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Mogen we een beroep op je doen?
HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen jaar waren er tijdens de Goede Doelen
Week vele enthousiaste vrijwilligers in touw voor de gezamenlijke
collecte in Heeswijk-Dinther. Daarmee werden vijftien landelijke
fondsen gesteund. Wil jij je ook eenmaal per jaar inzetten, een paar
uurtjes van je vrije tijd gebruiken om samen met alle vrijwilligers ook
dit jaar een succes te maken van deze collecteweek?

Voor extra
informatie kun
je ook contact
opnemen met
Ardith Manders,
06-51263021.

WIJSSENS
FINANCIEEL ADVIES
Flyer

Heesch, Loosbroek, Nistelrode
en Vorstenbosch
BIJLAGE DEZE WEEK

Heeswijk-Dinther
Dit jaar staat de Goede Doelen Week gepland in week 15, van maandag
6 tot en met donderdag 9 april. De brief met inzamelenvelop wordt in
week 14 (30 maart tot en met 5 april) uitgereikt aan alle inwoners en in
week 15 weer opgehaald.
Vele handen maken licht werk, zo kunnen we de looproutes klein houden. Je hebt een wijkhoofd als aanspreekpunt die jou wegwijs maakt en
alle informatie geeft. Laat ons weten dat je met ons meedoet en mail
naar goededoelenweekhd@gmail.com.
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Oproep nieuwe leden dameskoor
HEESCH - In oktober 2019 is het Parochiële dameskoor van de St. Petrus parochie gestopt. Ook is er behalve de
dirigent Gerard Bierman, tegelijkertijd een aantal van de dames gestopt, vanwege gezondheid en/
of leeftijd. Maar gelukkig hebben vijftien dames toch weer een nieuw koor opgericht en… hebben in samenwerking met de parochie een nieuwe dirigent kunnen aantrekken in de persoon van Antoon Ariëns uit Berghem.
Nu zouden zij heel graag een beroep willen doen op meer dames
om dit koor te komen versterken. Je hoeft niet elke week vrij
te houden in je agenda, want de
optredens zijn beperkt van zeven
tot tien keer per jaar.
Wil jij het koor komen verster-

ken? Het koor repeteert op
maandagmorgen van 9.30 tot
11.00 uur inclusief pauze met
een gezellig kopje koffie.
Denk er eens over na, je kunt altijd een keertje naar de repetitie
komen om de sfeer te proeven.

Carnaval
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Ben je na het lezen nu al zo enthousiast geworden dat je je meteen wilt aanmelden? Dat kan!
Neem hiervoor contact op met
Wilma Onstein (0412- 454478),
Thea van Orsouw (0412453046) of Ria Ploegmakers
(06-83398457).

Gilde Nistelrode op zoek naar nieuwe
leden om tradities voort te zetten
Speciale uitnodiging aan de inwoners uit Loosbroek en Heesch
NISTELRODE - Het lidmaatschap van het gilde geeft je de kans om onderdeel uit te maken van de rijke historie van onder meer
Nistelrode, Loosbroek en Heesch. Die historie gaat ver terug. Het gilde St. Antonius Abt-St. Catharina uit Nistelrode wordt al in 1390
vermeld, is actief en nog steeds springlevend, maar kan wel wat nieuwe aanwas gebruiken. Iedereen uit Nistelrode, Loosbroek en Heesch
is van harte welkom. Het gilde is veel meer dan een ‘praatclub’.
Je kunt je bekwamen in bijzondere traditionele vaardigheden, zoals geweerschieten,
kruisboogschieten, vendelen of
trommen, maar ook in het meer
hedendaags vermaak met jeu de
boules, darten en andere spelen.

Sportief Bernheze
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Krant deze week
niet ontvangen?
info@DeMooiBernhezeKrant.nl
0412-795170

den als sympathisant of voor een
lidmaatschap van bijvoorbeeld
een jaar. Wij bieden voor dat jaar
aan dat er geen lidmaatschapskosten worden gevraagd.
Clubgebouw ‘De Gildenhof’ is
elke zondagmorgen van 10.00

‘Vaardigheden aanleren als
geweerschieten, vendelen of trommen’
eer
Wil je m
n
B
e? el da
informati f mail naar
2864 o
0412-31 ode@hetnet.nl
lr
gildeniste

Jouw aanmelding helpt mee de
continuïteit van het Nistelrodese
gilde te waarborgen. Start eens
met een vrijblijvend bezoekje op
het gildeonderkomen aan Hoge
Akkers. Bekijk onder het genot
van een aangeboden kopje koffie of thee hoe de sfeer is in het
gildehuis. Als het bevalt - en hopelijk is dat zo - kun je je aanmel-

tot 13.00 uur open. Na de omschakeling naar de zomertijd zijn
de leden ook elke donderdagavond van 19.00 tot 23.00 uur
present bij het clubgebouw.
Met één blik op
www.gildenistelrode.nl krijg je
een indruk van de activiteiten
van het Nistelrodese gilde.

Zie pagina 15

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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Lekker bezig
bij de Eijnderic...
ONTSPANNEN RUG-, NEK- EN SCHOUDERMASSAGE
Even heerlĳk
ontspannen met een
welverdiende massage.
Het gebied van
schouders, nek en rug
worden behandeld. In
deze cursus leer je de
basistechnieken om de
stĳve spieren in de nek,
schouders en rug weer te ontspannen.
Tip: Schrĳf je met tweeën in, zodat je op elkaar kunt oefenen.

Administratie:
Heidi Verwijst
info@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven
Vormgeving/DTP
Monique Raaijmakers
Buro Tweevoud

Nistelrode | maandag 2 maart 2020 | 19.30 tot 21.30 uur
4 lessen | € 98,- .
KERAMIEK: RAKU

Fotografie
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Edwin Hendriks
Guus van der Valk
Advertorial
Aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com
Bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg besteed.
Er kunnen echter geen rechten aan
worden ontleend.
De uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming
van Bernheze Media.

Raku is een van
oorsprong Japanse
manier van stoken in
de open lucht.
De stookdag is dan ook
de belangrĳkste dag van
de cursus: die vindt
plaats na drie lessen
boetseren en één les
glazuren. Op de stookdag stook je je werk in een oven op
tot ongeveer duizend graden Celsius.
We halen de voorwerpen roodgloeiend weer uit de oven en
zetten ze in een ton met zaagsel. In deze gesloten ton kan
je kunstwerk afkoelen. Tĳdens dat proces vervormt het
glazuur en worden de ongeglazuurde delen zwart en
ontstaat het bekende raku craquelé.
Heesch | 5 lessen | € 115,Maandag 2 maart 2020 | 13.30 tot 16.00 uur of 19.30 tot
22.00 uur of woensdag 4 maart 2020 | 9.30 tot 12.00 uur.
De stookdag is naar keuze op zondag 5 of maandag 6 april.

COLUMN
Ton Bens

GOED GEMUTST HET
NIEUWE JAAR IN...

Na een drukke kerstperiode
maken we in januari letterlijk
en figuurlijk de balans op van
wat de ‘Toppers’ waren het
afgelopen jaar en dan hebben
we het natuurlijk over onze
kazen! De absolute topper is de
jong belegen, beter bekend als de SmaaQ zacht gerijpt.
Ook onze Old Heesch scoort hoge ogen en in Oss kijkt men
al reikhalzend uit naar de komst van de Graskaas, maar...
die is slechts enkele maanden verkrijgbaar en dat heeft te
maken met het feit dat deze kaas gemaakt wordt van de
eerste melk die de koeien geven als ze weer naar buiten
mogen, het weiland in!
Via onze Facebookpagina hebben we gevraagd voor welke
kazen onze klanten een ommetje maken richting onze
winkels en we zouden het ook leuk vinden als de lezers
van DeMooiBernhezeKrant een reactie achter willen laten
in onze winkels. Dat mag op een kaartje of je kunt het ook
even doorgeven aan het Bon Fromage team. Misschien win
je wel een heerlijk stukje van jouw favoriete kaas! Vergeet
dan ook niet om je telefoonnummer achter te laten, zodat
we je kunnen bellen mocht je iets gewonnen hebben. We
doen dit nog op de ouderwetse manier... net zoals de kazen
nog steeds op dezelfde manier worden gefabriceerd en we
je een ambachtelijk product kunnen blijven aanbieden.
Vorige week
bezochten we een
grote kaasopslag,
kregen we een
rondleiding en uitleg
over de werkwijze
van onze leverancier
en mochten we
uiteraard ook weer
veel proeven. De
komende maanden
verrassen we je
natuurlijk ook weer
met wat nieuwe
kaassoorten. Mogen
wij ook rekenen op
jouw mening? Dan
maken we binnenkort de favoriete Kaas Top 5 (of 10) en de
winnaars bekend!
Graag tot ziens in onze winkels in Oss en
Heesch!
Bon Fromage Team,
Ton & Elly Bens

Kloosterkapelactiviteiten
Zaterdag 1 februari:
Familieopstellingen*
Op 1 februari begeleidt Juno
Welter meerdere Familieopstellingen. Deelname als representant kost € 25,-. Inbrengen en
uitdiepen van je hulpvraag kan
voor € 90,-. Geef je op via onderstaand mailadres.

onder andere streekwijnen geproduceerd. Zondag 16 februari
geven in een workshop Geert en
Myriam Hermans van Winery &
Herbs uitleg over de productie
van hun wijnen én over de wijze van proeven. Ruiken, kijken,
proeven en beleven; dat staat
centraal in deze workshop.

Zondag 16 februari:
Wijnproeverij*
Op de landelijke wijnboerderij
van Winery & Herbs in Schijndel
worden druiven en kruiden voor

Meerdere wijnen passeren om
deze ervaring te beleven. Een
unieke gelegenheid om samen
met familie of vrienden van te
genieten. Deelname € 22,- per

persoon en alleen na opgave via
onderstaand mailadres.
Binnenkort
7/8 maart: Expositie ‘Kunst in de
Kapel’ door zes kunstenaars
18 maart: lezing Reflexintegratie en Remedial Teaching door
Sacha Slegers*
9 april: lezing Adem- en Ontspanningstherapie door Machteld Jongmans*.
Voor nadere informatie zie
www.kloosterkapelvorstenbosch.nl.

Aanmelden*: opgave@kloosterkapelvorstenbosch.nl
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Elkaar helpen en ontmoeten
via de SocialApp
HEESCH - Elkaar helpen en elkaar ontmoeten, dat is het doel van de SocialApp die bewoners van Heelwijk, Emmaus en Kortenhof sinds vorige week gratis kunnen gebruiken. Met een smartphone of tablet
kunnen ze via deze app korte vragen voor hulp of gezelschap stellen aan andere bewoners of direct betrokkenen, zoals familie of regelmatige bezoekers. Bijvoorbeeld of iemand batterijen kan verwisselen,
mee koffie wil drinken of kaarten.
Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Marcel van der Steen

ziend. Als ik op m’n werk ben,
zou het mooi zijn als ik voor haar
vragen kan stellen. Bijvoorbeeld
of iemand DeMooiBernhezeKrant wil voorlezen of met haar
wil wandelen.”
Gebruik stimuleren
Er waren al snel 28 leden. Desiree Romme: “Ik had wel verwacht dat het iets teweeg zou
brengen, maar dat het zo zou
leven had ik niet verwacht. Een
appje wordt sneller gelezen dan
een mail. Een vraag die ik vanochtend heb gesteld was binnen
tien minuten beantwoord.”

Initiatiefnemer Rob Geurts geeft uitleg

‘Een appje wordt
sneller gelezen’
De komende tijd wordt de app
verder gepromoot. Mart Jenneskens van de KBO computerhelpdesk biedt een paar dinsdagmiddagen in het restaurant
van Heelwijk begeleiding bij het
installeren of gebruiken.

Desiree Romme (bewoonster Emmaus en secretaris IPG) licht toe....

Van post naar sociale media
Het initiatief komt van Rob
Geurts (31) die Heesche wortels
heeft. Zijn overgrootvader was
Frans van Herpen, in Heesch
bekend als ‘Frans d’n Booij’ omdat hij postbode was. Zijn opa
en oma woonden in Kortenhof
en Rob merkte dat er behoefte
was aan meer onderling contact.
Hij ziet een mooi verband tussen de post van vroeger en de
sociale media van nu om elkaar
berichten te sturen. Met steun
van de gemeente, het Integraal
Platform Gehandicapten (IPG)
en professionals uit de zorg ontwikkelde hij met zeventien studenten van Avans Hogeschool
daarvoor een app, speciaal voor
senioren.
Simpel, veilig en toegankelijk
De SocialApp is ontworpen voor
mensen met weinig ervaring in
de digitale wereld en is simpel,
veilig en toegankelijk. De app
kan alleen gebruikt worden om
vragen te stellen of te beantwoorden. Via de knop ‘vragen’
kunnen vragen worden getypt
of aangevinkt op een lijst met
voorbeeldvragen. Iedereen kan
de SocialApp gratis downloaden,
maar lid worden van de gebruikersgroep Emmaus, Heelwijk,
Kortenhof kunnen alleen bewoners en eventueel hun mantelzorgers of begeleiders. De lokale
beheerder Desiree Romme (secretaris van het IPG en bewoner
van Emmaus), ziet daarop toe en

zorgt dat het systeem ‘schoon’
blijft.
Tijdens twee bijeenkomsten is
uitleg over de SocialApp gegeven. De belangstelling was
groot. Annette: “Mijn moeder
woont op Kortenhof en is slecht-

Volop belangstelling

Er werd al meteen flink geoefend

Wethouder Van Moorselaar
is enthousiast: “De gemeente
steunt de ontwikkeling, verbetering en bevordering van het
gebruik van de SocialApp met
stimuleringsgeld voor leefbaarheid. De app kan helpen bij het
langer zelfstandig blijven wonen, voor kleine klusjes en tegen
eenzaamheid. De gemeente is
blij met dit soort initiatieven en
geeft die op deze manier een
duwtje in de rug.”

Column D’n Blieker
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk
op dagelijkse herkenbare belevenissen.

