één
centraal zorgloket voor alle hulpvragen in het sociaal domein.
Samen met zorginstellingen,
scholen, clubs, verenigingen, belangenorganisaties, et cetera kan
dat.
Voor oppakken van signalen uit
de samenleving is één loket belangrijk. Iedere hulpverlener,

mantelzorger of wie dan ook kan
er terecht. Dit om schrijnende
zaken te melden. Vanuit dat ene
centrale loket wordt vervolgens
de juiste hulp ingezet. Op die
manier voorkomt de gemeente
bureaucratie.
Voorkomt men het steeds weer
doorverwijzen (van het kastje
naar de muur) en andere paarse
krokodillen. Dat wil de SP niet in

Bernheze. Alleen op die manier
kan iedereen mee blijven doen in
de samenleving. Alle kernen van
Bernheze beschikken over een
goed voorzieningenniveau. Nu
nog met elkaar zorgen dat iedereen er het juiste gebruik van gaat
maken.
Dit jaar een mooie uitdaging voor
Bernheze. De mensen in Bernheze verdienen dit ene loket!

Columnist
Jan Bouwman, fractievoorzitter Lokaal
Een paar weken geleden viel me een bijzonder berichtje op in een dagblad:
‘Verover een plek als columnist in onze krant’. Schrijven is blijkbaar in en
steeds meer (potentiële) schrijvers werpen zich op en sturen hun pennenvruchten naar redacties van dagbladen en tijdschriften.

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

De desbetreffende krant heeft
een wedstrijd uitgeschreven voor
nieuwe columnisten en de winnaar mag een jaar lang om de
twee weken een column schrijven op de opiniepagina van de
krant.
Bovenstaand berichtje is voor mij
aanleiding geweest om eens nadrukkelijker in dag- en weekbladen, maar ook in tijdschriften, te
letten op de ‘aanwezigheid’ van
columns.
En de conclusie is frappant: het

is werkelijk verbazingwekkend
hoeveel je er tegenkomt. Ik zou
bijna durven te beweren “is er
nog meer behoefte aan columnisten om daar een wedstrijd
voor uit te schrijven”. Aan de
andere kant begrijp ik de oproep
wel, want als er zoveel animo
voor is, dan levert het mogelijk
weer nieuwe aanwinsten op.
Want mijn onderzoekje betekende ook dat ik veel columns
gelezen heb: de onderwerpen
waarover werd geschreven wa-

ren divers. De teksten waren
vaak vlot geschreven, met humor, over alledaagse dingen. De
schrijver wordt vaak gedwongen
zich te beperken tot een aantal
woorden.
U weet dat wij als raadsleden om
toerbeurt u ook mogen verrassen met een column. Ik heb me
daarom ook eens verplaatst in de
columnist die elke dag zijn stukje aan de krant moet aanleveren.
En dat is toch weer een heel ander verhaal.

Carnaval
Luuk Verstegen, D66
Snollebollekes maakt de leuke sfeer wel, optocht door steeds hardere
wind, en naderhand Chinees eten. Paarden in de gang, pannenkoeken in
kledingstukken. Je snapt wat ik bedoel: Het is weer carnaval! Een tijd voor
het bespotten van elkaar, en zeker het gezag. Geen gedoe of problemen,
maar feest!

Raaijmakers & de Mol Advies
hypotheken

•

verzekeringen

•

financieel advies

Verzekerd van persoonlijk contact!
Gastenhuis 20 Heeswijk-Dinther
0413-432064 - info@rdmadvies.nl - www.rdmadvies.nl

Een prinses in Snevelbokkenland,
dat gaat de goede kant op. Feesten op de shared space van Weversrijk, in de Alpacahoofdstad
van Nederland ‘t Pierenrijk, of
nog één keer goed doorzakken in
CC De Pas in Krullendonk? Volgende week is het leven goed in
het Brabantse land.

Veel plezier met de (jeugd)optocht, bij een bal ondersteund

‘Het leven is goed in het
Brabantse land’
door een dweilorkest, of in ’t
café met je maten. En bedankt

aan alle vrijwilligers die deze belangrijke eeuwenoude traditie
voort laten leven. Carnaval: even
geen politiek in Bernheze. Alleen
maar halve zolen; iedereen gelijk.
Zet je verschillen aan de kant (zo
groot zijn ze sowieso al niet), en
pak de buurvrouw van achter bij
de schouders!

INFORMATIE VOOR DE KERNEN
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Samenwerken in het Bernhezer
buitengebied
Adri School, burgerlid CDA Bernheze

“Wie zijn duurzame ontwikkeling hard kan maken, heeft een
voorsprong in de markt”, sprak
Schumacher, die meeschrijft aan
het CDA programma voor de

Tweede Kamerverkiezingen. Een
voorbeeld hiervan is een betere
melkprijs voor boeren die hun
koeien in de wei laten lopen. Dit
zorgt voor een positief imago bij
de consument in binnen- en buitenland en zorgt daarmee voor
een goede beeldvorming van de
agrarische sector.
Het CDA Bernheze vindt het belangrijk om samen aan de slag te
gaan met onze agrarische sector
vanuit die coöperatiegedachte,
om zo te zorgen voor een Bernheze met sterke, gezonde en
duurzame boerenbedrijven. Een
sector waarin ondernemers een

goede boterham verdienen. Een
agrarische sector waarbij oog
is voor dierenwelzijn en milieu,
waardoor het Bernhezer buitengebied een fijne plek is om te
wonen, werken en recreëren
CDA Bernheze: altijd in de Buurt!

Alexander Bongers, burgerlid commissie Ruimtelijke Zaken VVD-Bernheze
Camping de Wildhorst in Heeswijk-Dinther; al jaren een zorgenkind voor de
VVD-Bernheze waar echt iets moet gebeuren. Landgoed de Wildhorst, zoals
de website heet, spreekt over een camping waar rust, ruimte en natuur voorop staan. Officieel dus een camping maar in de praktijk komt van dit alles
weinig terecht.

En dan hebben we het nog niet
gehad over de onduidelijkheid
van de horecavoorzieningen en
het zwembad. De exploitant wil

al jaren het zwembad saneren en
bij de huidige horeca- en zaalgelegenheid betrekken zodat er een
grotere feestzaal gerealiseerd kan
worden. Hier is de exploitant mee
begonnen maarhet is stilgelegd
door de gemeente vanwege regels die overtreden zouden zijn.

agenda en gaan we duidelijkheid
geven wat er nu wel en wat er
nu niet kan met deze, potentieel,
prachtige locatie. We zullen er
een streep onder moeten zetten,
het verleden éérst afhandelen en
dan doorzetten naar een nieuwe
toekomst.

Al met al dus een onduidelijke
en chaotische situatie waar wij
als VVD-Bernheze al jaren aandacht voor en duidelijkheid over
vragen. Maar nu komt dit chaotische dossier eindelijk op de

Misschien kunnen we er dan
toch een landgoed van maken
waar rust, ruimte en natuur op
de eerste plaats staan.
Reageren: info@vvdbernheze.nl.

Peter: ‘Eén zorg loket anno 2020’

Het beste?
Bellinda van den Helm, commissielid Progressief Bernheze
Afgelopen weken stonden er meerdere artikelen in de krant over het onderwijs. Natuurlijk willen ouders het beste voor hun kinderen. Maar is het beste
ook het hoogst mogelijke? Adviezen en gemaakte keuzes sluiten niet altijd
op elkaar aan. Ook niet in de gemeentepolitiek.
Jaren geleden ging meer dan de
helft van de kinderen na de basisschool naar de MAVO. Tegenwoordig lijkt dat niet goed genoeg meer en willen ouders hun
kinderen naar HAVO en VWO
sturen. Vervolgens zie je kinderen
ploeteren om hun opleiding af te
ronden. Gevolg: stress bij pubers.
Wat is er mis met starten op het
VMBO? Waarom een advies in
de wind slaan?

In de gemeentepolitiek worden
het hele jaar door rapporten vol
adviezen gemaakt en gekocht.
Zowel gevraagde als ongevraagde adviezen komen binnen. Een
groot aantal rapporten gaat, met
de commissies als tussenstop,
naar de gemeenteraad. Die moeten daar vervolgens ‘chocola van
maken’.
Nu verwacht je, dat als meerdere

BEZORGERS

Extra
zakcentje
nen!
bijverdie

Grote schoonmaak

Permanente bewoning tegen de
regels in, arbeidsmigranten die
hier zijn gehuisvest en achterstallig onderhoud veroorzaakt door
het college waardoor gevaarlijke
situaties ontstaan. Hier moet echt
iets aan gaan gebeuren en er zal
duidelijkheid moeten komen wat
wij wel en niet wenselijk vinden
op deze locatie.

We zijn nog op zoek naar
Heb jij woensdag of donderdag
een paar uurtjes over?

Vorige week bezocht Hein Schumacher, CEO van het coöperatieve
bedrijf Friesland Campina, de studieclub van de melkveehouders
‘Bernheze Veghel’ in Loosbroek. Een interessante bijeenkomst waar
in gesprek werd gegaan met elkaar, het beleid werd toegelicht en
een goede discussie plaatsvond.
De coöperatie als organisatievorm is van oudsher een belangrijke pijler onder agrarisch Brabant en gegrondvest in het CDA
gedachtegoed: samen ergens de
schouders onder zetten, samen
verantwoordelijkheid nemen en
samen werken om te komen
tot een goed resultaat voor iedereen. De vele studieclubs van
boeren zijn hier een goed voorbeeld van.
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adviezen één richting uit gaan,
de raad en het college van B&W
wel zullen volgen. Maar dat is
lang niet altijd zo. Hoe komt het
toch dat wij goede adviezen negeren? Wat kan er nu belangrijker zijn dan een goed resultaat
of het geluk van een kind? Misschien is het goed om daar eens
over na te denken.
Denk je met ons mee?
reactie@progressiefbernheze.nl.

Bij
word lages
en
verg extra
oed!
!!

HEESCH - Ongeveer 210 kranten - per direct
Vergoeding € 7,42 per week
Gedeelte Osseweg, Meursstraat, Maasstraat,
Binnenpas, Beellandstraat, Pasgraaf, Buitenpas,
Steldershof, Muldershof, Louisehof, Geerhof,
Stokkenhof, Serg. Thompsonstraat en Langenhof.
Ongeveer 285 kranten - per direct
Vergoeding € 9,80 per week
De Eg, De Wisboom, De Zicht, De Gaffel, De Rijf,
De Zeis, De Ploeg, de Sikkel en Landersstraat.
Ongeveer 275 kranten - per direct
Vergoeding € 11,- per week
Acacialaan, Beukenlaan, Bleekloop, Bosstraat,
Goorstraat, Graafsebaan, Hoefstraat, Kampstraat,
Kortven, Langven, Lindenlaan, Nistelrodeseweg,
Osseweg en Wilgenlaan.
Ongeveer 90 kranten - per direct
Vergoeding € 14,50 per week
Berktstraat, Denneboomstraat, Hofkampstraat,
Jonkerstraat, Kasteellaan, Ruitersweg-West,
Schrikkelvenstraat, Vinkelse Bunderstraat en gedeelte
Vinkelsestraat.
NISTELRODE - Ongeveer 220 kranten - per direct
Vergoeding € 8,- per week
Bedrijvenweg, Canadabaan, De Oude Ros, Dijkstraat,
Donzel, Gildenweg, Het Korteveld, Het Runneke,
Hoogbroeksesteeg, Kievitsweg, gedeelte Kleinwijk,
Lambertusstraat, Noorderbaan, Vendelweg,
Waardsestraat en Weverstraat.
Ongeveer 250 kranten - per 11 maart
Vergoeding € 8,75 per week
Boestestraat, De Hoef, De Leibeek, Hoogstraat,
Julianastraat, Kromstraat, Over den Dries,
Raadhuisplein, Toniesplein, Veerstraat, en
Wilhelminastraat.
INTERESSE?
Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of
bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi.

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

wie
is deze Bernhezenaar?

MOOIBERNHEZERTJES
TE KOOP
POFMUTS
In vitrine met verlichting.
Informatie: Van den Berg:
0412-452914. Heesch.
PRINTPAPIER
A4 printpapier 80 grams. Per pak
500 vel € 4,99. Hele jaar door
5 pakken € 19,99.
’t Mediahuys, Laar 28, Nistelrode.

Stuur de oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van OOGCONTACT en maak kans op

5x 1/5 staatsloten

n
le
e
e

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Susan Dobbelsteen
uit Loosbroek

Winnaar:
Nieltje Arts
kan de staatsloten
ophalen bij
Kantoorboekhandel
Paperpoint
Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.
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DAGELIJKS VERS
GEPLUKTE TULPEN
€ 2,- per bos, verschillende
kleuren. Richard van Doorn,
Vorstenbosseweg 1 Dinther.

TE HUUR

BEDRIJFSRUIMTE
Van 50, 100, 150, 170 en 255 m2,
voorzien van overhead en loopdeur. Meer informatie: neem gerust contact op met Sijme Smits
06-46111667 of kijk op
opslagunit.eu.
OPSLAGUNITS IN
NISTELRODE
Afmeting 24, 40 of 48 m2.
Geïsoleerd en verwarmd.
Eigen toegang door batch.
Informatie: 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.

8

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net
HEESCH - Sterrenwacht Halley is vrijdagavond 21 februari voor publiek geopend. Het programma begint om 20.00 uur en duurt tot
ongeveer 22.00 uur. Het is leuk en interessant voor alle leeftijden.
Kom op tijd, want het kan druk worden.

Een opvallende verschijning aan
de westelijke avondhemel is in
deze periode de heldere planeet
Venus. Met de kijker zien we
Venus als een bolletje dat, net
als de maan, een schijngestalte
vertoont. De telescopen worden ook gericht op onder meer

(dubbel)sterren, sterrenhopen
en kosmische nevels. Ook kun je
sterrenbeelden en heldere sterren leren kennen, zoals Orion,
Stier, Grote- en Kleine Beer, Betelgeuze, Sirius en Poolster. Het
moet wel onbewolkt zijn om de
maan, Venus en sterren te kunnen waarnemen.
Entree op de publieksavond is
€ 6,-, kinderen tot en met 12
jaar betalen € 4,-.
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch
0412-454999
www.sterrenwachthalley.nl

TE KOOP
GEVRAAGD
LAND- EN TUINBOUWMACHINES: o.a. ploegen,
tractors, spitmachine, frees,
schudder, hark, maaier,
mesttank, kieper, weidebloter,
weisleep, enz.
Tel. 06-19076959.

GEVRAAGD
HUISHOUDELIJK HULP
3 à 4 uur per 14 dagen.
Nistelrode.
Interesse: 0412-484382.

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 IN
SNEVELBOKKENLAND
Tijdens de carnavalsvakantie op
Plein 1969 in Heeswijk-Dinther.
Openingstijden zie
oliebollenkraam.net
Mario en Christa Bok.
ZILVEREN SIERADEN
WORKSHOP
Maak zelf je zilveren ring of
hanger. Workshops zijn van
10.00 tot 16.00 uur.
Vanaf € 50,-. Voor informatie bel
of app Cecilia: 06-10466515, of
mail: cecilia@galeriedeschans.nl
Galerie De Schans Mariaheide.

BIDPRENTJES
H. Leeijen, John F.
Kennedystraat 90 Heesch.
0412-451357.
geha.leeijen@hetnet.nl.
Ik haal ze graag bij u thuis op.
JEU DE BOULES BALLEN
LIGGEN DIE NIET GEBRUIKT
WORDEN?
Heb je er één, twee of vier,
we komen ze graag ophalen.
We gaan deze gebruiken voor
het jaarlijks strandjeudeboulestoernooi in Nistelrode.
Laat het ons weten via:
strandjeudeboules@gmail.com
ANSICHTKAARTEN VAN
HEESWIJK-DINTHER EN
LOOSBROEK
Dick van de Leest 06-55325484.
LEGE TONERS
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode.
Steun hiermee het goede doel
Hulphond.
Tijdens kantooruren geopend.
Vrijdagmiddag gesloten.
KERKELIJKE BEELDEN,
ROZENKRANSEN EN
DEVOTIEPRENTJES ENZ.
Albert Dominicus, Vorstenbosch
0413-362343.

WIL JE EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer. Geboorteadvertentie € 10,-.
info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Puzzle #99084

Publieksavond bij
Sterrenwacht Halley

AANGEBODEN

NIEUWE
DESSO TAPIJTTEGELS
In allerlei kleuren/soorten. Grote
voorraad, scherpe meeneemprijs.
Vanaf € 2,- per m2. Duinweg 17,
Schijndel, 06-23034594.
Ma-wo-do-vrij-za open,
di-, en za-middag op afspraak.

KANTOORRUIMTE
VAN 41m²
BIJ PAKHUYS 35
De Morgenstond 35
Heeswijk-Dinther
Jan en Antonet van Gerwen
06-21666128.
www.pakhuys35.nl
info@pakhuys35.nl

Easy

RUIMTE HUREN
Atelier/werkruimte/workshop.
‘De Oude klompenfabriek’
in Schijndel.
Informatie: Jos Oerlemans,
06-16647192.

‘ALÁÁÁÁÁÁF’
Tekst?

Zie oplossing pagina 26
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Krullendonk kleurt geel en blauw
KRULLENDONK - Het vijfjarig jubileum van Verstegen Timmerwerken was de aanleiding tot een bijzondere samenwerking tussen Stichting Carnavalsviering Heesch, Centrummanagement Heesch en Sander
Verstegen. Sander, als eigenaar van Verstegen Timmerwerken, wilde op een bijzondere manier aandacht
geven aan zijn vijfjarig jubileum.

Jeugdcarnaval in de
Snevelbokkenstal

tie zal het alleen maar versterkt
worden.
Diverse vrijwilligers vanuit SCH
zijn langs de huizen in ’t Dorp
gegaan om de vlaggenlijnen, die
door Verstegen Timmerwerken
zijn gesponsord, aan te bieden

‘Carnaval is een feest
en dat moeten we
ook uitdragen’
met de vraag deze in aanloop
naar het carnavalsweekend en
tijdens de optochten aan de huizen op te hangen. Vergezeld met
de, door Centrummanagement
Heesch, gesponsorde ballonnen
moet het tot een kleurrijk geheel
komen.

Vlaggen en ballonnen in ‘t Dorp

Sander Verstegen draagt SCH
een warm hart toe en omarmde
het idee om Krullendonk tijdens
de optochten meer kleur te gaan
geven. Door alle huizen, die
langs de route van de optocht
aan ’t Dorp grenzen, te voorzien
van blauw/gele vlaggen, wordt
er een extra dimensie gegeven

aan de optocht. Het leek Centrummanagement Heesch een
uitstekend idee en die wilde hier
graag een bijdrage aan leveren
door geel/blauwe ballonnen
daaraan toe te voegen.
De optochten in Krullendonk
staan bekend om de kleurrijke
invullingen en door deze ac-

“Carnaval is een feest en dat
moeten we ook uitdragen”, zegt
Sander Verstegen. Een uitspraak
waar zowel SCH als Centrummanagement Heesch volmondig
achter staan.
Zien we je tijdens carnaval in
Krullendonk?