Struisvogelpolitiek
Ik heb mijn huisarts nog nooit gezien. Ik kan me nog wel herinneren
dat ik een keer in de buurt ben gekomen van die man, maar toen ben
ik niet verder gekomen dan zijn vriendelijke assistente. Vakkundig
leegde zij destijds mijn oren en was mijn euvel snel verholpen. Ik
heb toen wel geprobeerd een glimp op te vangen van de man die al
jarenlang als contactpersoon op al mijn medische dossiers staat, maar
helaas zonder resultaat. Hij zat waarschijnlijk keihard te werken in zijn
kamer, want ik weet wel dat de wachtkamer toen helemaal vol zat.
Ik heb pas gedacht: man, als je ‘m zo graag een keer wil zien, ga
gewoon een keer op bezoek bij die mysterieuze man. Verzin een
ziektebeeld en zoek wat bijbehorende symptomen op, maak een
afspraak en ga eens kennismaken. Je hebt zijn nieuwe werkplek bij
de molen nog nooit van binnen gezien en daar zit ie toch al een tijdje.
Praat wat over het weer in de wachtkamer met je toevallige buurman,
gezellig. Het is toch altijd prettig als je weet wie je voor je hebt als de
pleuris in je lijf of in je hoofd losbreekt.

‘Ik heb pas gedacht: man, als je ‘m zo graag wil
zien, ga gewoon een keer op bezoek’
Tot nu toe heb ik het nog niet durven doen en ik ben er eerlijk
gezegd nog niet achter wat het is. Graag houd ik me voor dat ik van
mening ben dat ik het onzin vind om voor elk wissewasje naar de
huisarts te gaan. Dus als ik af en toe wat klachten heb die ik niet kan
thuisbrengen, maar ik heb er verder niet echt last van, dan ga ik de
kostbare tijd van mijn huisarts niet verdoen, onbekend of niet.
Steeds vaker denk ik echter dat ik aan ordinaire
struisvogelpolitiek doe wat betreft mijn medische
toestand. Als mijn huisarts mij bijvoorbeeld een
volledige bodyscan zou aanbieden om te bepalen
waar mijn lichte klachten vandaan komen, zou ik
denk ik vriendelijk weigeren. Voor je het weet,
heb ik iets ernstigs onder de leden en wacht mij
hetzelfde lot als mijn ouders, een veel te vroege
dood. Dan bezoek ik mijn huisarts liever niet denk ik
dan. Beter niet, dan één keer te veel.

blieker@bernhezemedia.com
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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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Vragen over de gratis
Hop-On Hop-Off bus?
HEESCH - Heb jij vragen over bijvoorbeeld de route van de Heesche
Hop-On Hop-Off bus, over de andere bijzonderheden óf wil je een
keer persoonlijk begeleid worden? Dat kan allemaal. Bel met Piet
van Helvoirt, 06-10772935 en hij komt graag in actie.

Voor Huidgericht is 2019 een fantastisch jaar geweest met
onder andere onze nieuwe locatie in gezondheidscentrum
Heesch aan de Gildestraat. En wat zijn we daar trots op! Trots
op alle samenwerkingen met huisartsen, thuiszorgorganisaties,
fysiotherapeuten en andere collega’s die we in Heesch hebben
opgebouwd. En zeker ook trots op de resultaten die behaald zijn
met jullie, onze klanten.
Hopelijk gaat iedereen een bruisend, mooi en sprankelend 2020
tegemoet. Inmiddels zijn er goede voornemens gemaakt voor het
nieuwe jaar. Als we daarbij kunnen helpen met bijvoorbeeld een
stralende huid of minder vermoeide benen, doen we dat met veel
liefde en plezier!

Doet ie graag en
uiteraard kosteloos

Familielid of kennis
Misschien ben je zelf niet voornemens om van de bus gebruik
te maken, maar heb je een familielid, buurman of kennis voor

Piet van Helvoirt

wie de bus uitkomst kan bieden
en waarvoor de gang van zaken
rondom de bus nog onduidelijk
is. Ook dan biedt Piet graag uitkomst.
Bel ‘m maar gauw! Voor meer
informatie kijk ook eens op
www.aangenaamheesch.nl.

Ontspanningtips

Sonniusstraat 17
5384 JJ Heesch
06-53532425
info@praktijkbrigitte.nl
www.praktijkbrigitte.nl

Ilona Kling, huidtherapeut
bij Huidgericht

Nieuw jaar, nieuwe huid,
nieuwe locatie

Graag en kosteloos
Piet is een gepassioneerde vrijwillige chauffeur bij Aangenaam
Heesch en hij komt met alle
plezier jouw kant op om je persoonlijk te informeren over alle
bijzonderheden rondom de HopOn Hop-Off bus.

Wellicht vind je het ook fijn om
een keer onder zijn begeleiding
‘een rondje’ mee te maken, om
op die manier te ervaren hoe het
allemaal werkt. Doet ie graag en
uiteraard kosteloos.

Column

- Gebruik visualisatie oefeningen
- Geef jezelf een gezichtsmassage
- Zet je gedachten op papier
- Maak iets creatiefs
- Ga wandelen
Dit zijn zomaar een aantal tips. Iedereen
heeft goede ontspanning nodig. De
één ontspant als hij/zij naar muziek
luistert, de ander ontspant na een uurtje
sporten. Het belangrijkste is dat je iets
kiest wat bij je past! Dan blijf je het
toepassen.
Lukt het niet om te ontspannen en blijf
je piekeren? Wil je hier graag hulp bij,
maak dan vrijblijvend een
kennismakingsafspraak.
Bij inlevering van deze advertentie
ontvang je 25% korting
op je eerste sessie.

Huidgericht in 2020 ook aan de Cereslaan
Huidgericht staat in 2020 niet stil, want binnenkort zal er nog een
vestiging in Heesch geopend worden. Deze gaat zich vestigen
in het nieuwe gezondheidscentrum aan de Cereslaan (oude
Rabobank).
Huidtherapie
Iedere huid kan terecht bij de huidtherapeut. Net zoals iedereen
terecht kan hij de kapper. Haren krijgen dode puntjes en de huid
krijgt dode huidcellen. Helemaal niet zo gek dus om naast het
bijknippen van puntjes, ook je huid eens een oppepper te geven.
Het aanpakken van acne en acnelittekens is een veel voorkomende
vraag in de praktijk. Iedere huid is anders en reageert anders.
Maar belangrijk om te weten is dat je vaak met een juiste routine
aan producten en behandelingen het gebruik van medicatie kunt
voorkomen.
Als huidtherapeut behandelen wij de huid oppervlakkig met
bijvoorbeeld een microdermabrasie behandeling. Je voelt direct
dat de huid zijdezacht is. Liever op celniveau aan de slag? Dan
is een microneedling behandeling meer geschikt. Met deze
behandeling maken we minuscule kanaaltjes in de huid, niet
zichtbaar met het blote oog, maar precies genoeg om de huid op
een natuurlijke manier te activeren. Door de prikkeling komt het
herstelproces op gang waardoor in het bindweefsel groeifactoren
vrijkomen die zorgen voor het aanmaken van collageen en elastine
en poriën en littekens verminderen.
Een andere mooie behandeling om af en toe eens te doen, een
echte ‘winterbehandeling’, is een chemische peeling. Hiermee
wordt de huidstructuur al na één behandeling verbeterd en
geëgaliseerd.
Geen zin in hersteltijd, roodheid of schilfertjes, na een
behandeling? Kies dan voor een bindweefselmassage. Perfect
om de bloedcirculatie te stimuleren waardoor de huid ook wordt
aangezet tot celvernieuwing en huidversteviging.
Door frequent aandacht te geven aan de huid ziet ook jouw huid er
fris en stralend uit in 2020.
Welkom bij de huidtherapeut, welkom bij Huidgericht.

Voor hulp bij studiekeuzeen loopbaanvragen

De Beekgraaf 58a, Nistelrode
Gildestraat 1f, 5384 JC Heesch
073-7113193, info@huidgericht.nl
www.huidgericht.nl
www.facebook.com/huidgericht

Het kennismakingsgesprek is gratis!

Armanda Schulte-Oor

Een-en-al-oor-coaching
Biezenloop 1 - 5384 WB Heesch
06-10470291 - oorig@kpnmail.nl
www.eenenaloorcoaching.nl
KvK: 77011880

Alle monturen zijn geprijsd inclusief
enkelvoudig ontspiegeld glas
‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl
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Nieuwe bewoners voor pastorie Loosbroek
‘We gaan er ziel en zaligheid in leggen’
genoemde bijeenkomsten en het
archief, was er even een probleem, maar: “Wij steken over
naar De Wis. Daar worden we
heel gastvrij ontvangen en ook
voor ons archief is ruimte vrij gemaakt. We zijn heel blij met hun
flexibele medewerking en gastvrijheid.”

‘Het is echt een
win-win situatie’

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

V.l.n.r.: Cor Gloudemans, Theo de Mol, Astrid en Frank van der Geld

LOOSBROEK – Ze zijn zich ervan bewust dat het pand van grote betekenis is voor het dorp, houden de
deuren geopend en willen graag hun steentje bijdragen aan de gemeenschap. Frank en Astrid van der
Geld bezitten met ingang van februari de sleutels van de oude pastorie aan de Dorpsstraat. De besturen
van de parochie en locatieraad zijn blij met hun komst en de ondersteuning die zij kregen van CC De
Wis, waar in de toekomst bijeenkomsten gehouden worden en het archief wordt ondergebracht.
Twintig jaar geleden betrokken
Annie en Antoon van Santvoort
de pastorie in Loosbroek. Het
echtpaar was nauw en actief
betrokken bij de parochie. Zij
bewoonden echter niet het hele
pand. Een aantal ruimtes was gereserveerd voor bijeenkomsten
en opslag/archief. Ontelbaar zijn
de liters koffie en thee die er gedronken zijn. Loosbroek hoopte

op nieuwe bewoners, die bezieling en voeling hadden met zowel het pand als het dorp.
Met Frank en Astrid van der Geld
zijn deze gevonden. “Het is echt
een win-win situatie”, vertellen
Theo de Mol en Cor Gloudemans namens het bestuur Augustinusparochie en locatieraad
Loosbroek, in het bijzijn van het

echtpaar. Ze vervolgen: “Frank
en Astrid voldoen helemaal
aan waar we naar op zoek waren. Hun levensovertuiging sluit
naadloos aan bij wat wij hier altijd gedaan hebben en zij willen
daar graag op eigen wijze een
vervolg aan geven.” Het koppel
krijgt met ingang van februari
de sleutels en betrekt het hele
pand. Met het oog op de eerder-

Monumentaal,
gezichtsbepalend
onderdeel
voor het
centrum van
Loosbroek

Frank en Astrid verheugen zich
enorm op hun nieuwe thuis.
Frank stuurt zijn advocatenkantoor in Eindhoven aan en is
daarnaast tien uur in de week
werkzaam als diaken in de fusieparochie in Gemert. Ze vertellen: “Wij hebben binding met de
kerk. Nadat we hoorden dat dit
vrij kwam, besloten we direct om
ervoor te gaan. We zijn ons ervan
bewust dat de pastorie samen
met de kerk en parochietuin een
monumentaal, gezichtsbepalend
onderdeel vormt voor het centrum van Loosbroek. We willen
dat dit bewaard blijft. We wonen nu nog in het buitengebied.
We vinden het echter heel prettig om weer helemaal tussen de
mensen te wonen en samen met
hen op te trekken. Werkgroepen
en mensen uit de gemeenschap
zijn van harte welkom voor een
praatje en kop koffie. We willen
ook graag actief worden binnen
deze gemeenschap. Hoe we dat
gaan doen, hopen we in de loop
van de tijd in te vullen.”
Dat zal dus niet gelijk vanaf februari zijn, want: “We gaan de
binnenzijde grondig renoveren
en met zorg opknappen. Dat
kost enige tijd.” Dan stralend:
“We gaan er ziel en zaligheid inleggen.”
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BERNHEZE ACTUEEL!

Gevaarlijke wegobstakels
voor fietsers!
BERNHEZE - Ook de gemeente Bernheze kent de nodige wegobstakels voor fietsers. Zoals paaltjes en hoge stoepranden midden
op of kort langs het fietspad. Deze zorgen in ons land jaarlijks voor
(onnodig) honderden ernstig gewonden en doden onder vooral
oudere fietsers. Sinds 2012 haalden veel gemeenten om die reden
dergelijke obstakels weg.
Kenniscentrum CROW* heeft als boodschap: Gemeenten, plaats
géén paaltjes of andere obstakels (betonblokken) op fietspaden
en ontwerp fietspaden volgens de landelijke richtlijnen. En als het
soms niet anders kan, zorg dat het hoge paaltjes zijn, die goed
zichtbaar zijn door rood/wit markering en ingeleid door reflecterende ribbelmarkering. Zodat fietsers tijdig gewaarschuwd worden. Zo zijn dus de aanbevelingen en richtlijnen voor de gemeenten, dus ook voor Bernheze.