CV ‘Jong en Oud te samen’
optochtencampagne 2020
HEESWIJK-DINTHER - Voor Carnavals Vrienden ‘Jong en Oud te samen’ gaat de optochtencampagne
carnaval 2020 bijna starten. Na een zeer geslaagd 2019 is op een door Marc geschonken hele grote
nieuwe wagen weer een prachtig kijkspektakel gebouwd.
Bij de open dag is het thema ‘Fleurig, met een vleugje
Caraïben’, al bekend geworden.
Na de open dag is de oude grote
wagen binnengetrokken en ook
deze zal onderdeel uitmaken van
de creatie. Met Neptunus als stuwende kracht golft Jong en Oud
swingend door de straten tijdens
de optochten in Zijtaart, Heeswijk-Dinther, Erp en Eerde. Op

Foto: Edwin Hendriks (2019)

SNEVELBOKKENLAND - Ook dit jaar is het voor jong en oud één
groot feest tijdens carnaval in sporthal De Zaert in Heeswijk-Dinther
die voor deze gelegenheid omgetoverd is tot de feestelijk versierde
‘Snevelbokkenstal’; het carnavaleske centrum van HDL. Gedurende
vijf dagen zijn er elke dag activiteiten, voor elk wat wils.
Het feestgedruis begint op vrijdagavond 21 februari met ‘D’n
Dolle Vrijdag’, met onder andere
de onthulling van onze jeugdraad en hierna volgen er optredens van de jeugd uit HeeswijkDinther. De middagen zijn speciaal voor de gezinnen. Op zaterdagmiddag wederom de Kidz-DJ
en de zondagmiddag met live
muziek van coverband ‘de Trainband’. Verder zijn er elke middag activiteiten voor de jongste
jeugd zoals een draaimolen, ballonnenclown, goochelaar, spelletjes et cetera.
Voor de kinderen van groep 5, 6,
7 en 8 van de basisschool is er op
maandag- en dinsdagavond van
18.00 tot 20.00 uur het inmiddels bekende ‘Boven Bouw Bal’:
een spetterende discoshow. Op
dinsdagavond komt de Kidz-DJ
zelfs nog een keer terug om,

Wij
zijn
trots
op...

Groot respect
voor alle mogelijke
ondersteuning
de wagen zitten meer dan 350
attributen verwerkt, gebouwd
door de groten, maar zeker ook
door de allerjongsten van onze
club. De toeschouwers zullen
verrukt zijn als de boot in zicht
komt en zeker 30 meter wagen
voorbij rolt. Speciale aandacht
ook voor de pakken en pruiken. De dames van het naaiwerk

hebben zichzelf ook dit jaar weer
overtroffen met prachtige creaties voor alle deelnemers. Zoals
elk jaar is er ook dit jaar rond de
wagen weer volop kijkplezier
met diverse acts en spektakel.

Gelukkig zijn er steeds mensen
met een carnavalshart bereid om
ruimte en heel veel materiaal ter
beschikking te stellen en zo indirect een steentje bij te dragen
aan een mooie carnavalsoptocht.

Langs deze weg willen we iedereen heel erg bedanken voor
alle ontvangen ondersteuning.

Zonder iemand direct te noemen
hebben we groot respect voor
alle mogelijk ondersteuning!

speciaal voor jullie, een knetterende show neer te zetten!
Voor de schooljeugd tot en met
16 jaar zijn er de ‘Party Nights’,
waarbij de ‘Snevelbokkenstal’
omgetoverd wordt tot de grootste en vetste discotheek van Brabant. De Party Nights in sporthal
De Zaert staan al jaren bekend
als een onvergetelijke carnavalservaring met de beste muziek,
gedraaid door onze eigen dj’s.
Dit jaar ook enkele gast-dj’s zoals Miss Faith (zondagavond) en
Kosi (maandagavond).
Bijna alle activiteiten zijn vrij toegankelijk. Kaartverkoop voor de
Party Night discoavonden is alleen online mogelijk via
www.jeugcarnavalhdl.nl
waar
ook het complete programma te
vinden is.

HET OERGEBIED

in Brabant

reen
Wij wensen iede
st
in de Maashor
val
een fijne carna

Wij zijn...
www.maashorst-ondernemers.nl
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Koninklijk carnavalsconcert Snevelbokkenland

Vier het leven…
Vier de Carnaval
HEESWIJK-DINTHER - De dag voor carnaval, vrijdag 21 februari,
organiseert Berne Abdijbier voor de tweede keer Vier het leven…
Vier de Carnaval. Carnaval is het volksfeest vóórafgaand aan Aswoensdag. Aswoensdag is in de katholieke traditie het begin van de
veertig dagen durende Vastentijd, die loopt tot en met Paaszaterdag.
Vanaf Aswoensdag tot Pasen zijn
er veertig vastendagen, waarbij
de zondagen niet worden meegerekend. Aswoensdag wordt
voorafgegaan door Vastenavond
en het carnaval. Berne Abdijbier
is met het carnavalsterras bij de
Abdij van Berne op 21 februari
geopend om de start van de carnaval in te bloazen.

SNEVELBOKKENLAND - Afgelopen zondag, 11.11 uur. De
Snevelbokkenstal was weer gevuld met carnavalsgangers én
muziekliefhebbers.
Vanaf de start speelden alle muzikanten van de fanfare, in opleiding én al opgeleid, jong én oud,
slagwerker én blazer een deun
mee in de vele muziekstukken.
Een heel gevarieerd muziekprogramma vulde de stal met
swingende en vrolijke carnavals-

muziek. Tijdens het officiële gedeelte liet oud-prins Guido d’un
Urste horen dat hij goed geoefend had en, in navolging van
(inmiddels) oud-Prins Driekus,
voortaan ook opperbazuinblazer
genoemd mag worden.
Prinses Heidi d’n Urste liet horen
dat ze al aan het trainen was geweest en zal volgend jaar ongetwijfeld de onderscheiding van
Opperbazuinblazer gaan toevoegen aan haar medaillereeks.

Op het terras zijn feesttentjes
in een gezellig aangeklede carnavalsstijl. Drie ‘bloaskapellen’
zullen de carnaval ‘inbloazen’. Er
zullen vuurkorven branden en de
nieuwe Berne Bier Bitter wordt
geïntroduceerd. Prinses Heidi
met haar adjudanten en ‘Road

van Elluf’ zullen Berne Abdijbier
ook met een bezoek vereren.
Speciaal voor deze ‘Vier de Carnaval’ zullen er carnavalsemble-

Nieuwe Berne Bier Bitter
wordt geïntroduceerd
men van Berne Abdijbier te koop
zijn. Het wordt een feestelijke
carnavalsstart. Deze bijzondere
avond start om 19.11 uur en eindigt om 23.11 uur op het adres
Abdijstraat 51. Wees welkom, de
toegang is gratis. Doe een dikke
carnavalsjas aan en kom samen
toosten op Vier het leven…Vier
de carnaval!
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DUURZAAM BOUWEN
Kozijnen
n Kozijnen
n Kozijnen
n Ramen
n Ramen
n Ramen
n Deuren
Deuren
n Deuren
n Schuifpuien
n Schuifpuien
n Schuifpuien
n Vouwwanden
n Vouwwanden
n Vouwwanden

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

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

Blij(f) van mijn gas af!
BERNHEZE - Over tien jaar moet één op de vijf huizen in Nederland van het gas af zijn. Uiterlijk volgend
jaar moeten de gemeenten per wijk een plan klaar hebben waarin staat wanneer de aardgaskraan dicht
gaat en welke verwarmingsbron voor onze cv-ketels in de plaats komt. Een enorme operatie. Hoogleraar
David Smeulders heeft zijn bedenkingen.
Voorlopig zullen deze woningen
vooral met elektrische warmtepompen verwarmd worden. Er is
nog volstrekt onvoldoende zonne- en windenergie, waardoor
deze stroom de komende jaren
vooral uit de energiecentrales
komt, waarvan je moet vaststellen dat deze niet 100 procent
duurzaam zijn. In onze buurlanden wordt met verbijstering naar
de Nederlandse ‘van-het-gas-afoperatie’ gekeken. Duitsland en
België zijn juist bezig huizen aan
te sluiten op aardgasleidingen.
De aardbevingen in Groningen
hebben Nederland in een kramp

doen schieten, denkt de energiehoogleraar. “Op de een of andere manier is aardgas vies geworden. Het is echt ideologisch, dat
we er nu ineens vanaf moeten.”
Waterstof kan worden gemaakt
van zonne- en windenergie. Als
restproduct komt bij verbranding
geen CO2 vrij. Omdat je waterstof kunt opslaan voor momenten waarop de zon niet schijnt en
het niet waait, wordt het wel gezien als de ontbrekende schakel
voor de overgang naar duurzame
energie. Maar waterstof kan niet
zonder extra afdichting van het
gasnet naar onze huizen. Aan

de TU Eindhoven wordt onder
leiding van Smeulders onderzoek gedaan naar een optie die
volgens hem meer kansen biedt:
het omzetten van groene stroom
in groen aardgas. Nu moeten
we eerst inzetten op koken op
inductie en onze woningen optimaal isoleren, zodat we minder
aardgas afrekenen met minder
uitstoot van CO2. Dát is duurzaam bezig zijn en goed voor
onze portemonnee.

Wijzonol
interieur
lakken
1 liter op water en
terpentine basis

van € 46,85 nu (35% korting)

NU
35%
korting

voor € 30,45
-

verpakking 0,5 of 1 liter in mat, zijde of hoogglans
kras, stootvast en huidvet resistent
niet vergelend (ook terpentine basis)
goede dekking en mooie vloeiing

Actieperiode t/m eind maart 2020

FESSIONELE
O
R
P
L
O
N
O
Z
IJ
W
KEN
INTERIEUR LAK

John F. Kennedystraat 89 - 5384 GB Heesch - 0412-486277
info@erveza.nl - www.erveza.nl

Meer info of aanmelden op
www.onsbeco.nl

DUURZAAMHEID
TIP

PIETBOON by
DOUGLES
& JONES

BEZUINIGEN
OP STROOM &
GAS DOOR EEN
DUURZAMER LEVEN
Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Industrieterrein Vluchtoord
T 0413 - 27 01 10
E info@vanschijndeltegels.nl
www.vanschijndeltegels.nl

Regelmatig te zien bij RTL 4

Ga je de deur uit of
bijna slapen?
Zet de verwarming
1 à 2 uur eerder uit.