Gemeente Bernheze wil
ﬁetsersveiligheid verbeteren
Soms zijn er praktische redenen om af te wijken, maar twee paaltjes zijn door hun zichtbaarheid nog altijd beter dan een betonblok. Soms wordt door gemeenten als reden om af te wijken
aangevoerd dat het mogelijk verwarrend is voor automobilisten.
Terwijl de veiligheid van de fietsers toch belangrijker zou moeten zijn. Onlangs bepaalde de rechter dat de gemeente Houten
aansprakelijk was voor de schade van een ongeval bij een paaltje
zonder ribbelmarkering.
Momenteel is de gemeente Bernheze samen met ouderenorganisaties en andere belangengroepen aan het inventariseren hoe de
fietsersveiligheid binnen de vijf kernen van Bernheze kan worden
verbeterd. Ook voor wat betreft paaltjes, hoge stoepranden en
andere obstakels. Over de voortgang ervan en de acties die daarop volgen volgt te zijner tijd meer informatie.
*Voor meer informatie over fietsersveiligheid kijk op
www.crow.nl/thema-s/fiets-en-voetganger/
bebakening-en-markering
Henk Verschuur, ANBO veiligheidsconsulent
henvers@gmail.com

Biodiversiteit
in 2020
Het blijft je steeds verbazen:
wie neemt wie nou te grazen
tussen die
Maashorster dwazen?
Mag die tauros blijven blazen
en met de wisent
naar ons razen?
Alle commotie daar ten spijt
geeft de gemeente wel
een jaartje tijd
voor meer Brabantse
biodiversiteit:
met ‘ErvenPlus’ komt
een frisse strijd
voor vergroening
naast je buiten-geit.
Met mooier landschap,
meer bijen,
kun je je erf bijzonder
gaan verblijden;
zelfs de uil heeft men
in gedachte.
En die tauros..., och die
kan wachten,
grazend in Maashorster
omheinde prachten!
Ad van Schijndel,
januari 2020

Hoera! Avila coaching
bestaat 10 jaar!
HEESWIJK-DINTHER – Emotionele, psychische en fysieke klachten worden in belangrijke mate beïnvloed door ons onderbewuste. Met coaching, (hypno)therapie en training kun je deze onderbewuste
aspecten van klachten aanpakken.
Daardoor hoef je niet meer zo te
vechten en ontstaat er meer vrijheid om keuzes te maken vanuit
rust en innerlijke wijsheid.
10 jaar Avila coaching voor meer
welzijn, persoonlijke groei en
levensplezier! Gratis kennismakingsgesprek en vergoedingsmogelijkheden door zorgverzekeraars!

- Klachten als stress, burn-out,
relatieverslaving, angsten,
onzekerheid.
- Relaties verbeteren, met je
partner, kinderen of collega’s.
- Versterken van zelfhelend
vermogen. Psychosomatiek/
SOLK. Klachten als kortademigheid, eczeem, fibromyalgie, hoofdpijn, buikpijn,
pds en hartkloppingen.

0413-303848 / 06-43475558 / 06-21139270
info@avilacoaching.nl - www.avilacoaching.nl
www.avilacoaching.nl/home/agenda

Harrie en Andrea

LEZERSACTIE AVILA COACHING
Wie jarig is trakteert: wij verloten
1 keer deelname aan onze eendaagse training ‘De helende kracht van je emoties’ op 7 maart.
1 keer het boek ‘De helende kracht van je emoties’.
3 keer de novelle ‘Briljant samenwerken’.
Stuur een mail naar info@demooibernhezekrant.nl vóór maandag 3 februari 12.00 uur
en geef aan welk kado je graag zou willen winnen.

Opening Jubileumjaar Zonnebloem HDLV
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK/VORSTENBOSCH - Vorige week donderdag was de opening van het
jubileumjaar van de Zonnebloem HDLV in CC Servaes. In 2020 bestaat de Zonnebloem afdeling HDLV
50 jaar. Dit willen ze het hele jaar door vieren met verschillende activiteiten voor de gasten. 120 gasten
inclusief vrijwilligers waren donderdag 23 januari aanwezig om te genieten van een Brabantse middag.
Ze begonnen die dag met een
kopje koffie/thee en iets lekkers.
Na de opening door de voorzitter Marijke Verhagen werd de
middag verzorgd door Cor Swanenberg en accordeonist Henk
Verhagen. Ze zongen Brabantse
liedjes en vertelden leuke anekdotes van vroeger, voor veel
mensen herkenbaar. In de pauze
was er een consumptie en wat

lekkere hapjes. Daarna vervolgden Cor en Henk hun programma en iedereen zong vrolijk mee.
Rond 16.00 uur sloten ze hun
programma af en bedankte Marijke iedereen voor hun aanwezigheid en een groot woord van
dank was er ook voor de vrijwilligers van CC Servaes.
Vrijdag 6 maart wordt het 50-ja-

rig bestaan voor alle gasten en
hun vrijwilligers gevierd. Hopelijk zien ze je dan weer terug!

Reacties ‘Wa’n Skôn foto’
Op de foto van week 2 heeft de HKK diverse mondelinge reacties gekregen. Maar, wat ze misschien zelf
hadden kunnen weten, Broer van Gestel wist alle namen van deze foto te vermelden en het is dus een geslaagde missie.

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 hkknistelvorst@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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Nisseroi eert Ad de Laat
NISTELRODE - In april van dit jaar is het 25 jaar geleden dat onze Nisseroise liedjesschrijver en zanger
Ad de Laat overleden is. Zijn muziek daarentegen is allerminst gestorven. Nog steeds hoor je tot in de
verre omtrek zijn liedjes. Geen wonder! Zijn teksten, in onvervalst Nisserois, zitten goed in elkaar. Zijn
onderwerpen zijn divers. Veel nostalgie, ook filosofisch en vaak met heerlijke humor. Zijn melodieën
zijn prachtig.

Aanbiedingen geldig van
30 januari t/m 5 februari

gaat dit koor meewerken aan de
voorstelling ‘Nisseroi eert Ad de
Laat’. Het koor zingt als afsluiting van deze voorstelling het
Nisserois Volkslied ‘Tusse Donzel

Nisseroise zangers
gezocht

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

en Mènzel’ vierstemmig, een arrangement van Bas van Nistelrooij.
De repetities zijn in het gebouw
van handboogschutterij ‘Ons
Genoegen’ aan de Zwarte Molenweg 9 op maandag 3 en 17
febuari en 2 en 16 maart van
19.30 tot 20.00 uur. Je bent van
harte welkom.

Nistelrode
0412-611282

Canadese ham

Ook voor broodje beenham

€ 1,50

100 gr.

Kophaas

€ 1,20

100 gr.

Drumsticks
gebakken
4+1 gratis

Ad de Laat

Op zondag 22 maart van 15.00
tot 17.00 uur zal er in CC Nesterlé een optreden zijn met alleen maar liedjes en muziek van
Ad de Laat. Plaatselijke zangers
en muzikanten treden op, maar
ook familieleden van Ad en
zangeres Annelieke Merx. Deze
voorstelling is vrij toegankelijk

voor iedereen die ondergedompeld wil worden in Ad’s prachtige muzikaal erfgoed.
Gezocht
Nisseroise zangers die éénmalig
willen meezingen in het ‘groot
Nisserois koor’. Zondag 22
maart van 15.00 tot 17.00 uur

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

De bronzen versie van Ad de Laat

Eerste lustrum ‘Nisseroi aan de kook’

k oo k •

i • a an

N

issero

NISTELRODE - Bij elkaar eten
en gezellig kletsen met dorpsgenoten die je meestal van gezicht wel kent, maar misschien
nog nooit echt gesproken hebt.
Dat is kortweg het idee achter
‘Nisseroi aan de Kook’. Jij en
je teamgenoot eten het voor-,
hoofd- en nagerecht steeds op
een ander adres en elke keer
met nieuwe tafelgenoten. Een

Inschrijven kan tot 20 mei
van de gangen is bij je thuis. Dit
jaar vindt dit evenement plaats
op zaterdag 20 juni.
Inschrijven kan tot 20 mei.
Kijk voor meer informatie en inschrijven op
www.nisseroiaandekook.nl.

BROCCOLI 500 gram € 0.99
SALADE VAN DE WEEK 150 gram € 1.25
MANDARIJNEN 10 +2 gratis
Verse zuivel van de
Ambachtshoeve
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

Desembrood

• de•

Aanmelden Vorstenbosch ’kwist
VORSTENBOSCH - De vijfde
editie van de dorpsquiz Vorstenbosch ‘kwist wordt zaterdag 7 maart georganiseerd. Het
belooft volgens de organisatie
een spectaculaire lustrumeditie
te worden.
Om tegemoet te komen aan de
wensen van de deelnemers, is de
quiz dit jaar met één uur ingekort. Het boek kan nog steeds
om 18.00 uur opgehaald worden
bij Bar de Ketel, maar de eindtijd
is dit jaar al om 23.00 uur. Diverse teams gaven in de evaluatie
aan dat ze het leuk vinden om
na de quiz nog even met elkaar
in huis of in het café na te borrelen. Door eerder te stoppen is nu
die ruimte gecreëerd. Het betekent overigens niet dat daarmee

schrijfformulier en overige informatie. Na afloop van de
dorpsquiz worden twee weken
gebruikt om alles weer na te kijken.

de quiz aan spanning, diversiteit
of originaliteit heeft ingeboet. In
tegendeel zelfs; de kwistgroep
geeft aan dat er juist meer diversiteit in deze vijfde editie zit!
Vanaf heden kunnen teams zich
inschrijven via
www.vorstenboschkwist.nl.
Na de inschrijving ontvangt de
teamcaptain vervolgens het in-

Op zaterdag 21 maart zal tijdens
een feestavond de uitslag bekend worden gemaakt. Die feestavond vindt deze keer plaats in
een speciale feesttent die op het
terrein achter De Ketel wordt geplaatst.
De organisatie van Vorstenbosch ‘Kwist is in handen van
William Verkuijlen, Erik van de
Wijst, Henny van Houtum, Tom
Hubers, Inge Bonnet, Silvia van
de Leest, Kitty Verstegen, Coen
Janssen, Pim Rijkers, Max van
den Berg en Clemens Geenen.

2e nu 50% korting
Alle soorten desem

Nieuw!

Kruimel
kruidencake

nu

2,99

Weekendknaller!

Saucijzenbroodjes
4+1 GRATIS
Alleen geldig op
vrijdag en zaterdag

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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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN
Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,
maar op 'n keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.
Toon

“Alles is te maken. Dè gu nie. Dè bestu nie”
Met grote verslagenheid en verdriet delen wij mede
dat de oprichter van ons bedrijf, Bevers Heftruckservice,
op 70-jarige leeftijd na een kort ziekbed is overleden.

Tiny Bevers
Wij verliezen in hem een groot vakman, raadgever,
steun en toeverlaat en betrokken collega.
We gaan hem enorm missen.
Pieter, Elise, Joëlle & Robin Bevers
en medewerkers
Het afscheid heeft reeds op 27 januari plaatsgevonden.

Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede wat hij ons
gegeven heeft, hebben wij afscheid moeten nemen van ons
pap en opa

Jan Vervenne
Voormalig eigenaar Loodgietersbedrijf Vervenne
echtgenoot van

Riek Vervenne-van der Rijt
Hij overleed in de leeftijd van 79 jaar.
Riek

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij in haar leven voor
ons heeft betekend, hebben wij afscheid genomen van
mijn zorgzame vrouw, onze lieve moeder en oma

Marietje van de Wijgert - van Schijndel
* Uden, 5 juni 1933

Kinderen en kleinkinderen
23 januari 2020
Laar 44e, 5388HH Nistelrode.
De uitvaartdienst heeft inmiddels plaats gevonden.

Jan van de Wijgert
Sjan en Willy
Rita en Han
Peter en Yaquelin
Ans en Egbert
Eric

De kinderen bereiden zich voor
met het project ‘ Samenkomen
in de kerk’. Op zaterdag 1 februari om 16.00 uur stellen de
communicanten zich voor in de
kerk. Je bent van harte welkom!

Bedankbrief 27 jaar
Wereldwinkel Heesch
Ook werden er steeds meer
fairtrade producten in de supermarkt verkocht en werd Bernheze in 2016 Fairtrade gemeente.

Klein- en achterkleinkinderen

Ondertussen ontstonden er hele
mooie en goede verbindingen
tussen mensen hier en mensen
daar. Kansarmen kregen mogelijkheden om te ontwikkelen, om
een menswaardig bestaan op te
bouwen, voor henzelf en hun
kinderen.

Marietje is thuis, waar je op woensdag van 18.30 tot 20.00 uur
en op donderdag van 14.30 tot 16.00 uur welkom bent om
persoonlijk afscheid te nemen.
De afscheidsdienst is op vrijdag 31 januari om 10.30 uur in
’t Tramstation, Raadhuisplein 5 in Nistelrode. Aansluitend zullen
we haar te rusten leggen op de Algemene begraafplaats Loo,
Loo 19a in Nistelrode.

Hechte vriendschappen ontstonden binnen de groep vrijwilligers, omdat we allen hetzelfde
doel voor ogen hadden: Werken
aan een betere wereld waar het
goed is voor iedereen. Met hart
en ziel hebben wij dit al die jaren
mogen en kunnen doen!

Marietje houdt van fleurige bloemen
Berghemseweg 10, 5388 PT Nistelrode
Bestuur en vrijwilligers van Wereldwinkel Heesch

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

Tom van den Berg Uitvaartzorg
toeverlaat

Eikenhoek 45, 5473 GW Heeswijk-Dinther, www.tomvandenberguitvaartzorg.nl
In samenwerking met Yarden

NISTELRODE - 21 Kinderen
ontvangen zondag 5 april de
Eerste Heilige Communie in de
St. Lambertuskerk.

† Schaijk, 26 januari 2020

echtgenote van

Steun

Communicanten
stellen
zich voor

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

Beste vrienden, bekenden en
trouwe klanten van de Wereldwinkel Heesch,
Na een prachtige en emotionele
afscheidsavond op 11 december
waren we afgelopen maand nog
druk met het uitruimen van de

Heel graag wil ik mede namens
het bestuur en medewerkers u
allen bedanken, die zich betrokken voelden bij Wereldwinkel
Heesch. Samen met het bestuur,
vrijwilligers, CC De Pas, de gemeente, collega-Wereldwinkels,
trouwe klanten en sympathisan-

Met hart en ziel verbonden met het
Wereldwinkelwerk, maar ook met elkaar
winkel of ook wel het loslaten
van ‘een stukje van ons levenswerk’. Ook dit hoort bij het proces van loslaten en verwerken…
Met onze groep haalden we bij
onze laatste groepsvergadering
weer gouden herinneringen en
bijzondere momenten naar boven. Het loslaten, van dat wat
ons zo dierbaar is, het gehele
Wereldwinkelwerk, doet pijn…

ten, hebben we ruim 27 jaar
prachtige kunstnijverheid en fairtrade foodproducten verkocht.
We verkochten een cadeau met
een meerwaarde en we maakten
vele mensen blij: producenten in
de Derde Wereld, consumenten
hier en u als blije gever. Jarenlang deden we middels deze eerlijke handel aan bewustwording
en ontwikkelingssamenwerking.