Alvast
investeren
voor de
zomer

Kies voor duurzame energie
www.vanbakeleco.nl
Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren
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BERNHEZE BOUWT
COLUMN
ONNO

MEER INFO

info@beeten.nl
MEER INFO
www.beeten.nl
info@beeten.nl
www.beeten.nl

RUIMTELIJKE
ORDENING IS
DICHTERBIJ DAN
U DENKT!

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

5388 PN Nistelrode
T.
0412 61259416,
Bedrijvenweg
5388 PN Nistelrode
T. 0412 612594

Voorkom een
oververhitte
boor

Regelmatig wordt mij dan ook de vraag gesteld wat
een adviseur ruimtelijke ordening nou eigenlijk doet.
Het antwoord is simpel: Als adviseur ruimtelijke
ordening adviseer ik particulieren, bedrijven, winkeliers,
ondernemers en overheden die op een of andere manier
te maken krijgen met ruimtelijke ordening. Maar wat is
nu eigenlijk ruimtelijke ordening? Wanneer krijg je met
ruimtelijke ordening te maken?

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel
en
06-10189411
Uw wens

Wat is ruimtelijke ordening?
Nederland is maar een klein landje. De bevolkingsdichtheid is gemiddeld best hoog en de wensen zijn
talrijk en divers. De ruimte is daardoor (zeker op sommige
plekken) best schaars. Om ons land leefbaar te houden
kan niet op voorhand aan alle individuele wensen worden
voldaan. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden:
afwegingen. Waar bouwen we nieuwe woningen? Waar
kunnen bedrijven gevestigd worden? Waar mogen
agrarische bedrijven uitbreiden? Waar willen we juist
natuur de ruimte geven? Waar willen we winkels?

De antwoorden op deze vragen gaan niet alleen over
het nu. Maar ook over de toekomst. Keuzes van nu
bepalen immers de toekomst. Wonen, werken, winkelen,
recreëren...alles en iedereen heeft ruimte nodig, maar
dat kan niet allemaal op dezelfde plek. Dit vraagt
dus om afweging van belangen, om ordening van de
ruimte. Centraal binnen ruimtelijke ordening staat dus
de fysieke ruimte. Ruimte betekent ook ruimte in het
proces: belangen, belangentegenstellingen en soms zelfs
conflicten. Het gaat dus ook om emoties. Ruimtelijke
ordening is dus een proces waar regels, wetten, belangen
en belangentegenstellingen een rol spelen.
Ruimtelijke ordening is dichterbij dan u denkt
U heeft misschien plannen om een woning te bouwen
op een perceel dat u in eigendom heeft. Of misschien
bent u van mening dat de woning die een ander wil
bouwen juist niet op die plek moet komen. Of misschien
wilt u een bedrijf starten, terwijl op die locatie volgens
het bestemmingsplan alleen gewoond mag worden. Of
misschien heeft u plannen om uw bedrijf te verplaatsen.
Dit zijn allemaal voorbeelden waarbij u te maken krijgt
met ruimtelijke ordening. U ziet: ruimtelijke ordening is
dichterbij dan u denkt.
Laat u goed adviseren!
onno@roconnect.nl - www.roconnect.nl - 06-2909 9005

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN
PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,

Ruimtelijke ordening is een
interessant en uitdagend
vakgebied. Ik ben er dagelijks
mee bezig. En wat voor mij
geheel vanzelfsprekend
lijkt, blijkt voor veel mensen
een onbekende en daardoor
ingewikkelde materie.

ALLES EN IEDEREEN HEEFT RUIMTE
NODIG. AFWEGING VAN BELANGEN
IS NOODZAKELIJK

NIEUWBOUW
VERBOUW
NIEUWBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN
VERBOUW
PRIJSOPGAVE AAN

Uw thuis!

www.jmeulendijk.nl

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

Meulendijk

Nieuwe
Erven
• Heesch
06-53208815
u Heesch
u T:•0412
Nieuwe
Erven
21 21
45 61 98

Als je tijdens het boren teveel
druk op de boormachine zet,
of een botte boor gebruikt,
kan de boor verbranden.
Trek daarom tijdens het
boren in steen of beton de
boormachine regelmatig
terug uit het boorgat, zodat je
het boorgruis kwijt kan en de
boor even kan afkoelen.

Uw adres voor houten kozijnen, ramen en deuren

Uw adres voor houten kozijnen,
ramen en deuren.
www.van-heertum.nl
Ook schuin, getoogd en ronde kozijnenwww.van-heertum.nl

Uw adres voor houten kozijnen, ramen en deuren

GROEP BV
■

BETONBOREN EN ZAGEN

■

RENOVATIE SLOOPWERK

:
Ontzorgen
g,
in
r
e
d
Uw waar
ie
t
a
iv
onze mot
Heideweg 4
5472 LC Loosbroek
T +31 (0)413 291747
E info@rw-groep.nl
WWW.RW-GROEP.NL

www.van-heertum.nl

Vorstenbosch - 0413-35 09 92

Vorstenbosch - Tel.: (0413) 35 09 92

Vorstenbosch - Tel.: (0413) 35 09 92
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.
Tips die klussen in huis leuk maken
Voor de een is het een ‘moetje’,
voor de ander de favoriete hobby: klussen in huis. Of je het nu
leuk vindt of niet: sommige klusjes moeten gebeuren. Uitbesteden kost vaak onnodig veel geld.
Dus hoe handig als je dit zelf kan
doen! Met deze tips maken wij
jouw klus leuker.
KLUSTIPS VOOR DUMMIES
1. Een houten duimstok is maatvaster dan een plastic duimstok.
2. Een zaag met veel tanden
zaagt fijner dan een zaag met
minder tanden.
3. Ontvet het oppervlak altijd
eerst met ammonia voor je
het gaat schilderen.

4. Kwasten en vachtrollers kun
je goed opbergen door ze - na
het schoonmaken - aan een
kledinghaakje te hangen. Zo
blijven ze mooi in model.
5. Handen die vet zijn van olie
en vet kun je goed wassen
door ze in te wrijven met koffiedik.
6. De randen van verfblikken en
lijmblikken worden snel besmeurd, waardoor ze na het
opharden niet meer goed sluiten. Voorkom dit door aluminiumfolie om de rand van het
blik te vouwen.
7. Heb je last van een luchtbel achter het behang? Door
met een stanleymesje een
klein sneetje te maken of er

• Kozijnen Deuren Ramen
Hondstraat 3 - 5476 KT Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl - www.addonkers.nl

met een naald een gaatje in
te prikken, kan de lucht eruit
waardoor de bolling weggaat.
Druk het behang goed aan en
wrijf met een vochtige doek
de lijmresten weg.
8. Met een kurkentrekker kun je
heel eenvoudig pluggen uit
de muur halen.
Bron: www.essent.nl

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking
Vinkelsestraat 22 - 5384 SG Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl
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Landelijke Sterrenkijkdagen
HEESCH - Sterrenwacht Halley doet op vrijdag 28 en zaterdag 29 februari mee aan
de 44ste Landelijke Sterrenkijkdagen. Die worden georganiseerd door de Koninklijke
Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS).
Publieksavonden op
28 en 29 februari
De sterrenwacht is voor publiek
geopend op vrijdagavond 28
februari en zaterdagavond 29
februari. Het programma begint
op beide dagen om 20.00 uur en
duurt ongeveer twee uur. Het is
geschikt voor alle leeftijden.
De maan staat aan de hemel en
is op zijn mooist. Met een verrekijker kunnen we op de maan
al enkele kraters zien, maar een
telescoop toont er talloze. Juist
op de grens van licht en donker
vallen de kraters door het hoge
contrast extra goed op. Ook de
planeet Venus krijgt alle aandacht; net als van de maan zien
we van Venus zowel de dag- als
de nachtkant.
Hij vertoont dus een schijngestalte. Verder worden de telescopen gericht op onder meer de
Orionnevel, het Zevengesternte
en dubbelsterren. Ook maak je
kennis met verscheidene sterrenbeelden. Het moet wel onbewolkt zijn om de maan, planeet
en sterren te kunnen zien.
In het auditorium en het planetarium zijn leuke presentaties
over sterren en planeten, hemel-

voetbal

BERNHEZE - De Stichting Vrienden van Bernhoven is een samenwerking aangegaan met de Maashorst Trailrun (5, 12 of 22 kilometer)
die op zondag 5 april wordt gehouden. Goed nieuws; deelnemers
lopen samen en kunnen bij inschrijving extra euro’s doneren voor de
nieuwe polikliniek oncologie in Bernhoven. Ren je ook mee?

verschijnselen en ontdekkingen
in de kosmos.
De entree op de publieksavonden is € 6,-. Kinderen tot en met
12 jaar betalen € 4,-.

Kanker raakt en is dichtbij
Bernhoven realiseert een aparte polikliniek oncologie. Medio
mei 2020 opent Bernhoven de
deuren van deze polikliniek.
Zorgverleners van verschillende
specialismen werken samen om
patiënten de allerbeste oncologische zorg te bieden. Voor de
patiënt betekent dat: kortere
wachttijden, meer gecombineerde afspraken op een dag en
duidelijkere communicatie over
behandelmogelijkheden.

Jeugdmiddag
zaterdag 29 februari
Het programma begint om 14.00
uur en duurt twee uur. Zorg dat
je op tijd bent, dan maak je alles mee! Deze middag is speciaal
bedoeld voor kinderen van (ongeveer) 8 tot 12 jaar.

Met een verrekijker
kunnen we op de
maan al enkele
kraters zien, maar
een telescoop
toont er talloze
In het auditorium wordt verteld
over de maan, planeten en sterren. Als het een zonnige dag is,
kijken we met een speciale telescoop op een veilige manier naar
de dichtstbijzijnde ster: onze zon.
Tot slot mag je waterraketten
lanceren. Heel spectaculair! De
toegang voor niet-leden is € 2,–.

Bernhoven en Maashorst
Trailrun voor
polikliniek Oncologie

Maansikkel

Je hoeft van tevoren niet aan te
melden voor deze middag.
Het adres van Sterrenwacht
Halley is Halleyweg 1 in Vinkel
(halverwege
Heesch
en Vinkel). De route is vanuit
beide plaatsen met wegwijzers
aangegeven. Groepen kunnen
op andere dagen en tijden terecht. Bel voor een afspraak
0412-454999. Meer informatie
over Sterrenwacht Halley vind
je op
www.sterrenwachthalley.nl.

‘Ruimte van Verbinding’
Een belangrijk onderdeel is de
‘Ruimte van Verbinding’. Een fijne plek die rust, warmte, vriendelijkheid en veiligheid uitstraalt
en de verbinding met de natuur
van De Maashorst zoekt. De
wens om deze speciale ruimte
te realiseren, komt voort uit gesprekken met (ex-)patiënten.
Draag ook een steentje bij
Bij het inschrijven aan de trailrun
kun je de keuze maken een financiële bijdrage te leveren aan
de nieuwe polikliniek oncologie.

Er is de mogelijkheid om een vrije
donatie te doen bij inschrijving.
Jouw bijdrage telt. Zo wordt het
financieel mogelijk gemaakt om
deze ruimte te realiseren. De
eerste giften zijn binnen, maar
ze zijn er nog niet.
Loop je niet mee, maar wil je wel
een gift doen? Dat kan, maak
dan jouw bijdrage over op rekeningnummer NL 58 RABO 0125
9632 11 t.n.v. Stichting Vrienden
van Bernhoven onder vermelding van ‘polikliniek oncologie’
of vraag een betaalverzoek aan.
Meer informatie over inschrijven:
www.maashorst-events.nl/trailrun

Venhorst winnaar, vooral door harde wind

VENHORST/HEESWIJK-DINTHER - In de eerste helft was het de uitploeg die voor het eerst gevaarlijk
werd. Spits Stef Adank draaide weg van zijn directe tegenstander en wist Max Sluiter te vinden, links
in het strafschopgebied van Venhorst. Deze nam de bal mee naar binnen en zijn schot was lastig voor
keeper Fonken. Vervolgens was Danny Aarts alert maar wist in de rebound de uitstormende goalie niet
te verschalken. De ploegen gingen met 0-0 rusten.
De tweede helft begon met een
grote kans voor ingevallen spits
Wouter van Dijke. Helaas was
hij wat onstuimig en schoot de
bal hard over het doel. Ook in
de tweede helft kregen beide
teams verder weinig kansen, als
het al gevaarlijk werd kwam dit
vaak doordat de wind grip kreeg
op de bal. Zo vlogen voorzetten
ineens richting het doel en ging

DE OPLOSSING

Ard Groenendijk bij het uitkomen
een keer ongelukkig onder de bal
door. Dit leidde echter allemaal

Een erg zure nederlaag
tot weinig, tot het moment dat
Venhorst een counter opzette
in de 73ste minuut. Op rechts
stoomde de rechtsback op en

trok vervolgens de bal terug richting de zestien. Hier stond spits
Thijs van Sleeuwen op de goede
plek en schoot de bal goed in de
verre hoek. Ondanks dat Heeswijk nog wel probeerde wat aan
te zetten kregen ze het tij niet
meer gekeerd. Een erg zure nederlaag na een wedstrijd waarbij
van voetbal eigenlijk geen sprake
was.

Foto: Hans Heesakkers

Start Kabouterhockey HDL
HEESWIJK-DINTHER - Kabouterhockey wordt speciaal voor de
allerkleinsten
georganiseerd.
Deze unieke trainingen zijn afgestemd op kinderen in de leeftijd van 3,5 tot 6 jaar. Ook trainingsleden mogen deelnemen.
Kinderen ontdekken tijdens de
trainingen op een speelse manier hun hockeytalent en maken
samen met leeftijdsgenootjes
veel plezier. Dit alles onder begeleiding van een professionele
trainer van HockeyWerkt.
Deze trainingen zullen worden
gegeven op zondagochtend van
10.00 tot 11.00 uur. We gaan
van start op zondag 15 maart.
De eerste drie trainingen zijn

proeftrainingen en hier kun je
gratis aan deelnemen. Meld je
zoon of dochter aan voor kabouterhockey door een mail te
sturen naar tc@hdlhockey.nl.
Wat heb je nodig? Kunstgrashockeyschoenen of multifunctionele buitensportschoen.

Hockeysticks en ballen zijn aanwezig op het veld.
Is het kabouterhockey jou goed
bevallen en wil je je inschrijven?
Dat kan via het inschrijvingsformulier op www.hdlhockey.nl onder het kopje lidmaatschap.
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Wederom zure nederlaag
dames DOS’80/Olympia’89
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voetbal

RKKSV 1Vorstenbossche Boys 1

HEESCH - Afgelopen zaterdagavond traden de dames van DOS’80/Olympia’89 aan tegen Elshout. Ondanks een goede wedstrijd wisten de dames van DOS’80 de punten in huis te houden. De ploeg van
Paul Schobbers verloor voor de vierde keer dit seizoen met slechts één punt. Dat maakte de nederlaag
extra zuur.
De wedstrijd begon goed voor
de dames van DOS’80. Na mooi
uitgespeelde aanvallen werd
een voorsprong van twee punten gepakt. Daarna volgde een
gelijkopgaande wedstrijd. Verdedigend had DOS’80 de zaken
goed op orde.
Er werd goed gecommuniceerd
en bijgeschoven. Desondanks
wist Elshout vlak voor rust de
voorsprong te pakken. Ze sloeg
een gaatje van drie punten. De
ruststand was 8-11 in het voordeel van Elshout.
Het geloof in een goede afloop
was desondanks duidelijk zichtbaar aan Heesch/Osse zijde.
Direct na rust scoorde DOS’80
viermaal op rij, zonder ook maar
één tegendoelpunt te incasseren. De voorsprong was weer

budo

ROSMALEN/VORSTENBOSCH - De wind zorgde ervoor dat beide
teams rommelig aan de wedstrijd begonnen. Toch was het Vorstenbosch dat steeds meer aan de bal kwam. Na een uitbraak van
Dave de Vocht kon Marvin van Heeswijk in de vijfde minuut op doel
schieten, maar de bal zwaaide af.

een feit. Elshout gaf zich echter
niet gewonnen en wist elke keer
gelijk of op één punt voorsprong
te komen. Na een spannende

wedstrijd waarin hard werd gewerkt gingen de punten wederom aan de dames van DOS
voorbij. Eindstand: 16-17.

Jeugd judotoernooi in België

BORGERHOUT/NISTELRODE - Afgelopen zondag maakten vier judoka’s van Team Tanoshii/Conscius
Sports hun opwachting op het jeugd judotoernooi in Borgerhout, België. In een sfeervolle sporthal in de
deelgemeente van Antwerpen moesten onze judoka’s strijden om het eremetaal.
JC. Yoshi-Kwai had weer haar uiterste best gedaan om voor alle
deelnemende judoka’s een leuke
poule samen te stellen, zodat
iedereen ook lekker een aantal
judopartijen kon afdraaien.
Mayson Raaijmakers was als
eerste aan de beurt en draaide
leuke partijen met goed judo,
hij wist twee van de vier wedstrijden te winnen en mocht een
goede 3de plaats mee naar huis
nemen. Marcel Berends had het
wat moeilijker maar wist zich
toch redelijk staande te houden
en werd een goede 4de van zijn
poule.
Karin van Dijk was lekker ont-

spannen maar fel aan het judoën, maar moest toch wat wedstrijden aan zich voorbij laten
gaan en werd een goede 3de.
Triveth van Pinxteren was goed
op dreef en wist genoeg wedstrijden te winnen en zo een
mooie en verdiende 2de plek
mee naar huis te nemen.

satie van JC. Yoshi-Kwai bedankt
en tot volgende keer.

korfbal

turnen

Mooie resultaten op
regiofinale 3de divisie voor Sine-Cura

Boven: Siena en Sacha
Onder: Lynn en Nina

In wedstrijd twee mocht Lynn
haar wedstrijd turnen. Lynn begon sterk op brug, op vloer behaalde ze zelfs een 11.85 punt!
Lynn werd knap 14de, daarmee
staat ze reserve voor de halve fi-

hardlopen

paardrijden

jeu de boule

VLIJMEN/HEESWIJK-DINTHER In een hoog baltempo namen de
dames van NDZW in korte tijd
een ruime voorsprong alvorens
biljarten
duivensport
judo
Altior
MW1
de 4-1 kon
scoren.
Vanaf dat moment lukte het Altior MW1 beter om te scoren en
kon ze de stand gelijkmaken.

Iedereen proficiat met jullie resultaten en natuurlijk de organi-

Op zaterdagochtend beten Siena en Sacha het spits af. Siena
turnde een goede wedstrijd en
behaalde hiermee een nette
18de plaats. Sacha mocht tegelijkertijd haar toestelfinales turnen. Ze had zich geplaatst voor
maar liefst drie toestellen: vloer,
sprong en brug.

korfbal

Altior MW1
onderuit in Vlijmen

Team Tanoshii/Conscius Sports
was dik tevreden over dit resultaat zeker omdat drie van de
vier judoka’s normaal gesproken
alleen maar uitkomen op aangepaste judowedstrijden voor judoka’s met een beperking.