Met hart en ziel verbonden met
het Wereldwinkelwerk, maar
ook met elkaar. Die sterke verbondenheid en vriendschap blijven we koesteren. Wij zijn erg
blij dat veel van onze inventaris
hergebruikt kan worden in de
gerestylde Wereldwinkel in Nistelrode, waar wij en ook u gelukkig nog steeds als klant naar
toe kunnen. Wij zijn ook blij dat
we met ons batig saldo diverse
ontwikkelingsprojecten kunnen
ondersteunen. Dit gaat binnenkort nog gebeuren.
Met dankbaarheid, trots en voldoening kijken we terug en wil
ik iedereen nogmaals bedanken
voor het vertrouwen en de fijne
samenwerking, namens het bestuur en vrijwilligers van Wereldwinkel Heesch.
Mia van den Hurk, voorzitter
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Restaurant De Waard
kijkt naar de toekomst

Column Ondernemend Bernheze

HEESCH - Anja en Hans Rombouts gaan het wat rustiger aan
doen. Voor partijen en koffietafels zijn ze door de week natuurlijk nog beschikbaar, maar
het restaurant is alleen nog
maar open op vrijdag, zaterdag
en zondag.

Het Broodfonds

Rian van Schijndel

BERNHEZE - Als ondernemer ga je meestal gewoon door
wanneer een griep dwars probeert te zitten. Of zoals ik,
vorig jaar maart nog, met een gebroken pols; dan heb je niet
echt een keus. Want zoals zoveel ondernemers heb ik geen
arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Ze hebben hun bedrijf aangeboden bij een horecamakelaar
en gaan het mooie pand aan de
Kerkstraat na 22 jaar verkopen.
Zolang het niet verkocht is, blijft
de zaak open.
U kunt nu nog genieten van de
heerlijke gerechten van Hans,
bijvoorbeeld met de draaitafels.
“We wilden, in 1997, ons uitdagen en laten zien dat we een
eigen zaak konden draaien en de
tijd zou 20 jaar zijn. Onze missie
is geslaagd en dat geeft voldoening. Nu is het tijd om iets anders te gaan doen” aldus Hans

Anja en Hans Rombouts bij hun restaurant

en Anja. Hoe de toekomst van
de Waard eruit gaat zien is nog
niet duidelijk, het mooiste zou
zijn dat het als horeca door kan

gaan. En nieuwe uitbater kan er
zo in en meteen draaien, de gasten zijn er en alles is bijgehouden.

Kleurrijke kunstexpositie
in Teugel Resort
UDEN - Teugel Resort Uden en
Carin van der Vleugel zijn per
19 januari een samenwerking
gestart. Carin vertelt: “Twaalf
jaar geleden heb ik het schilderen weer opgepikt en een eigen
stijl ontwikkeld.
Die stijl is het best te vangen in
termen als vrolijk, kleurrijk, levendig en figuratief. De schilderingen zijn herkenbaar door de
laag op laag dik opgezette verf
en dat ze glanzend zijn afgelakt.
Vaak schilder ik dieren, bloemen,
personages en stillevens.
Het grootste compliment dat ik
regelmatig hoor, is dat de kijkers
er zo vrolijk van worden.”
Teugel Resort Uden heeft diverse ruimtes beschikbaar gesteld
als expositieruimte voor Carin.

Veronique van Bree en Carin van der Vleugel

Veronique van Bree, General
Manager, gaat met Teugel Resort een nieuwe weg in en daarin wordt ook steeds meer verbinding met Uden gezocht. Daarom

is ook deze samenwerking gestart. Teugel Resort is zeven dagen per week geopend, voel u
vrij om de kleurrijke schilderijen
van Carin te bewonderen.

Natuurlijk ben ik wel op onderzoek uitgegaan zo’n veertien jaar geleden, ik begon
weer als zelfstandig ondernemer en wilde kijken of er
iets van een verzekering was.
Maar heb je al ooit iets gemankeerd of je bent al wat
ouder, of zeker als ze je ‘chronische ziekte’ horen zeggen,
is een verzekering bijna niet
te betalen. Voor mij tenminste
niet en ik liet het los wetende
dat ik goed voor mezelf moet
zorgen, want ziek worden zit
er niet bij. Ach, het is zoals
het is en daar doe je het mee.
Broodfonds
In Nistelrode is het idee opgeworpen om de belangstelling
te peilen voor het Broodfonds.
Het Broodfonds is een collectieve voorziening voor
arbeidsongeschiktheid, ontwikkeld dóór en vóór ondernemers. De eerste keer dat ik
er van hoorde, had ik er nog
nooit iemand over horen praten en dacht ‘het klinkt wel
een beetje te mooi om waar te
zijn en dan is het dat meestal
ook’.
Afgelopen week hoorde ik
er weer van via de ondernemersvereniging in Nistelrode.
Op hun website verscheen de
uitleg over dit principe met
de vraag of er interesse is bij
de ondernemers.
Dit broodfonds is natuurlijk
niet alleen voor leden, daarom
deel ik het hier ook nog een
keer. De eerste aanmeldingen

MEER INFO

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

voor meer informatie zijn binnen, dus ik neem aan dat er
nog meer zullen volgen.
Ben jij benieuwd of het iets
voor je is? Heb jij je arbeidsongeschiktheid, voor een
korte ziekteperiode of langer,
nog niet goed geregeld? Ben
je meer dan een jaar ondernemer? Dan is een Broodfonds
misschien iets voor jou!

‘Belangrijk dat je
elkaar kent’
Op www.ovnistelrode.nl staat
een filmpje waarin het allemaal wordt uitgelegd.
Als jij arbeidsongeschikt
wordt, zijn er geen controlerende artsen, in plaats daarvan zie je elkaar en weet
iedereen naar wie hun geld
gaat.
Mocht jij belangstelling hebben voor meer informatie?
Laat het dan weten via
info@ovnistelrode.nl.
Je krijgt een bericht van ontvangst en bij voldoende belangstelling worden er vervolgstappen genomen en
brengen ze je op de hoogte.
Ik ga in ieder geval luisteren.
www.bernhezemedia.nl

NIEUWBOUW
VERBOUW
NIEUWBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN
VERBOUW
PRIJSOPGAVE AAN
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN
PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,
5388 PN Nistelrode
T.
0412 61259416,
Bedrijvenweg
5388 PN Nistelrode
T. 0412 612594
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Huiskamerproject Vorstenbosch

COLUMN

VOEDING OP MAAT
De goede voornemens
alweer vergeten?
Willen de winterkilo’s
er maar niet af?
Moe, en een beetje buikpijn?
Verlangen naar de lente?
Wie heeft dat niet, altijd
hetzelfde in januari, deze
maand duurt zo lang...
Straks als het lente is dan gaat
het makkelijker, we kunnen
weer naar buiten, we nemen
ons zelfs voor dat wanneer
het niet meer regent we een
lekker stuk gaan wandelen.
Ondertussen voelen we ons
niet fijn, niet fit, moe en zelfs
wat depressief. Veel mensen
hebben dan ook klachten
zoals een vol gevoel, veel
lucht in de buik, verstopping,
krampen, jeuk, huiduitslag,
slecht slapen en bijvoorbeeld
hoofdpijn.
Je voeding hierom aanpassen
is een mooi streven, maar
hoe en met welk dieet ga ik
beginnen? Zoveel adviezen
over voeding, maar wat
past bij mij en hoe kan ik dit
volhouden?
Een gericht voedingsadvies
Heeft u een verstopping of
kampt u met veel buikpijn
dan zou een reinigingskuur
door middel van meerdere
darmspoelingen een
waardevolle aanvulling
kunnen zijn. Een mooi
begin om veel klachten de
kop in te drukken en zelfs
te kunnen afvallen. Tijdens
een darmspoeling laten we,
in een cyclus van meerdere
keren, lauw-warm water in

High Care
3000 BV

High Care 3000 BV
Loonsestraat 17
5371 PJ Ravenstein/Neerloon
0486-416530
info@highcare.nl
www.highcare.nl

VORSTENBOSCH - In MFA De Stuik is een prachtige huiskamer gerealiseerd en vanaf 7 februari is die huiskamer elke vrijdag geopend
van 9.30 tot 12.30 uur voor alle inwoners van Vorstenbosch, jong
en oud. Op deze ochtend kan iedereen vrij binnenlopen om gezellig
een kopje koffie/thee te drinken, een krant te lezen, voor een spelletje of zomaar voor contact met een ander. Van 9.30 tot 11.30 uur
zal er altijd een gastvrouw of -heer aanwezig zijn.

de darm lopen waarna we
het weer afvoeren. Dit terwijl
je zelf rustig ligt en mee kunt
kijken wat je darmen afvoeren.
(Mocht je daar interesse
in hebben natuurlijk). Een
darmspoeling is een gesloten
systeem waardoor je niets
ruikt en alles schoon blijft. Wij
kunnen je verzekeren dat dit
erg leerzaam is om te zien wat
er allemaal in jouw darmen
achterblijft, terwijl je toch
vrijwel dagelijks ontlasting
hebt.
In één druppel bloed zit zoveel
informatie. Informatie die we
goed kunnen gebruiken om te
weten wat er niet goed gaat
tijdens jouw spijsvertering.
Door deze druppel bloed
onder de microscoop te
leggen kunnen we zien wat
oorzaken zijn van de slechte
spijsvertering, buikpijn en
eventueel verstoppingen
(obstipatie/constipatie).
Zo kunnen we, en uzelf ook,
zien of er teveel suikers in uw
bloed zitten, teveel eiwitten
aanwezig zijn, schimmels, en
zelfs of er te weinig vocht in
uw lichaam aanwezig is.
Het bekijken van jouw eigen
bloed is een mooi begin om
een gericht voedingsadvies te
maken.
In de gratis lezing van
zaterdag 15 februari 2020
gaan we al deze items
bespreken: het darmspoelen,
de verschillende diëten of
liever ‘welke manier van eten
past bij mij’. ‘Wat kan ik zelf
doen om van mijn klachten af
te komen?’
Aanvang van de lezing is
11.00 uur en zal ongeveer
anderhalf uur in beslag
nemen. De lezing wordt
gegeven achter op het terrein
bij High Care 3000 aan de
Loonsestraat 17 te Neerloon.
Interesse? Graag even
aanmelden via
info@highcare.nl of
0486-416530. Ook graag
aanmelden voor het gratis
spreekuur, iedere maandag
van 13.00 tot 14.00 uur.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Bernheze. Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch heeft gebruik
gemaakt van stimuleringsgeld
dat door de gemeente beschikbaar is gesteld om nieuwe initiatieven die een bijdrage leveren
aan de leefbaarheid in het dorp,

te stimuleren. De stichting wil
het laagdrempelig ontmoeten
voor jong en oud in het dorp
stimuleren waarbij zij oog hebben voor eenzaamheid onder de
mensen. Dit alles met enthousiaste vrijwilligers uit het dorp.
Wethouder Rein van Moorselaar
zal het officiële startschot geven.

Keeztoernooi haalt € 500,op voor cystic fibrosis
NISTELRODE - Een mooi bedrag
van € 500,- is opgehaald met
het keeztoernooi in december
bij Zaal ‘t Tramstation. De zaal
was volledig bezet met 25 tafels
á twee teams. Dorien en Sandra
hebben afgelopen week de cheque overhandigd aan Liza die
zelf deze taaislijmziekte heeft.
“Hoi, mijn naam is Liza van
Kessel, ik ben 23 jaar en ik heb
taaislijmziekte.
Taaislijmziekte
is een chronische aangeboren
ziekte, die ook wel cystic fibrosis
(CF) wordt genoemd. Taaislijmziekte ontstaat in klieren op verschillende plekken in je lichaam
die slijm aanmaken. Zo worden

Voor verder
onderzoek
is veel geld
nodig’
stof en bacteriën die je inademt
afgevoerd uit de luchtwegen
met behulp van slijm. Ook de
darmwand, alvleesklier en lever
produceren slijm dat verteringsstoffen, ook wel enzymen genoemd, vervoert naar de dunne
darm. Als je cystic fibrosis hebt, is
het slijm dat wordt afgescheiden
erg taai en stroperig. Dit maakt
het moeilijk om het bijvoorbeeld
op te hoesten.
Doordat het slijm zo taai is, kan
het minder goed afvalstoffen afvoeren. Ook gaat het slijm ophopen in (de afvoergangen van)
verschillende organen. Hierdoor
ontstaan verstoppingen en infecties in de longen, alvleesklier
en de lever. Als gevolg hiervan
gaan deze organen steeds minder goed functioneren. De meeste mensen kennen taaislijmziekte

V.l.n.r.: Sandra, Liza en Dorien

als een luchtwegaandoening,
maar de ziekte heeft ook een
grote invloed op de spijsvertering. Denk aan een slechte opname van vetten, eiwitten en
vitaminen.
Met deze korte inhoud weten
jullie waar het een beetje over
gaat. Ik ben dan ook superblij dat ik € 500,- in ontvangst
mocht nemen voor het goede
doel NCFS. Voor verder onderzoek is veel geld nodig. Hoe het
gaat met mij? Ik heb een longinhoud van 40 procent en om
op gewicht te blijven heb ik een
maagsonde, veel medicijnen,
vaak vernevelen, pufjes, fysio,
ziekenhuisopname of thuis een

antibioticakuur via mijn PICClijn. Omdat Dorien en Sandra
met alle vrijwilligers zo fanatiek
zijn met het keeztoernooi voor
alle mooie goede doelen heb
ik er dankzij hen weer een leuk
gezelschapsspel bij geleerd. Super!”
Het volgende keeztoernooi is op
14 februari bij ‘t Tramstation in
Nistelrode. Voor aanmelding of
meer informatie kun je mailen
naar keezetoernooi@gmail.com.
Na een bevestigingsmail ben je
ingeschreven. We hopen ook nu
op een mooie opkomst en het
goede doel is dan Stichting Peter
Pan.
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Corné gaat zich richten op advies
en ontwerp van interieurs
logische stap om daar richting de
toekomst meer mee te doen.
Daarom hebben we besloten om
vanaf nu nieuwe klanten te helpen met een goed advies en een
prachtig ontwerp. De productie
en montage zullen we niet meer
zelf uitvoeren. Uiteraard kunnen
wij, nadat het advies en ontwerp
gereed zijn, diverse leveranciers
benaderen voor de uitvoering en
dan onafhankelijk de vergelijking
maken. Maar je kunt het als klant
ook zelf regelen.
Een andere werkwijze die even
wennen zal zijn. Voor klanten
én voor ons, maar wij zijn er van
overtuigd dat ook deze aanpak
gaat leiden tot projecten om trots
op te zijn.”
Corné en Heidi