TILBURG/HEESWIJK-DINTHER Afgelopen zaterdag en zondag
mochten Sacha, Siena, Lynn en
Nina de regiofinale turnen in
Tilburg. Tevens hadden Sacha
en Lynn ook nog toestelfinales.

In de zesde minuut kon de hard- In de rust werd Dave de Vocht
werkende Kay van de Ven de bal vervangen door Roel van Bakel.
op doel schieten, na een goede Met wind in de rug hoopte Vordieploop actie, maar zijn schot stenbosch meer druk uit te oefemiste overtuiging. Door een nen op RKKSV wat echter veel te
aantal onberekenbare hoge bal- weinig lukte. Veel ballen konden
len voor het doel van Vorsten- door de spitsen niet binnen worbosch kon RKKSV in tweede in- den gehouden. In de 69ste mistantie in de 22ste minuut de 1-0 nuut een 100 procent scoringsmaken. Vorstenbosch gaf echter kans voor Marvin van Heeswijk
niet op en probeerde ondanks de die in een 1-tegen-1 situatie met
hevige tegenwind via de grond de keeper de bal op de keeper
te zoeken naar mogelijkheden. schoot.
Dit leidde tot succes in de 35ste In de 75ste minuut werd de geminuut
toen hockey
Bob Verhoeven
via basketbal
blesseerde
Stef vanvolleybal
den Tillaart
voetbal
tennis
turnen
handbal
een mooie dieptepass Marvin vervangen voor Stef Geenen.
van Heeswijk wist te vinden. Deze bleek achteraf toch een
Deze kon vanaf de achterlijn soort ‘gouden’ wissel te zijn toen
Jouk Raijmakers bedienen die de hij iets later de bal van de lijn kon
1-1 aantekende. De ruststand halen en een onverdiende 2-1
beugelen
boksen
badminton
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis
was
1-1.
voorkwam.
Eindstand
1-1.

nales. Nina mocht in de laatste
wedstrijd op zaterdag turnen.
Na een blessure heeft Nina een
voorzichtige wedstrijd geturnd
en behaalde daarmee een verrassende 6de plaats, waarmee
ze zich geplaatst heeft voor de
halve finales!
Op zondagochtend had Lynn
haar toestelfinale op sprong
turnen. Ze turnde twee nette
sprongen over de pegasus. Het
was helaas net niet genoeg voor
een podiumplaats. Sacha mocht
in wedstrijd twee haar regiofinale turnen.
Met een hele nette sprong van
13.30 punt behaalde Sacha een
knappe 12de plaats!
Gefeliciteerd met de mooie resultaten!

Vlak voor rust kregen de dames
echter nog een strafworp om
schaken
dammen
hun
oren die benut werd.
Door
middel van een afstandsschot
maakte Altior MW1 de stand
gelijk (5-5) vlak voordat het sco1cmwilde
b
ren niet meer
vlotten aan
hun zijde. Helaas was een aantal
1,2 cm b

wielrennen

darten

dames uit Vlijmen wel erg trefzeker en zo verloor Altior MW1
jammer genoeg de wedstrijd
met 10-6.

vissen

skien

snowboarden

hypotheken - verzekeren
vermogen - pensioenen

karten

motorsport

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

kano

SVOC’01 1-Altior 1: 11-10
Oranje Wit 2-Altior 2: 14-8
SCMH 2-Altior 3: 7-11
Celeritas/Avanti 3-Altior 4: 12-18
Altior 5-Rooi 3: 12-7
Altior A1-DSV A1: 9-9
kaarten/bridgen
Fortuna’74
A2-Altior A2: 12-7
DOT B1-Altior B2: 4-7
Altior C1-De Peelkorf C1: 9-9
Springfield C1-Altior C2: 7-4
Be Quick D1-Altior D1: 3-9
De Korfrakkers F1-Altior F1: 7-11.

1,4cm b

autosport

golf

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS
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HVCH JO17-5 heeft nieuwe sponsoren

29

dansen

Goed gevulde zaal tijdens
toernooidagen

Foto: Marcel Bonte

HEESCH - De jonge heren van dit team werden verrast met nieuwe tenues, trainingspakken én tassen.
Sponsoren Gert Jan van de Akker Keukenmontage en Hanegraaf Keukens verzorgden dit alles. Deze
heren lopen er weer zeer netjes bij voor de rest van het seizoen. Hopelijk pakken ze daarbij nog wat
punten op het voetbalveld. In ieder geval bedanken zij hun nieuwe sponsoren!
Hanegraaf Keukens is dé specialist in keukens bij nieuwbouw en
renovaties. Vertel hen je wensen
en ideeën en zij vertalen dit naar
jouw droomkeuken. Zowel in
de showroom als op de website
kun je heel veel inspiratie op-

doen. Benieuwd wat Hanegraaf
Keukens voor jou kan betekenen? Loop gerust eens binnen of
maak een afspraak.
En als die prachtige droomkeuken dan besteld is, komt Gert Jan
van de Akker Keukenmontage

om de hoek kijken. Hij is zeer ervaren in het plaatsen en aansluiten van keukens, werkt netjes en
zet alle puntjes op de i voor jouw
keuken. Neem dus contact op
met Van de Akker Keukenmontage voor meer informatie!

handbal

Na offday is nacompetitie zeker
WAALWIJK/HEESCH - Elk team heeft elk seizoen een enkele offday. Die wil je natuurlijk niet hebben
in een derby en dat was juist precies wat de handballers van Olympia’89/DOS’80 overkwam. Uit bij
Tachos werd het 37-20 na een ruststand van 20-9. Dat betekent dat de nacompetitie tegen degradatie
uit de eredivisie niet meer ontlopen kan worden.
Dat dat eraan zat te komen, was
al weken duidelijk, maar toch
waren er telkens positieve punten om aan vast te houden. Zaterdagavond 15 februari waren
die niet te benoemen. Tachos
was duidelijk een maatje te groot,
maar dat de nederlaag zo groot
uitviel, had ook te maken met de
grote hoeveelheid fouten van de
Ossenaren. In het begin werd al
direct duidelijk (5-0) welke kant
de wedstrijd op zou gaan.
Vernoemenswaardig was de rentree van Gianni Loeffen na enkele jaren afwezigheid. Hij trainde
alweer een tijdje mee en kwam
in de slotfase in het veld, toen
het alleen nog zaak was om de

HEESCH - Dance Team Nistelrode kan twee mooie toernooidagen
in een goed gevulde theaterzaal bijschrijven. Het was de vijftiende
keer dat het danstoernooi bij CC De Pas georganiseerd werd. Een
pluim voor de leiding en het personeel.
Op zaterdag tijdens het Internationale Toernooi haalde solo
Maxime Boumans de hoogste
score van de dag in de hoofdklasse. Zij kreeg 298 punten van
de jury voor de uitvoering van
haar solo dans, van de 300 te
behalen punten. Ook de garde
in de hoofdklasse scoorde hoog.
Touch kreeg 293 punten van de
jury en won daarmee de categorie.
Overige uitslagen
veelbelovend!
Solo junioren Pip van Son: 3de
met 276 pnt en Lise Heusschen:
2de met 284 punten. Garde
Miracle 1ste met 288 pnt. Mars
jeugd Emeralds: 2de met 277
pnt, mars hoofd Untouched: 1ste
met 288 pnt. Solo jeugd Sascha
van Munster 269 pnt, Lindsey
Wassenberg 279 en Maud Kokshoorn een 3de plaats met 288
pnt. Garde jeugd Diamonds 2de
met 282 pnt., Twister modern
jeugd 2de met 280 pnt en tot
slot modern Inspiration 1ste met
285 pnt.
Op zondag tijdens het Nationale
toernooi was er na 23 jaar voor

schade te beperken. De kaap
van 20 goals werd gehaald, het
voorkomen van 40 tegentreffers

eveneens. Desondanks dropen
alle spelers teleurgesteld af in
Waalwijk.

voetbal

Avesteyn wint eenvoudig van WEC
HEESWIJK-DINTHER - Met zware windstoten over het veld mocht Avesteyn aantreden tegen WEC.
Avesteyn begon sterk aan de eerste helft. Met name de eerste tien minuten waren sterk, wat al snel
resulteerde in de 1-0 van Joost van Vugt. Vervolgens werd het veldspel minder, mede dankzij de harde
wind die over het veld blies.
Toch probeerde Avesteyn te
voetballen, waarbij voornamelijk
via de flanken het gevaar werd
gecreëerd. Na een goede actie
van Joost van Vugt via de linkerkant legde hij vervolgens de
bal bij Dries Heerkens voor de
voeten, die hem beheerst binnenschoot.
Een kwartier voor rust werd
er een soortgelijke aanval ge-

Minigarde met primeur

creëerd. Ditmaal was het Dries
Heerkens die via de rechterkant

met een stand van 3-0 de rust
ingegaan.

Avesteyn ook in de
tweede helft scherper

De tweede helft was Avesteyn
nog steeds degene die scherper
voor de dag kwam. Zonder in
gevaar te komen wist Avesteyn
dankzij Joost van Vugt en Arne
Dielissen de score te verhogen
naar 5-0. Dit was tevens ook de
eindstand.

doorbrak en hem bij Rens van
Vugt voor de voeten schoof.
Deze werd ook door Rens beheerst binnengeschoten. Er werd

Maxime 1e met de hoogste score
van de dag

Dance Team Nistelrode een primeur: Minigarde, kinderen van
7 en 8 jaar, was kort geleden
al gepromoveerd naar de junioren vrije klasse; ze promoveerde
deze zondag naar de sportklasse. Een super knappe prestatie
van deze jonge kinderen. Ook
met hun karakterdans deden ze
het erg goed en wonnen ze de
categorie met maar liefst 256
punten! Verdere uitslagen en foto’s van deze dag kun je vinden
op onze website:
www.danceteamnistelrode.nl
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HBV organiseert negende
Open Jeugd Toernooi

beugelen

boksen

Het Heesche jeugdtoernooi is de
afgelopen jaren uitgegroeid tot
vast item op de toernooiagenda
van veel jeugdspelers. De laatste edities trokken steevast het
maximale aantal van 100 jeugdspelers naar sporthal ’t Vijfeiken
in Heesch. Daarbij zaten spelers
van verenigingen uit het hele
land.
De Heesche Badminton Vereniging hoopt ook dit jaar weer veel
spelers te mogen verwelkomen.
“Het is fantastisch om te zien dat
zoveel spelers jaarlijks in Heesch
komen strijden om de dagprijzen. Met een enthousiast team
doen we ons best om ons toernooi ieder jaar weer een stukje
leuker en beter te maken. Wij
hopen daarin ook dit jaar weer

te slagen”, zegt bestuurslid Jesse
Jansen over de organisatie van
het toernooi, terwijl de trofeeën
nu al stralend op hun winnaars
staan te wachten.
De negende editie van het HBV
Open Jeugd Toernooi wordt op
zondag 15 maart gehouden in
sporthal ’t Vijfeiken. Het toernooi is open voor alle jeugdspelers. Het HBV Open Jeugd
Toernooi maakt deel uit van de
Hebris Junior Tour. Een regionaal
toernooicircuit waarbij jeugdspelers punten kunnen verdienen
voor een ranglijst.
Meer informatie over het HBV
Open Jeugd Toernooi is te vinden op
www.jeugdtoernooi.hbv-heesch.nl.

voetbal

WHV
ontsnapt aan puntenverlies

zwemmen

waterpolo
handboogschieten
tafeltennis
Woensdag
19
februari 2020

korfbal Korfbalsters
HVCH verrast
vrijwilligers op pakken één punt
Valentijnsdag
korfbal

hardlopen

biljarten

duivensport

jeu de boule

judo

schaken

dammen

HEESCH - Over iets minder dan een maand is het zo ver: dan organiseert de Heesche Badminton Vereniging voor de negende keer haar
HBV Open Jeugd Toernooi. Tot en met 1 maart kunnen jeugdleden
van badmintonverenigingen uit het hele land zich inschrijven om op
15 maart in Heesch te komen strijden om de dagprijzen.

badminton

paardrijden

wielrennen

vissen

skien

darten

snowboarden

golf

kano

kaarten/bridgen

1cm b

HEESCH - Op Valentijnsdag,
vrijdag 14 februari, werden de
ongeveer 400 vrijwilligers van
HVCH verrast met een valentijnskaart. Daarmee werden
zij bedankt voor hun inzet en
betrokkenheid bij HVCH. Ook
werden zij alvast uitgenodigd
voor de vrijwilligers-bedankavond die in mei zal plaatsvinden tijdens de tweede
Clubweek.
Het bestuur van HVCH zette
op deze manier op een ludieke wijze haar vrijwilligers in
het zonnetje. De vrijwilligers
zijn namelijk het hart van een
vereniging en HVCH weet dat
er zonder al deze vrijwilligers
geen vereniging kan zijn. Ze
koestert om die reden haar
vrijwilligersbestand. Ook is de
club altijd op zoek naar nieuwe
aanwas, om zo een mooie mix
van oudgedienden en nieuwe
vrijwilligers te behouden.

1,2 cm b

1,4cm b

NISTELRODE - De korfbalsters
van Prinses Irene startten de
autosport
karten
wedstrijd wetende dat zij die
dag veel druk zouden krijgen
van De Stormvogels uit Luyksgestel.
In de voorbespreking werd dan
ook besproken goed om te
gaan met de kansen. Verdedigend werd er afgesproken geen
doorloopballen tegen te krijgen. Dingen die over de gehele
wedstrijd prima werden gedaan.
Toch was het Stormvogels wat
op voorsprong kwam. Prinses

Irene moest direct in de achtervolging. Het bleef gelijk op gaan
motorsport
waardoor de rust werd ingegaan
met een 7-7 gelijkspel. De tweede helft begon Prinses Irene met
een voorsprong, daarna was het
Stormvogels dat gas gaf. Prinses
Irene bleef veerkracht tonen en
zo werd het weer gelijk. De laatste fase kwam Prinses Irene zelfs
op voorsprong. Helaas werd er
nog een onterechte strafworp
toegekend aan Stormvogels
waardoor de wedstrijd afgegoten werd met een 14-14 eindstand.

tennis

Tennistoernooi Bomenpark
Open 2020 TV De Hoef

Vrijwilligers
zijn het
hart van de
vereniging
NEDERWETTEN/LOOSBROEK - In de eerste helft waren er weinig
kansen te noteren op sportpark De Koppel in Nederwetten. WHV
was tien minuten voor rust vlakbij de 0-1 door een vrije trap van
Roel Lunenburg, maar de keeper van Nederwetten kon redding
brengen. Nederwetten zakte terug en loerde met topscorer en aanvoerder Toon van Rooij op haar kans. Vlak voor rust leek hij op weg
naar de 1-0, maar na een mooie solo zag hij zijn inzet op de doellijn
knap gekeerd worden door Ivo Kanters.
Vooral na rust was WHV de
betere ploeg en kreeg het voldoende kansen om op voorsprong te komen. Na een uur
spelen was Yorick van de Rakt
kortbij de openingstreffer, maar
zijn inzet met links ging rakelings naast het doel. Nederwetten bleef lange ballen spelen en
had daarmee in de 69ste minuut
succes. Opnieuw was het Toon
van Rooij die aan de Loosbroekse verdediging was ontsnapt en
nu rondde hij zijn actie met een
hard, laag diagonaal schot keurig af, 1-0. Meteen daarna trok
linksback Ivo Kanters de stand
weer gelijk met een schitterend

afstandsschot, 1-1. In de twintig nog resterende minuten ging
WHV op zoek naar de winnende
treffer, maar eerst moest Glenn
nog prachtig redden op een knal
van afstand van middenvelder
Christiaan Baten. Bart van de
Wielen had in de slotminuten de
winnende treffer op zijn schoen,
maar zijn rebound belandde tegen een verdediger van Nederwetten. Toen het scorebord ’90’
aangaf leek WHV niet aan puntenverlies te kunnen ontkomen,
maar Yorick van de Rakt bezorgde WHV met een vernietigende
uithaal alsnog de overwinning,
1-2!

‘Samen maken we HVCH!’
was het motto van de eerste
Clubweek in 2019 en dat motto wordt uitgedragen binnen
de club. Vele handen maken
namelijk licht werk. HVCH
probeert op sommige onderdelen in de organisatie kleinere vrijwilligersrollen te maken,
zodat het voor iedereen behapbaar is en voor meer mensen interessant wordt om mee
te doen. Zo denkt HVCH na
over een soort van ‘klussenbank’ voor ad hoc klussen en
projecten. Vrijwilligers hoeven
zich dan niet altijd direct voor
langere tijd vast te leggen!
Nieuwe vrijwilligers kunnen
zich altijd aanmelden en samen met hen wordt dan gekeken wat bij hen past. Een
wekelijkse klus of liever betrokken bij één van de vele ad
hoc klussen die de vereniging
organiseert? Alles is mogelijk!
Heb je interesse? Meld je dan!

HEESCH - Het Bomenpark Open is weer gespeeld. De weergoden
waren de deelnemers dit jaar niet zo goed gezind, maar desondanks
hebben zij alle wedstrijden kunnen spelen. Af en toe was het een
beetje toveren omdat de wind de ballen een andere kant opstuurde
dan de spelers gedacht of bedacht hadden.
De regen is redelijk weggebleven, af en toe een fikse bui maar
toch veelal droog. Op donderdagavond echter was er teveel
water voor de banen om te verwerken. Met dank aan TOZ en
TV de Broekhoek zijn toch alle
wedstrijden van die avond gespeeld.
Weinig uitval door blessures,
griep of virus en dus niet al te
veel walk-overs. Dat is voor iedere toernooicommissie een
zegen. Natuurlijk heeft ook dit
toernooi winnaars en verliezers,
maar wat het belangrijkste is, is
dat er heel veel sportieve wed-

strijden zijn gespeeld met daarna
verbroedering in het clubhuis.
Heb je belangstelling voor de
uitslagen? Kijk dan op
www.toernooi.nl,
Bomenpark
Open. Hierbij een grote dank

Weinig uitval
door blessures
aan alle deelnemers voor hun
deelname, sportiviteit, doorzettingsvermogen en gezelligheid.
Graag tot volgend jaar!
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‘Handbal loopt als een rode draad door ons leven’
Supervrijwilliger Theo Verhoeven van DOS’80 ontvangt Gouden Fluit
HEESCH – Hoewel hij ook ooit heeft gevolleybald en met collega’s een balletje heeft getrapt, ligt het
hart van Theo Verhoeven, altijd werkzaam geweest bij de gemeente Bernheze als beleidsmedewerker
wegen en openbare verlichting en sinds vijf jaar gepensioneerd, toch echt bij handbal. Zaterdag 25 januari ontving deze gouden vrijwilliger van handbalvereniging DOS’80 dan ook zeer terecht een Gouden
Fluit als erkenning voor 40 jaar scheidsrechtersschap en voor alles wat hij heeft gedaan én nog steeds
doet voor de Heesche sportclub.
Dat handbal als een rode draad
door het leven van Theo en zijn
gezin loopt kun je wel stellen.
Theo heeft zijn vrouw Tineke
leren kennen tijdens het handbal van de KPJ in Boxtel, waar
hij geboren is, en hun twee zonen zijn ook besmet geraakt met
het handbalvirus. Zij zijn beiden
nog steeds actief verbonden aan