VINKEL - Corné staat in de wijde omgeving bekend als een van de topbedrijven voor het realiseren van
interieur op maat. Met passie staan Corné en Heidi al 25 jaar garant voor een goed advies, een passend
ontwerp en een hoge kwaliteit in de productie en montage van onder andere keukens en interieurs. Na
25 jaar maakt Corné de balans op en slaat een andere weg in. Corné gaat zich meer richten op advies,
ontwerp en coördinatie. De uitvoering neemt Corné niet meer in eigen hand. Een paar vragen voor dit
ondernemersechtpaar uit Vinkel.
Waarom deze koerswijziging
voor Corné?
Corné lacht en zegt: “Afgelopen
jaren kregen we steeds meer verzoeken om mee te denken in de
advies- en ontwerpfase van een
interieur en vervolgens de vraag

om de uitvoering te coördineren.
De daadwerkelijke productie en
montage droegen we daarbij aan
anderen over. Naast dat we advies en ontwerp erg leuk vinden
en deze aanpak ons veel extra
energie geeft, merken we ook

dat onze klanten de toegevoegde waarde van Corné in deze
fase nog meer voelen dan in de
uitvoeringsfase. We kregen regelmatig het compliment dat we
goed door de ogen van de klant
kunnen kijken! Voor ons een

Corné gaat dus niet stoppen?
“Nee, daar is absoluut geen
sprake van! Corné bestaat al
25 jaar en denkt ook in de toekomst graag met iedereen mee.
We hebben alleen de keuze gemaakt om een iets andere weg in
te slaan”, zo vult Heidi aan. “Ingegeven door onze eigen passie,
activiteiten waar we energie van
krijgen en waar we klanten nog
beter mee kunnen helpen. Dankzij onze werkwijze van de afgelopen 25 jaar en het vertrouwen
van onze klanten daarin, kunnen
wij nu ook deze stap zetten.

Uiteraard kunnen onze bestaande klanten nog steeds vertrouwen op garantie, service en onderhoud van Corné, zoals we
dat altijd deden en ze van ons
gewend zijn. Dat verandert niet.”
Betekent dit dan ook dat jullie
gaan verhuizen?
“We wonen met veel plezier in
Vinkel en willen hier nog lang
blijven wonen. Op korte termijn
hebben we de bedrijfsruimte nog
nodig, voor de afhandeling van
de lopende projecten. De komende tijd gaan we eens rustig
bekijken wat we met het bedrijfsgebouw kunnen gaan doen.”

Vinkelsestraat 82a
5383 KM Vinkel
0412-456986
info@corne-interieurs.nl
www.corne-interieurs.nl
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Mini-Maxi Pleejbeksjow
in het Weversrijk

Carnaval begint bij Coppens!
‘Komde gij uit Brabant?’
‘Dan bende vast en zeker
wellis bij Coppens gewist!’
‘Dan witte ok hoe veul ze
hebbe!’
‘Das bijna nie normaal,
mar tis echt woar!’
VOLKEL - De grootste collectie
carnavalskleding van Brabant is
te vinden in Volkel. Bij Coppens
Warenhuis hebben ze twee hallen tot de nok gevuld met een
gigantisch aanbod carnavalsartikelen.

WEVERSRIJK - Vorig jaar ging het tentdoek eraf tijdens de
Mini-Maxi PleejBekSjow. En daarom doet CV Afslag 15 het weer
in Station Carnaval! Op zaterdagmiddag 22 februari van 14.00 tot
17.00 uur is het één groot feest met vele jonge en oude artiesten
waar je je nu voor aan kunt melden. De grootste artiesten kunnen
op het podium, van André Hazes tot Kinderen voor Kinderen en van
Justin Bieber tot Metallica!
Dit wordt allemaal gedaan door
kleine en grote ‘kinderen’. De
zaal zingt de nummers hard
mee. En jij steelt de show!

Dan vraag je je zoon of dochter om met je mee het podium
op te komen. Hiervoor is de
Mini-Maxi ronde!

CV Afslag 15 zorgt voor Jong
en Oud
Heb je vorig jaar niet mee kunnen doen? Dit is je kans! Iedereen kan meedoen van 4 tot 99.
Er zijn rondes voor de Mini’s
(kinderen) en voor de Maxi’s
(volwassenen).
Je staat er niet alleen, want je
mag natuurlijk met z’n tweeën
of met een groep meedoen. En
vind je het toch te spannend?

Meedoen is leuker dan winnen!
Hoe dan? Zoek een nummer
waar jij van uit je dak gaat, duik
de kledingdoos op zolder in en
ga voor de spiegel staan. Jij bent
klaar voor je ‘5 minutes-of-fame!’
Meld je aan via
pleejbeksjow@gmail.com of met
het formulier via de Facebookpagina van ‘CV Afslag 15’.

Het seizoen voor carnaval 2020
bij Coppens Warenhuis werd
begin januari geopend met
een modeshow. De allernieuwste trends en de klassiekers zijn
weer in overvloed verkrijgbaar.
Mix and match zelf je outfit bij
elkaar of zoek het juiste thema
voor jou.
Ze zijn er allemaal: Steampunk,
sprookjes, dieren, landen of kleding uit vroegere tijden. Kies

een standaardoutfit, een kanten-klaar kostuum of doe andere
ideeën op in de carnavalshallen
van Coppens. Klein babymaatje
of plussize? Alle maten en veel
modellen hangen netjes gerangschikt, er klinkt muziek uit de
speakers en er zijn voldoende
paskamers. Zo kom je meteen in
de juiste stemming!
Bij Coppens vind je ook alle

accessoires en schmink die je nodig hebt om je outfit helemaal af
te maken. Voor groepen vanaf
tien personen zijn er aantrekkelijke kortingen.
Coppens Warenhuis is in februari
alle zondagen open tot carnaval.
Elke week zijn er koopavonden.
Kijk voor de tijden op de website. Parkeren is bij Coppens gratis. Kom je passen?

Pronkzitting Snevelbokkenland;
er hangt liefde in de lucht!
SNEVELBOKKENLAND - Show, liefde, humor, gezelligheid, vermaak en (ont)spanning. Dit zijn de ingrediënten voor een pronkzitting in een carnavalesk Valentijnsweekend. Speciaal hiervoor wordt de
Snevelbokkenstal omgebouwd tot een ‘showbizz studio’. Er hangt liefde in de lucht!
vrijdag 14 en zaterdag 15 februari om 19.41 uur (zaal open
vanaf 19.00 uur). De ouderen-pronkzitting is op zaterdag
15 februari om 13.41 uur (zaal
open vanaf 13.00 uur).

Laten zien
hoe Skôn
zij het vur
mekare
hebben
Peer van Daal

Wij vragen jullie dan ook speciale aandacht voor de ‘Skôn Vur
Mekare!-show!’
Ons plaatselijk talent is al enige
tijd druk met de voorbereidingen
en zal de aanwezigen tijdens de
pronkzitting laten zien hoe Skôn
zij het vur mekare hebben! De
dansmariekes met hun prachtige garde- en showdans, lokale
groepen met verrassende of humoristische sketches en tonproaters die hun liefde voor de lach
met ons delen. Wie houdt hier

nou niet van!
De muzikale ondersteuning is in
handen van ‘De Pindullekes’ en
‘De Juinders’ (ouderen-Pronkzitting).
Dat wordt dus weer genieten.
Natuurlijk zal onze Prinses Heidi
d’n Urste niet ontbreken tijdens
de pronkzitting. In een heuse
talkshow zul je meer te weten
komen over deze prinses. Dat is
alvast ‘Skôn Vur Mekare!’
De pronkzitting vindt plaats op

Zorg dat je erbij bent zodat je
aan het eind van de show kunt
zeggen: “Dat hadden ze weer
Skôn Vur Mekare!” Haal daarom
snel een kaartje.
Voorverkoop
Vrijdag 31 januari tussen 18.30
en 19.30 uur in sporthal De Zaert.
Daarna van 3 tot en met 12 februari bij Paperpoint en Dagwinkel Schouten in Loosbroek.
De Regiecommissie pronkzitting
bestaande uit Manon, Mieke,
Marjo, Dennis, Arjan en Ilvy en
de Bouwcommissie pronkzitting,
die uit Rob V, Wouter, Pascal,
Erik, Mike en Rob K bestaat, verwelkomen je met alle liefde!
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CV Duh Stumpers 2.0 is met haar 5-jarig
bestaan (bijna) klaar voor carnaval!
HEESCH – Over iets minder dan een maand is het weer zover: Carnaval. Naast het hossen en het feesten mogen de prachtige carnavalswagens zeker niet ontbreken. De jeugd van CV Duh Stumpers
2.0 doet hard haar best om ook dit jaar weer iets moois te presenteren. Al voor de vijfde keer doen ze mee aan de strijd.
Helemaal klaar is de groep nog
niet. De grote carnavalswagen in
Heesche kleuren móet er volgens
hen perfect uit komen te zien.
“Dit jaar gaan we voor de 1ste
prijs”, vertelt Rick Roeffen trots.
Bijna elke avond wordt er met
veel gezelligheid hard gewerkt
door de jeugd. Ook in de weekenden zijn er altijd wel een paar
van de carnavalsgroep te vinden
in de bouwschuur van Zegers. De
groep doet mee aan de Heesche
carnavalsoptocht en de verlichte
Loosbroekse optocht.
Twee keer zo goed
Een groep van inmiddels acht
jongens en zes meiden van 17 en
18 jaar oud is het tegenwoordig.
Toen Duh Stumpers 2.0 vijf jaar
geleden werd opgericht, was dat
nog heel anders.
Ze waren zo ongeveer 12 jaar
toen ze met z’n vijven begonnen.
Van een oud caravanonderstel
werd toen de carnavalswagen
gebouwd. “Nu is onze wagen
twee keer zo lang.” “En twee

keer zo goed”, wordt meteen
aangevuld vanachter de vellen
papier.
Groots uitpakken
Hoewel de vrienden de wagen
compleet zelf opbouwen en versieren, krijgen ze ook hulp. Elk

We willen
graag
meer
concurrentie
Bouwers Heesch, v.l.n.r.: Dylan, Jill, Jhor, Isabel en Rick

jaar is er een verf- en plakmiddag
waarbij zelfs de ouders van de
jongens en meiden meehelpen
aan de carnavalswagen. Daarnaast rijdt de vader van Dylan en
Rick Roeffen de wagen tijdens
de optocht. Ook zijn er twaalf

Tekst: Carlijn van de Ven Foto: Marcel van der Steen

sponsors - onder wie zelfs enkele
nieuwe sponsors dit jaar - waar
de groep heel dankbaar voor is.

pakken dit jaar. Wat dat precies
inhoudt, houden ze graag nog
even als een verrassing.

Vanwege het 5-jarige bestaan
van de carnavalsvereniging,
zegt de groep extra groots uit te

Tot slot neemt CV Duh Stumpers
2.0 de gelegenheid om meer
jeugd uit de omgeving op te roe-

pen om ook carnavalswagens te
bouwen. “Nu zijn we met twee
groepen voor de grote wagens;
we willen graag meer concurrentie.
Maar daar zijn natuurlijk ook
bouwschuren voor nodig.”

Wever van het jaar:
Stichting Charity Cup
NISTELRODE - De eerste weverszitting in muziektempel De Overbeek begon zaterdag 25 januari strak
om 19.30 uur. Aankomende zaterdag is de tweede zitting, dus zonder te veel prijs te geven over deze
44ste jubileumeditie, kunnen we wel al melden dat de Wever van het Jaar 2020 is geworden: Stichting
Charity Cup!
Traditie
Sinds ruim tien jaar wordt een
initiatief of persoon door Carnavalsstichting de Wevers benoemd voor zijn inzet. Zij ontvangen dan de titel ‘Wever van
het Jaar’. Voorzitter Henk van
Grunsven kondigde de nieuwe
Wever van het jaar aan door de
lijst van verenigingen te noemen
die in het verleden een beroep
konden doen op de Charity Cup.
Bestuursleden van Charity Cup,
Geert Schrijvers en Bart Pittens,
waren aanwezig om dit grote
compliment in ontvangst te nemen. “We doen het niet voor
onszelf, maar we doen het voor
de gemeenschap”, bedankte
Geert, die deze titel een grote
eer noemde.
Ontstaan
Begin jaren ‘90 werd Nistelrode
verrijkt met golfbaan The Duke.
In 1993 werd in samenwerking
met de initiatiefnemers van deze
golfbaan de Stichting Charity

Carnavals bridgedrive
HEESWIJK-DINTHER - CC Servaes organiseert maandag 24
februari een goed verzorgde
bridgemiddag. De zaal gaat
open om 12.30 uur en het
bridgen begint om 13.00 uur.