DOS’80 en ook Tineke draagt nog
steeds haar steentje bij; zij traint
de wat jongere jeugd en verricht
samen met haar man hand- en
spandiensten bij de club.
Sterk door fusie
“Ik heb via DOS’80, dat in 1979
is opgericht, een scheidsrechterscursus gedaan en ben uiteindelijk
scheidsrechter geworden. Ook
heb ik als koppel met andere
scheidsrechters gefloten, dat was
erg leuk om te doen. Sowieso
vind ik het fluiten van een
wedstrijd mooi, eigenlijk
zelfs nog leuker dan
het spelen van een
wedstrijd; als scheidsrechter heb je namelijk
veel invloed op de wedstrijd en je kunt
deze zelfs

nog wat positief beïnvloeden”,
vertelt Theo enthousiast.
Theo is momenteel nog steeds
reservescheidsrechter in de wedstrijdsport, bezig met het opleiden
en begeleiden van scheidsrechters én actief in de begeleidingsgroep fusie van DOS’80 met de
Osse handbalclub Olympia’89.
De twee verenigingen opereren

‘We staan nu
als fusieclub
behoorlijk sterk’
al een tijdje, en zeker niet onverdienstelijk, onder de naam
Olympia’89/DOS’80 en zijn sinds
kort ook in het bezit van een
mooi nieuw logo. Theo: “In juli
is de fusie officieel een feit. Zowel DOS’80 als Olympia’89 had
moeite met het werven en behouden van leden om teams volledig
te houden, maar we staan nu als
fusieclub behoorlijk sterk en alle
teams zijn vol vertegenwoordigd.
Wel blijft het voor de nieuwe vereniging een uitdaging om voor de
komende jaren nieuwe leden te
werven. We hebben in ieder geval al best wat leuke ideeën. Zo

Theo Verhoeven

Foto’s: Marcel van der Steen

willen we onder andere volgend
jaar beachhandbalcompetities in
de zomerperiode organiseren en
daarnaast blijven we natuurlijk
het ouder-kind toernooi en het
handbaltoernooi voor de basisschooljeugd organiseren.”

een mooie ervaring. Maar als je
me vraagt naar wat mij in al die jaren het meest is bijgebleven, dan
is dat de wedstrijd ter afsluiting
van mijn actieve handbaljaren die
ik speelde in het team waarin toen
ook onze beide zonen zaten.”

Samen met zonen in een team
Theo vertelt dat die 40 jaar snel
voorbijgegaan zijn en daarin heel
wat reistijd heeft gezeten. “Ik heb
uitgerekend dat ik in al die jaren
ongeveer 70.000 kilometer heb
gereden om overal in Nederland
dik 500 officiële wedstrijden te
fluiten! Het fluiten van de wedstrijden van de hoofdklasse, waarin onze zoon destijds speelde, was

Theo doet nu nog even het wedstrijdsecretariaat, zit zoals gezegd
in de begeleidingsgroep fusie en
verdwijnt dan langzaamaan naar
de achtergrond. “Olympia en
DOS’80 zijn verenigingen met
nu nog een eigen identiteit. Door
elkaar beter te leren kennen door
onder andere een gezellige derde
helft zie ik het allemaal zeer positief tegemoet.”
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HEESCH

VRIJDAG 21 FEBRUARI
Sleuteloverdracht
CC de Pas
Brouwersbal
‘t Tunneke
ZATERDAG 22 FEBRUARI
Jeugdoptocht
Prijsuitreiking Jeugdoptocht
CC de Pas
Carnavalsmis
Petrus’ Bandenkerk

HEESCH • HEESWIJK-DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

Evenementen

Remix 2.0
Checkpoint

Straatnaamonthulling
Jeugdprins
Oude Torenweg
Carnavalscantus
Station Carnaval ’t Tramstation
ZATERDAG 22 FEBRUARI
Ziekenbezoek
Mini-Maxi PleejBekSjow
Station Carnaval ’t Tramstion
Straatnaamonthulling
Donzel
Carnavalsmis
St. Lambertuskerk

Carnavalsbal
CC de Pas

Sleuteloverhandiging
en openingsbal
Station Carnaval ’t Tramstation

ZONDAG 22 FEBRUARI
Grote optocht

ZONDAG 22 FEBRUARI
Grote optocht

Prijsuitreiking grote optocht
CC De Pas

Kinderhoek
Station Carnaval ’t Tramstion

Remix 2.0
Checkpoint

Prijsuitreiking
Station Carnaval ’t Tramstion

MAANDAG 23 FEBRUARI
Biggenbal
CC De Pas

Optochtbal
Station Carnaval ’t Tramstion

Straatnaamonthulling
Sleuteloverdracht
Pierehol
Gekostumeerd bal
Pierehol
ZONDAG 23 FEBRUARI
Bronte Mêrge
Pierehol

Sleuteloverdracht
De Toren

MAANDAG 24 FEBRUARI
Optocht

Kidz-DJ & Pinkie
Snevelbokkenstal

Dorpscarnaval
Pierehol

Party Night
Snevelbokkenstal

Prijsuitreiking &
Gekostumeerd Bal
Pierehol

ZONDAG 22 FEBRUARI
Grote optocht

DINSDAG 25 FEBRUARI
Tonproaters
Pierehol
Carnavals top 50 en afsluiting met DJ Tony Terrific
Pierehol

Kindermatinee
Station Carnaval ’t Tramstation

VRIJDAG 21 FEBRUARI
D’n Dolle Kreugetoer

Carnavalsbal
CC De Pas

Zotte Moandagavondbal
Station Carnaval ’t Tramstation

ZATERDAG 22 FEBRUARI
Verlichte Optocht

DINSDAG 25 FEBRUARI
Oink
CC De Pas

DINSDAG 25 FEBRUARI
Kinderhoek & Carnavalympics
Station Carnaval ’t Tramstation

Lichtjesbal
Café-zaal Kreuge-zicht

Seniorenbal
CC De Pas

Afsluitbal
Station Carnaval ’t Tramstation

Remix 2.0
Checkpoint

De Veermanverbranding
Raadhuisplein

AKP
CC De Pas

VORSTENBOSCH

Het scholenbezoek
De Kanz en Beekgraaf

DONDERDAG 20 FEBRUARI
Ophalen oud papier
Jonkerstraat t/m Zeelandseweg en
Plan de Zwarte Molen Nistelrode
Studiegroep Nagarjuna
Taijiwuxigong - Taiji37v
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Boek & Babbel
Bibliotheek Heesch
Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek
Kunstlezing
Bibliotheek Heesch
Lezing: Lodwijk XIV in Brabant
Heemkamer Heeswijk-Dinther

ZATERDAG 22 FEBRUARI
Kinderprogramma
Pierehol
Piere Tienerbal
Pierehol

LOOSBROEK

ZONDAG 22 FEBRUARI
Gratis Kreuge-ontbijt
Café-zaal Kreuge-zicht
Kreuge On Tour
MAANDAG 24 FEBRUARI
Carnafestival
Dorpsplein

Carnavalsfeestje
De BAR
Party Night
Snevelbokkenstal
MAANDAG 24 FEBRUARI
Draaimolen & Goochelaar Dries
Snevelbokkenstal
De Vrienden van
De Koninklijke live
De Toren
Boven Bouw Bal
Snevelbokkenstal
Party Night
Snevelbokkenstal
DINSDAG 25 FEBRUARI
Snertbal
De Toren

Dweilen met de Kreuge

Boven Bouw Bal
Snevelbokkenstal

DINSDAG 25 FEBRUARI
DolleDinsdagDisco
Café-zaal Kreuge-zicht

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Afrika-Engakoor
St. Jozefkerk Oss
PAGINA 8

Boekpresentatie: Kitty Bouwman
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther

Kindermatinee
Snevelbokkenstal

Spelletjes middag en Pinkie
Snevelbokkenstal

ZONDAG 23 FEBRUARI
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

ZATERDAG 22 FEBRUARI
Alpacafarm open
en meet & greet
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Ontbijtshow
Snevelbokkenstal

Snertbal
Café-zaal Kreuge-zicht

VRIJDAG 21 FEBRUARI
Boek & Babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther

Publieksavond
Sterrenwacht Halley Heesch
PAGINA 20

ZATERDAG 22 FEBRUARI
Jeugdoptocht

Gekostumeerd Bal
Pierehol

Remix 2.0
Checkpoint

VRIJDAG 21 FEBRUARI
Jeugdoptocht

Vier het leven… Vier de Carnaval
Abdij van Berne

Carnavalsmis
St. Servatiuskerk

Boerenbruiloft
’t Tunneke

NISTELRODE

VRIJDAG 21 FEBRUARI
D’n Dolle Vrijdag
Snevelbokkenstal

Playbackshow
Pierehol

MAANDAG 24 FEBRUARI
Bezoek Wevershuukske
Laarstede

VRIJDAG 21 FEBRUARI
Music on Demand
Pierehol

HEESWIJK-DINTHER

Uurtje Klassiek
Laverhof Heeswijk-Dinther
PAGINA 6
MAANDAG 24 FEBRUARI
Gemeentehuis gesloten
Poedja-Bardo onderricht-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Party Night
Snevelbokkenstal

DINSDAG 25 FEBRUARI
Gemeentehuis gesloten
Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
WOENSDAG 26 FEBRUARI
Alpacawandeling
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
Sportcafé De Overbeek open
De Hoef Nistelrode
Helderziende waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode
Vipassyana
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Heropening Eetcafé ‘t Pumpke
Raadhuisplein 7 Nistelrode

Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op www.mooibernheze.nl bekijken of
de verwijzing in deze krant. Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via:

www.mooibernheze.nl