Prins Frits I en bestuursleden The Charity Cup, Bart Pittens en Geert Schrijvers

Cup opgericht. Doel was een
fonds te vormen voor de financiële ondersteuning van culturele
en charitatieve initiatieven in de
Nistelrodese gemeenschap. Voor
de vorming van dit fonds organiseert de stichting jaarlijks in
september een golfwedstrijd op
golfbaan The Duke. De goede
samenwerking heeft ertoe geleid
dat de stichting gelieerd is aan

The Duke.
Honderden initiatieven konden
aankloppen bij deze stichting.
Aanvragen worden heel nauwgezet bekeken en hierna zijn er
vele verenigingen en stichtingen
die het budget voor hun initiatieven aangevuld zien.
Meer weten over Charity Cup?
www.charitycup.nl

Inschrijven
Je kunt je inschrijven door voor
17 februari € 17,50 per paar
over te maken op NL51 RABO
0115 1846 00 ten name van
CC Servaes te Dinther onder
vermelding van de namen van
het bridgepaar en telefoonnummer. Is het inschrijfgeld op
deze rekening bijgeschreven
dan ben je automatisch ingeschreven voor deze bridgedrive.
Je krijgt hiervan géén extra be-

richt! Let ook even op het nieuwe bankrekeningnummer.
Inlichtingen
Bij Theo Romijn via 0413291284, inspreken bij geen gehoor. Voor meer informatie kun
je ook www.ccservaes.nl raadplegen of Elrie van de Geijn
bellen, 0413-296008. Tevens
kun je ook een mailtje sturen
naar bridgedrive@ccservaes.nl.
Noteer alvast in je agenda
Oranje bridgedrive,
zaterdag 25 april.
Herfst bridgedrive,
zaterdag 31 oktober.
Eindejaars bridgedrive,
maandag 28 december.
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Vrijdag
31 januari
heropening
Wereldwinkel
Nistelrode

Wereldwinkel online en offline
bijna klaar, vrijdag opening

Prijsuitreiking Hisse Kwis
HEESCH - De prijsuitreiking van de tiende editie van De Hisse Kwis
vindt plaats op vrijdag 31 januari in CC De Pas. Om 19.30 uur gaat
de zaal open en om 20.00 uur wordt er een begin gemaakt met de
presentatie. De avond wordt rond 22.00 uur feestelijk afgesloten
met de live band Silly Putty. Er bestaat dan ook de mogelijkheid om
je kwisboekje en antwoordvel op te halen.
Tegen een contante betaling van
€ 1,- is het mogelijk om je jas bij
CC De Pas bewaakt op te hangen.
Als je graag met je team aan een

bartafel staat, zorg dan dat je op
tijd aanwezig bent.
De organisatie van De Hisse
Kwis hoopt jullie allemaal weer
te zien!

Etentje met een speciaal sausje
BERNHEZE - Stichting Pep-projecten Bernheze organiseert weer een sponsordiner in samenwerking met
restaurant De Waard in Heesch. Je geniet van een vijfgangendiner (inclusief twee consumpties en koffie/thee) in een sfeervolle ambiance. Dit alles voor de prijs van € 47,50.
Uiteraard gaat een gedeelte van
de opbrengst naar projecten die
Stichting Pep-projecten in Roemenië ondersteunt.
Foto: Marcel van der Steen

NISTELRODE – Terwijl ik naar de Wereldwinkel loop,
merk ik dat ik erg benieuwd ben naar wat ik aan zal treffen. Sinds de sluiting anderhalve week geleden zijn er
al een hoop dingen veranderd. Zo heeft Bernheze Media
het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl op social media
bekendgemaakt.
Ook de nieuwe website van de Wereldwinkel is online gegaan! Heb jij al een kijkje genomen? Als je dit nog niet gedaan hebt, kun je dit op www.wereldwinkelnistelrode.nl.
Op de website vind je onder andere mooie verhalen van
de Wereldwinkel en de herkomst van de producten. Wil je
weten welke producten je kunt vinden in de winkel? Ook
deze informatie vind je op de website.

Voor meer informatie zie ook
www.pepbernheze.nl. Heb je
iets te vieren? Dan is dit een ide-

ale manier om daar vorm aan te
geven. Je geniet van een uitstekend diner en steunt tevens een
goed doel.
Dit diner vindt plaats op vrijdag
14 februari om 19.00 uur in restaurant De Waard.
Interesse? Stuur een mail naar

HEESWIJK-DINTHER - Na een flinke verbouwing is Chinees Indisch restaurant Shang Hai klaar voor de
toekomst. Eigenaren Haidan en Ming Zhang-Ko vieren hiermee het 35-jarig bestaan van hun bedrijf, het
bedrijf dat pa en ma Ko in 1984 openden en in 2005 door dochter Haidan en haar man is overgenomen.
Na de verbouwing (inmiddels alweer paar maanden geleden) is
het restaurant niet meer bereikbaar via de Schoolstraat, alleen
nog aan de kant van de Edm. Van
Dintherstraat (de afhaalkant)!

Het restaurant
heeft een complete
metamorfose gekregen

Toen de winkel helemaal leeg was zijn de schilders begonnen, Toon van Toons Ambacht en schilder Jeroen zijn
samen aan de slag gegaan. De vrijwilligers die met zijn
allen voor de restyle van de winkel zorgen hebben er bijna
een fulltime baan aan. Er zijn zo veel dingen die moeten
gebeuren!

Kom vrijdag 31 januari tijdens de officiële opening van de
winkel vooral een kijkje nemen en zie met eigen ogen hoe
goed de restyle van de Wereldwinkel gelukt is. Natuurlijk
ben je zaterdag of de komende weken ook van harte welkom! Wil je graag op de hoogte blijven?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief via
nieuwsbrief@wereldwinkelnistelrode.nl.

Haidan en Ming Zhang-Ko

Met de verbouwing hebben Haidan en Ming flink geïnvesteerd
in de toekomst. De keuken is
compleet vernieuwd, van plafond tot vloer, inclusief alle apparatuur. Het restaurant heeft
ook een complete metamorfose
gekregen. Er is nu een veel efficiëntere indeling, zowel in het
restaurant als de keuken. Zo is
er een knus, gezellig hoekje gecreëerd voor mensen die in het
restaurant willen eten, dichterbij
de balie en afhaalruimte. In de
keuken wordt nu gekookt met
moderne apparatuur, veel milieuvriendelijker en met veel meer
vermogen, maar wel nog steeds

taurant
35 jaar Res

www.humstijl.nl

joopvanzeeland@gmail.com
en je ontvangt een uitgebreidere
uitnodiging.

35 jaar Restaurant Shang Hai
Heeswijk-Dinther!

Door de restyle is de winkel in een hoog tempo aan het
veranderen. Vrijwilligers en professionals, werken heel
erg hard om de nieuwe winkel voor de opening aanstaande vrijdag tip top in orde te hebben. Na de sluiting van de
winkel is het toch nog iedere dag een drukte van belang.
Vrijwilligers hebben de afgelopen week de hele winkel
leeggehaald en zelfs hun partners helpen een handje mee.

Als ik binnen wil stappen word ik tegengehouden. De
man van Van Nelle schoonmaakdiensten heeft de vloer
onder handen genomen. Jammer! Dan kijk ik maar even
snel door het raam, ik zie dat de oude winkel niet meer
te herkennen is. Wat ziet het er al mooi uit. En dat terwijl
nog niet eens alle producten in de winkel staan, dan is het
natuurlijk nog mooier!

‘Uitstekend diner èn
een goed doel steunen’

volgens recept van pa Ko, dus
vers en op een authentieke manier.

Shang Hai

Om het jubileum te vieren en
iedereen te bedanken voor het
vertrouwen in de afgelopen 35
jaar hebben ze deze week een
actie. Zie hieronder de coupon.
Meer informatie en foto’s zie
www.shanghai-ko.nl.

Uitknipcoupon

Een portie mini loempia’s
gratis (6 stuks)
bij uw bestelling t/m woensdag 5 februari 2020

Woensdag 29 januari 2020
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Verkiezing sportman, sportvrouw en sportploeg jeugd 2019

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

7e plaats hebben gehaald. Ondanks haar jonge leeftijd zet zij
haar talent en enthousiasme in
om deze relatief nog onbekende
hippische-sport te promoten en
zoveel mogelijk kinderen te laten
deelnemen.

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

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

VACATURE
We zijn op zoek naar:
- Communicatieadviseur
Meer info en solliciteren op
www.werkeninnoord
oostbrabant.nl

Naar de gemeente?
Maak altijd een afspraak
www.bernheze.org/afspraak

Zondag 26 januari zetten wij de sportkampioenen jeugd 2019 in het zonnetje. Zo’n 200 kampioenen
verzamelden zich in Lunenburg Events & More in Loosbroek, waar wethouder Rien Wijdeven de kampioenen huldigde met een medaille. De presentatie was in handen van Chris Ploegmakers en Mieke
Offermans.
Sportman Jeugd 2019
ROBIN VAN DEN HOGEN
(18 jaar) uit Heesch
Robin werd afgelopen jaar drievoudig Nederlands kampioen in
de categorieën:
Luchtgeweer staand junioren A
heren,
Luchtgeweer drie-houdingen

Cliëntervaringsonderzoek,
doet u mee?

junioren A heren;
Luchtgeweer liggend junioren A
heren.
De laatste twee kampioenschappen vestigde hij een nieuw Nederlands record.
Hij zet zich daarnaast ook in voor
de jongere jeugd, bijvoorbeeld
met Sjors Sportief.

Sportvrouw jeugd 2019
LUT OLTMANS
(12 jaar) uit Heesch
Lut werd met haar team (6 meisjes onder de 18 jaar) Nederlands
Kampioen voltige junioren in Ermelo. Met haar team is ze ook
uitgezonden naar het WK Voltige junioren 2019, waar ze een

Ondersteuning en
diensten verbeteren
Uw antwoorden worden zorgvuldig en anoniem behandeld.
Het invullen van de vragenlijst
heeft geen gevolgen voor de
ondersteuning, die u nu en in de
toekomst krijgt.
Wat gaat goed en wat kan beter
Door het delen van uw ervaring
kunnen wij onze ondersteuning
en diensten verbeteren. Wat
vindt u bijvoorbeeld van onze
ondersteuning bij het regelen
van hulp bij het huishouden,

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.
vervoer, een scootmobiel of een
aanpassing in uw huis? Maar
ook andere vormen van ondersteuning komen in de vragenlijst
aan de orde.
Heeft u vragen over het onderzoek?
U kunt op werkdagen van 10.00
tot 15.00 uur contact opnemen
met het bureau ‘BMC Onderzoek’. Het bureau is te bereiken
op telefoonnummer: 070 - 310
38 00.
Alvast hartelijk dank voor uw
medewerking.

Afscheid Chris Ploegmakers
Na 25 jaar kondigde Chris Ploegmakers aan afscheid te nemen
als presentator. De gemeente
Bernheze bedankt hem voor zijn
jarenlange betrokkenheid bij dit
evenement.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Wij zijn benieuwd hoe onze ondersteuning en diensten binnen de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden ervaren. Daarom ontvangen eind januari een aantal personen, die gebruikmaken
van Wmo-voorziening, een vragenlijst van ons.
Ontvangt u een uitnodiging om
deel te nemen?
Dan nodigen wij u van harte uit
om de vragenlijst in te vullen. Wij
zijn benieuwd naar uw ervaring.

Sportploeg Jeugd 2019
KORFBALTEAM ALTIOR C1
Ze zijn het zaalseizoen sterk gestart en wonnen de ene na de
andere wedstrijd. Al snel wisten ze dat ze veel kans maakten om naar het NK te gaan en
besloten ervoor te gaan. Het
team bestond uit speelsters uit
verschillende teams. Ondanks
de nieuwe samenstelling, is het
één team geworden. Ze werken hard, hebben veel plezier en
worden steeds beter in bijvoorbeeld hun conditie, de techniek,
de passing en het spel. Wat ze
vooral hebben geleerd dit zaalseizoen is dat, wanneer ze als
team korfballen, ze echt goed
zijn en veel kunnen bereiken. Ze
waren dan ook supertrots dat ze
als kampioen naar het NK mochten! Ook daar zijn ze Nederlands
kampioen geworden!

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Lunchroom-Cafetaria Halte 5
voor het organiseren van carnaval 2020 op 22 februari van
20.00 tot 01.00 uur en op 23
februari 2020 van 12.00 tot
01.00 uur bij deBAR, Plein
1969 82, Heeswijk-Dinther. De
beschikkingen zijn verzonden
27 januari 2020.

- Stichting Carnavalsviering
Heesch voor het organiseren
van de jeugd- en grote carnavalsoptocht op 22 en 23 februari 2020 van 11.00 uur tot
19.00 uur waarbij de volgende
wegen (gedeeltelijk) zijn afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers: Mozartlaan,
Genadiersstraat, Hoogstraat,
’t Dorp, Burg. Woltersstraat/
Kerkstraat, J.F. Kennedystraat,
Schoonstraat en De Misse. De
beschikkingen zijn verzonden
op 24 januari 2020.

- Carnavalsstichting De Wevers
voor het organiseren van het
Openbaar Carnaval Nistelrode
op 21 februari van 11.00 uur
tot 02.00 uur en 22, 23, 24 en
25 februari 2020 van 12.00 uur
tot 02.00 uur bij ’t Tramstation
aan het Tramplein in Nistelrode. Op 21 februari wordt het
Raadhuisplein (vanaf Raadhuisplein3 tot Kromstraat) en
het Tramplein (tot Lindestraat)
in Nistelrode afgesloten voor
alle verkeer, behalve voetgangers. De beschikkingen zijn
verzonden op 27 januari 2020.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding
gedaan door:
- TWC Ons Verzet voor het houden van een Fibberwaarietocht
op 16 februari 2020 van 08.00
tot 13.00 uur op een gedeelte van het grondgebied van
gemeente Bernheze. De toestemming is verzonden op 24
januari 2020.

GEMEENTEBERICHTEN

Woensdag 29 januari 2020

- Organisatie Winterwandeling
voor het organiseren van Winterwandeling Alpe d’Uzes op
2 februari van 08.00 uur tot
13.00 uur op een deel van het
grondgebied van gemeente
Bernheze. De toestemming is
verzonden op 23 januari 2020.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.
Melding maken uitweg
Er is melding gemaakt op grond
van artikel 2:12 lid 1 onder a van
de APV Bernheze 2018, voor het
maken van een 2de uitweg naar
het Weijen 50, Nistelrode. De
melding is op 24 januari 2020
geaccepteerd.
Verzenddatum:

24 januari 2020.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Wet milieubeheer
Algemene maatregel
van bestuur
De volgende meldingen als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) zijn ingekomen:
Heeswijk-Dinther
- Hoge Broekstraat 1
Veranderen inrichting naar een
tuinbouwbedrijf
- Dopheiweg1
Veranderen pluimveebedrijf

Nistelrode
- Laar 29c
Oprichten cafetaria
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heesch
- Loosbroeksestraat 1d
Uitvoeren werkzaamheden
Datum ontvangst: 23-01-2020
Nistelrode
- Willem-Alexanderstraat 17
Plaatsen carport

Datum ontvangst: 23-01-2020
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Heilige Stokstraat 17
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening (i.v.m. realisatie aanbouw)
Verzenddatum: 20-01-2020
- Dopheiweg 1
Bouw loods
Verzenddatum: 22-01-2020
- Gouverneursweg 6
Herbouw woning en handelen
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in strijd met regels ruimtelijke
ordening
Verzenddatum: 21-01-2020
- Zandstraat 2
Bouw bijgebouw
Verzenddatum: 22-01-2020
Loosbroek
- Dorpsstraat 22
Oprichten bedrijfshal en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 21-01-2020
Vorstenbosch
- Hondstraat 9
Bouwen bijgebouw
Verzenddatum: 21-01-2020
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.

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

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

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

WWW.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 3 februari 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en wie
weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Miranda’s Bloemensalon.

1. Wie eert Nisseroi?

2. Welke pastorie heeft nieuwe bewoners?

Bos bloemen
t.w.v. € 15,-

3. Welk project gaat er in Vorstenbosch van start op 7 februari?

4. Via wat kun je elkaar helpen en ontmoeten in Heesch?

Sint Servatiusstraat 37 - Heeswijk-Dinther
0413 292 117 - www.mirandasbloemensalon.nl
365 dagen open van 8.00 tot 20.00 uur*
(*zon- en feestdagen van
10.00 tot 17.00 uur)

5. Wat hangt er in de lucht bij de Pronkzittingen van HDL?

Winnaar vorige week:
Willy van Schaijk
Het antwoord was:
REVUE
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Traverse traag
verder
Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco
Politieke Partij Blanco probeert al heel lang
de aanpak van de doorgaande route door
Heeswijk-Dinther aan de gang te krijgen.
Al te veel jaren is het project steeds maar
weer uitgesteld, terwijl wij steeds voorstellen hebben gedaan om juist eerder te beginnen. Helaas is 2019 ook weer voorbijgegaan zonder dat er ook maar één schop
de grond in is gegaan.
Wij vinden het echt onvoorstelbaar dat je jarenlang bezig bent
met de voorbereidingen, maar
dat wanneer het ontwerp dan
eindelijk klaar is je nog met de
busmaatschappij moet gaan
overleggen en je plannen weer
aan moet passen. Dat had toch
allemaal al geregeld moeten zijn
voordat je met het ontwerp gaat
beginnen?
Bij ons ontstaat zo langzamerhand het idee dat er (bewust?)
tijd wordt gerekt. Zo hebben we
ook al jaren moeten smeken om
het doorgaande vrachtverkeer
door de kern te weren. Eindelijk
gaan ze hier nu toch ook eens
over nadenken. Hopelijk kan

dit in de praktijk snel opgepakt
worden zodat het niet alleen een
idee van de tekentafel blijft.
Politieke Partij Blanco heeft vorig
jaar ook een voorstel ingediend
om al dit jaar te starten met de
voorbereidingen voor het doortrekken van de ontsluitingsweg.
Ons voorstel kreeg veel steun,
dus we gaan ervan uit dat we
voor het eind van het jaar hier
dan ook de eerste resultaten van
zien. Want zo lang dit niet gerealiseerd is, zullen er veel vrachtwagens via woonwijken moeten
blijven rijden.
Reageren? info@ppblanco.nl of
06-11311713.

Bouwen... bouwen...
bouwen
Mark van de Ven, raadslid VVD Bernheze
Er moet flink gebouwd gaan worden. Maar
wat gaan we bouwen? Huizen die nu echt
nodig zijn, spraken we vorig jaar met elkaar
af. Vooral voor starters, alleenstaanden en
ouderen. En wat bouwen we? Huizen boven € 262.500,-...
Of gaan we windmolens bouwen? Die schijnbaar echt nodig
zijn voor de energietransitie? Na
de bezichtiging in de Hoeksche
Waard weet ieder raadslid dat
we die ook niet zomaar even ergens kunnen gaan bouwen. Of
bouwen we een 5G-netwerk?
De straling lijkt binnen de normen te blijven, maar niemand
kent de consequenties voor de
lange termijn.
Betaalbare huur- en koopappartementen bouwen en een
tankstation midden in het dorp
saneren klinkt dan weer wél aantrekkelijk. Precies wat we nodig
hebben! Maar laat de directe
omgeving daar dan wel over
meepraten zodat er voor iedereen woongenot overblijft!
Laten we dan maar alvast een
tennispark realiseren in Loosbroek. We zijn weer drie maan-

den verder en nog geen meter
opgeschoten. Ook hier blijkt
het lastig om iedereen tevreden
te krijgen en te houden. Daarentegen gaat de bouw van de
snelfietsroute in Nistelrode wel
aardig de goede kant op. Niet
alleen sneller, maar ook een stuk
veiliger dan door de kom van
Nistelrode! Een voorbeeld van
een goed plan, dat geroemd mag
worden.
Het is dus makkelijk roepen dat
er gebouwd moet worden, maar
de keuzes die hierbij gemaakt
moeten worden, zijn minder
makkelijk.
VVD-Bernheze steunt graag
goede initiatieven maar altijd iedereen voor 100 procent tevreden stellen? Dat is en blijft helaas
een illusie.
Reageren: info@vvdbernheze.nl

Sociaal domein voor
ondersteuning en zorg
Jan Raaimakers, fractievoorzitter SP Bernheze
De SP Bernheze wil dat Bernheze een zorgzame gemeente blijft die maatwerk
biedt aan elke inwoner met een hulpvraag. Wanneer inwoners problemen
niet zelf of met hun naasten kunnen oplossen, dan kunnen zij bij de professionele zorgverleners terecht voor hulp. Zo krijgt iedereen de hulp die nodig is.
Daarbij zijn wonen, inkomen, participatie en zorg met elkaar verbonden. Dat
noemen we ‘ontschot’ werken in het sociaal domein. En daarnaast komen tot
één toegang (één loket) voor ondersteuning en zorg.
De ‘één loket functie’
In 2020 gaat Bernheze de stap
zetten naar één toegang voor
ondersteuning en zorg. Om dit te
bereiken is er volop overleg met
betrokken partijen. Samen met
inwoners, verenigingen, clubs,
stichtingen, organisaties en professionals komen tot verbeteren
van de toegang tot ondersteuning en zorg. Verder het beleid
uitrollen om mantelzorgers te on-

dersteunen. Dit als hulp bij hun
belangrijke taak. De jeugdzorg
blijft op dit moment een punt
van aanhoudende zorg. Landelijk
gaat het niet goed.
Er zijn wachtlijsten voor hulp en
er is een groot financieel tekort.
In Bernheze is dat tekort opgevangen door inzet van extra
geld. Een belangrijk aandachtspunt is de samenwerking tus-

sen zorg- en welzijnaanbieders.
Bedoeld zijn hier het basisteam
jeugd en gezin, het sociaal team
en de huisartsen. Om verergering
van situaties te voorkomen, is
het noodzakelijk tijdig passende
hulp te bieden. De SP wil daarom
wachtlijsten, als die er zijn, verkorten.
Daar kan ondersteuning door extra menskracht veel leed voorkomen.

Jan: ‘In 2020 gaat Bernheze de stap zetten naar
één toegang voor ondersteuning en zorg’

Hoezo ambtenarij?
Bas van der Heijden, raadslid Lokaal
Vaak hoor je dat het allemaal lang duurt bij de gemeente en dat ambtenaren
traag zijn in alles. Onlangs hebben wij in de commissie Maatschappelijke
Zaken gesproken over de Wmo en daarin werd door Lokaal aangekaart dat de
website van de gemeente onlangs is veranderd en dat het kopje ‘zorg’ ineens
weg was. In een eerder stadium hebben wij dit al kenbaar gemaakt en toen
heeft de gemeente dit ook aangepast.
Maar het vinden van bepaalde
documenten zoals het PGB-plan
was ineens onmogelijk. Vrij snel
na de vergadering is er al contact
opgenomen en worden de tips

meegenomen in de aanpassingen op de website.
Super dat de gemeente dit voortvarend oppakt, omdat steeds

meer inwoners gebruik kunnen/
moeten maken van de Wmo. Zo
komt dit de toegankelijkheid voor
onze burgers zeer ten goede.

Een winderige excursie
Jesse Jansen, raadslid Progressief Bernheze
Op zaterdag 18 januari zijn raadsleden uit Bernheze, Oss en ’s-Hertogenbosch op initiatief van het burgercomité Heesch-West afgereisd naar de
Hoeksche Waard. Aldaar zijn we samen met de omwonenden van toekomstig bedrijventerrein Heesch-West gaan kijken wat voor impact grote windmolens hebben op hun omgeving en welke lessen gemeenten zoals de onze
kunnen trekken uit de daar doorlopen procedures.
De verhalen van omwonenden
in de Hoeksche Waard zijn aangrijpend. Veel zorgen zijn omgeslagen in ergernis en slapeloze nachten. Procedures hebben
geleid tot scheve gezichten,
sociale onrust én een ongelijke
verdeling van de lusten en lasten. Lessen die ons aan het denken moeten zetten. Want waar
ligt de balans tussen acties die
nodig zijn om onze planeet gezond te houden en de ingrijpende gevolgen die sommige acties

op mensen kunnen hebben? Zo
maar een windmolen bouwen
zonder aan de omwonenden te
denken is geen goed plan. Maar
niks doen om onze wereld gezonder te maken is dat zeker
ook niet. Gelukkig zijn er oplossingen tussen beide in waarover
gesproken moet worden. Ondertussen bevat het plan HeeschWest nog veel meer puzzelstukjes die gelegd moeten gaan
worden. Wat Progressief Bernheze betreft kan bedrijventerrein

Heesch-West alleen tot stand
komen als het écht wat toevoegt
voor onze dorpen en inwoners.
Dat betekent dat Heesch-West
meer moet worden dan een terrein vol blokkendozen. HeeschWest moet banen opleveren voor
de regio, serieus ruimte bieden
aan lokale ondernemers die uit
hun jasje groeien en groen ingepast worden in de omgeving. Pas
dan is bedrijventerrein HeeschWest een aanwinst voor regio,
dorpen én inwoners.

INFORMATIE VOOR DE KERNEN
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Mary Oosterwijk, burgerlid D66-Bernheze
Als een eerste indruk blijft hangen is dat in het geval van Heesch als je de
afrit van de A59 neemt geen positief beeld. Zwerfafval bestaande uit plastic
bekers, blikjes en kartonnen verpakkingen; niet iets om vrolijk van te worden
en zeker geen visitekaartje.
Het tegengaan en verwijderen
van zwerfafval is een taak van
de gemeente, net als het voorkomen ervan.
De schoonmaakdiensten van de
gemeente halen veel zwerfafval
weg, maar ze komen nu eenmaal
niet overal. Op 21 maart doet
Bernheze mee aan de Landelijke

Opschoondag waarbij de inwoners van Bernheze worden opgeroepen om in actie te komen
tegen zwerfafval. Op deze dag
vormen prikkers, vuilniszakken
en hesjes het straatbeeld.
Een prima actie, maar het zou
toch niet meer dan normaal
moeten zijn om je rotzooi te de-

poneren daar waar het hoort, namelijk in een afvalcontainer. We
laten troep die we onderweg tegenkomen meestal liggen en het
heeft iets irritants om andermans
rommel op te ruimen. Echter, als
je je over deze irritatie heen zet
en regelmatig een stuk zwerfvuil
meeneemt maak je samen het
verschil.

Stilstand is achteruitgang

voor onze inwoners dat het zo
lang duurt om vanuit de gemaakte plannen te komen tot de
daadwerkelijke uitvoering. Voor
zowel Loosbroek als Vorsten-

belang om ook onze jeugd en
senioren een huis te kunnen bieden. Regelmatig staat dit dan
ook op de gemeentelijke agenda. Een mooi voorbeeld hiervan

Wat vind je minder leuk aan het werk?
“Tja, de taalbarrière is wat minder leuk!”

is de starterslening, een mooi initiatief, maar zeker geen totaaloplossing. Er is meer nodig. We
bekijken dan ook andere initiatieven en vormen. Maar wellicht
heeft u hierover ook nog goede
ideeën. Laat ons dit vooral weten!
CDA Bernheze: altijd in de Buurt!

FNV leden kunnen gratis IB-aangifte
doen via afspraak voor 31 maart
BERNHEZE - FNV leden kunnen
hun aangifte inkomstenbelasting gratis laten verzorgen.
Je kunt hiervoor op internet een
afspraak maken vanaf 3 februari
tot en met 31 maart via
www.afspraakmakenfnv.nl
Of telefonisch met het contactcenter, 088-3680368, van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 17.30 uur.

Hoelang werk je al bij Vluchtelingenwerk?
“Ik werk sinds 1 september 2016 bij Vluchtelingenwerk. Dat
was toen hier in ons dorp op de Abdij waar de statushouders
kwamen wonen.”

Wat vind je leuk aan het werk?
“Het leukste aan mijn werk vind ik omgaan met mensen en de
dankbaarheid die je krijgt.”

bosch zijn al plannen in de maak,
voor Vorstenbosch ligt het plan
nu bij de Raad van State en voor
Loosbroek heeft er een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen.

‘Het goede nieuws is dat we in onze regio
de grootste inwonersstijging hadden’

VOOR- EN ACHTERNAAM: CARIN VAN HAMOND
WOONPLAATS: HEESWIJK-DINTHER
FUNCTIE BIJ VLUCHTELINGENWERK: MAATSCHAPPELIJK
BEGELEIDER

Wat houdt je werk in, globaal in enkele zinnen?
“Mijn werk houdt in dat ik de mensen help naar zelfredzaamheid. Ik schrijf ze ook in bij de huisarts en zo nodig begeleid ik ze
in allerlei dagelijkse zaken.”

Op de nieuwjaarsbijeenkomst van ‘Actief burgerschap’ werd het al
genoemd. Er was in 2019 in Heeswijk-Dinther weer een groei van
het aantal inwoners. In het Brabants Dagblad stond een overzicht
van de inwonersaantallen in de regio. Het goede nieuws is dat we
in onze regio de grootste inwonersstijging hadden.

Wonen is voor iedereen belangrijk, maar met name is het van

Carin van Hamond

Waarom ben je begonnen?
“Ik ben begonnen omdat ik geen oordeel wil hebben, maar me
in wil zetten om deze mensen te helpen.”

Erwin van Kessel, raadslid CDA Bernheze

Maar het overzicht legde ook
bloot, dat er juist in onze mooie
kleinere kernen een kleine afname van het inwonersaantal is.
Het bouwen, zeer zeker ook in
onze kleine kernen, heeft vanuit
CDA Bernheze altijd aandacht
gehad en er zijn gelukkig stappen gezet. Het is frustrerend

Vrijwilligers Vluchtelingenwerk
Bernheze stellen zich voor

Invullocaties
Veghel: ROC de Leijgraaf,
De Muntelaar 10.
Uden: Udens college,
President Kennedylaan 22B.
Telefonisch
Maandag tot en met vrijdag
(eventueel voicemail inspreken):
Dorry Janssen, 06-13373943.
Maandag, woensdag, vrijdag
tussen 16.30 en 17.30 uur: Louis
Schuylenburch, 06-13203105.

Project knotwilgen aan de Mgr. van
Oorschotstraat afgerond

‘Dat was toen hier in ons dorp
op de Abdij de statushouders
kwamen wonen’
Hoeveel tijd per week/maand ben je hiermee bezig?
“Ik heb twee cliënten waarmee ik, één voor één, een keer per
week afspreek. Soms ben je in een half uurtje klaar, soms langer,
maar ik drink wel altijd een kopje koffie of thee met hen.”
Kun je iets vertellen over een bijzondere ervaring?
“De dankbaarheid en betrokkenheid! Ik heb meerdere cliënten
geholpen, maar het geluk en ook soms het verdriet en wat je
dan als medemens voor hen kunt betekenen vind ik persoonlijk
de mooiste en ontroerendste momenten.”
Welke karaktereigenschappen zou iemand moeten hebben om
deze functie te bekleden?
“Moeilijk om te zeggen, maar ik denk uiteindelijk wel positief in
het leven staan, niet arrogant zijn en vooral standvastig zijn!”
Waarom zou iemand deze functie moeten bekleden?
“We hebben altijd mensen en hulp nodig bij Vluchtelingenwerk.
En het is toch een mooie functie om betrokken te zijn bij het helpen om deze mensen in te laten burgeren in onze samenleving!
Dat geeft veel voldoening!”
Vluchtelingenwerk is altijd op zoek naar vrijwilligers.
Wil jij ook een steentje bijdragen? Neem dan contact op
met Anita Meijer of Marianka Finke.
De Misse 4a - 5384 BZ Heesch - 0412-456909
bernheze@vluchtelingenwerk.nl

HEESWIJK-DINTHER - Het werk
aan de Mgr. van Oorschotstraat
is na vier keer afgerond.
Maandag 20 januari is de klus
van de laatste weken afgerond
op een wel erg mooie locatie!
De 43 zeer oude én jonge wilgen
staan er weer keurig bij. De natuur kan nu weer in al haar facetten haar gang gaan.

c.v. installatie • loodgieterswerk • luchtbehandeling
• las- & fitwerkzaamheden
Foto’s: Peter Kriele

info@marvitech.nl - 06-53159229 - www.marvitech.nl
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OOGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

MOOIBERNHEZERTJES
TE KOOP
PRINTPAPIER

AANGEBODEN

5x 1/5 staatsloten

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Ingeborg van
Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851
Yvonne vanSintWest
Schadewijk
uit Heesch
kan de staatsloten
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen

Meubilair

Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.

_____________________

WOORDZOEKER:
J

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.

I

P A T E O J G

N T O H B T X F Y A T Z
F T O T G K A L N P K A
L A C Q S T U E A N G H

DE ALLERLEKKERSTE KIP
BIJ KIPSALON BERNHEZE
Voor al uw kip- en grillproducten. Woensdag van 14.00-18.00
uur. 06-12033685.
Jan van de Boomstraat 5
Heeswijk-Dinther.
Pinnen mogelijk.

G F V P L U N R A M P Q
J E B E F

J A B K U P X

F L E V

J P E E R T F

I

K P P D K A X F R B A K
S C R S A N C E S U B B
H O P L X R A J

I

P B G

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.

G O S G X L G B O M X F

ANK

Zoek: BANK, BARKRUK, BUREAUSTOEL, EETTAFEL, GORDIJNEN, LAMP,
SLAAPBANK, SPEELTAFEL, TAPIJT

ETTAFEL

LAAPBANK

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

BUREAUSTOEL

GORDIJNEN

LAMP

GEVRAAGD
JOOST ZOEKT VANWEGE
OPLEIDING TIJDELIJKE
WOONRUIMTE
(tot en met maart) in Uden of
omgeving. Info: 06 38267621.
BIDPRENTJES
H. Leeijen, John F.
Kennedystraat 90 Heesch.
0412-451357.
geha.leeijen@hetnet.nl.
Ik haal ze graag bij u thuis op.

WAAR IS DE WINTER?

Tekst?
e woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

HEESCH - Deze foto is gemaakt op de 86ste verjaardag van Toos
Hendriks uit Heesch. Zij had die dag bezoek van haar dochter Lia van
den Elzen uit Heesch (57 jaar), haar kleindochter Fleur van Ooijen uit
Winssen (29 jaar), en haar achterkleindochtertje Kate van Ooijen uit
Winssen (4 weken).

OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES

KERKELIJKE BEELDEN,
ROZENKRANSEN EN
DEVOTIEPRENTJES ENZ.
Albert Dominicus, Vorstenbosch
0413-362343.
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.

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

BARKRUK

VIERGENERATIES
SPEELTAFEL
TAPIJT

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

Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode.
Tijdens kantooruren geopend.
Vrijdagmiddag gesloten.
Of Bunderstraat 1 in Heesch en
steun hiermee het goede doel
Stichting Opkikker.

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

L E H U M F Y U G L T B
X E T

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

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

Datum _____________________

j alle verborgen woorden vinden in deze

JEU DE BOULES BALLEN
LIGGEN DIE NIET GEBRUIKT
WORDEN?

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

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

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

OPSLAGUNITS IN
NISTELRODE
Afmeting 24, 40 of 48 m2
Geïsoleerd en verwarmd.
Eigen toegang door batch.
Informatie: 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.

Zie oplossing pagina 30
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Bestemd voor
ouders van
wie een kind
vóór 1 oktober
2021 vier jaar
oud wordt.
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Om op korte termijn inzicht te krijgen in het aantal leerlingen, dat wij de komende jaren op onze basisscholen kunnen verwachten,
wordt de ouders verzocht hun kinderen nu reeds aan te melden.
• Aangemeld kunnen worden de kinderen die in 2021 vier jaar worden.
• Na aanmelding ontvangt u van de school binnen 6 weken een schriftelijke bevestiging van de inschrijving.
Bij aanmelding is het verplicht het Burgerservicenummer (BSN) van uw kind(eren) door te geven.
U kunt hiervoor één van de volgende zaken meenemen:
- de identiteitspas als uw kind dat heeft;
- de persoonslijst: dit is een brief van de gemeente die elke ouder/verzorger heeft ontvangen na de geboorteaangifte met daarop
het BSN;
Binnen Bernheze kunnen de kinderen op de volgende scholen worden aangemeld:
KERN VORSTENBOSCH
BASISSCHOOL OP WEG
Eggerlaan 8
5476 KL Vorstenbosch
0413-367439
info@bs-opweg.nl
www.bs-opweg.nl
Van harte welkom tijdens de
aanmeldmiddag voor ouders en
kinderen: dinsdag 3 maart van
12.30-14.00 uur. In de school
staan alle deuren voor u open en
de koffie/thee staat klaar!
Aanmelding: tijdens deze middag
of op afspraak. Aanmeldformulieren
zijn ook via de website te vinden.

KERN LOOSBROEK
BASISSCHOOL ST. ALBERTUS
Dorpsstraat 44
5471 NB Loosbroek
0413-229645 / 06-34820597
info@albertusschool.nl
www.albertusschool.nl
Samen groeien op Sint Albertus!
Wat dat inhoudt? Kom kijken,
sfeer proeven en ervaar het zelf
op dinsdag 4 februari tijdens de
inloopmiddag van 13.00-15.00
uur. Wanneer 4 februari niet
schikt, bel of mail dan gerust om
een afspraak te maken op een
ander moment.

KERN HEESWIJK-DINTHER
BASISSCHOOL HET MOZAÏEK
Pastoor Maasstraat 15
5473 CG Heeswijk-Dinther
0413-291818
info@mozaiekheeswijk.nl
www.mozaiekheeswijk.nl
Inloopochtenden & rondleiding: woensdag 5 februari
van 8.30-11.30 uur en en woensdag 4 maart van
8.30 tot 11.30 uur. Samen met uw kind(eren) bent
u deze ochtend van harte welkom om een kijkje te
nemen in onze school.
Inschrijving: tijdens de inloopochtenden of tijdens
een persoonlijke afspraak kan uw kind ingeschreven
worden. Inschrijving van uw kind is het gehele jaar
mogelijk, doch indien mogelijk graag vóór 1 april.
Wees welkom!

KERN NISTELRODE
BASISSCHOOL ’T MAXEND
Maxend 6
5388 GL Nistelrode
0412-611366
janne@maxend.nl
www.maxend.nl
Informatieavond: maandag
10 februari, inloop om 19.30
uur. Start 19.45 - 21.30 uur.
Open ochtenden: woensdag
12 februari en vrijdag 14
februari van 8.30-11.30 uur.
Inschrijving: tijdens informatieavond, open ochtend of op
afspraak.

BASISSCHOOL DE BEEKGRAAF
De Beekgraaf 60, 5388 CV Nistelrode
0412-617356
info@beekgraaf.nl
www.beekgraaf.nl
Vanuit onze visie op ouderbetrokkenheid vinden we
persoonlijk contact met ouders belangrijk. Om die
reden ontmoeten we nieuwe ouders graag op één
van onze inloopochtenden. Uiteraard kunt u ook
gedurende het schooljaar een afspraak maken voor
een kijkje op onze school. Uw kind is hierbij van harte
welkom. Graag tot ziens op basisschool De Beekgraaf.
Inloopochtenden: dinsdag 11 februari, woensdag 12
februari en vrijdag 14 februari van 8.30- 10.00 uur
Inschrijving: tijdens inloopochtenden of op afspraak.

BASISSCHOOL ’T PALET
Steen- en Stokstraat 2 - 5473 RN Heeswijk-Dinther
0413-296377
info@paletdinther.nl - www.paletdinther.nl
Inloopochtenden met rondleiding:
donderdag 13 februari en woensdag 4 maart van van
8.30-11.30 uur. Samen met uw kind(eren) bent u deze
ochtend van harte welkom om een kijkje te nemen in
onze school.
Aanmelding: u kunt uw kind(eren) aanmelden tijdens
een van de inloopochtenden of tijdens een persoonlijke
afspraak. Natuurlijk heeft u ook altijd de mogelijkheid
om het aanmeldformulier op een ander moment in te
leveren op school. Het aanmelden van uw kind(eren)
is het gehele jaar mogelijk, doch indien mogelijk graag
vóór 1 april. Wees welkom!

OPENBARE BASISSCHOOL DE BOLDERIK
Het Geleer 33 - 5473 PG Heeswijk-Dinther
0413-293055
directie.obsdebolderik@saamscholen.nl
www.obsdebolderik.nl
Inloopochtenden met rondleiding: vrijdag 14
februari van 8.30-11.30 uur en woensdag 4
maart van 8.30-11.30 uur. Samen met uw
kind(eren) bent u deze ochtend van harte
welkom om een kijkje te nemen in onze school.
Inschrijving: tijdens de inloopochtenden of
tijdens een persoonlijke afspraak kan uw kind
ingeschreven worden. Inschrijving van uw kind
is het gehele jaar mogelijk, doch indien mogelijk
graag vóór 1 april. Wees welkom!

Nationale voorleesdagen De Benjamin

NISTELRODE - Ook dit jaar hebben we bij de Benjamin in Nistelrode weer heerlijk kunnen smullen tijdens het Nationale voorleesontbijt. Wat is er leuker dan gezellig met z’n allen
de dag beginnen met een lekker ontbijtje? Onder het genot van een heerlijk broodje van Bakkerij van Mook werd ons het boek: ‘Moppereend’ voorgelezen. Een spannend verhaal
over een eend die zo graag wil zwemmen, maar het regent niet. De eend wordt bozer en bozer totdat... de eerste regendruppels vallen en de donkere wolk boven Moppereend
verdwijnt en er een glanzende regenboog verschijnt. Zowel de kinderen als de leidsters hebben weer enorm genoten.
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Auto & Motor

NIEUWS

‘Roettaks’ ofwel ‘fijnstoftoeslag
mrb’ per 1 januari 2020 ingevoerd
BERNHEZE – Bezitters van oudere dieselauto´s betalen vanaf 2020 15 procent toeslag op Motorrijtuigenbelasting. Wanneer je een dieselauto bezit zonder af-fabriek roetfilter, dan betaal je vanaf volgend
jaar een fors bedrag bovenop de wegenbelasting.
Eigenaren van een personenauto
of bestelauto met een dieselmotor zónder af-fabriek roetfilter
en een fijnstofuitstoot van meer
dan 5 milligram per kilometer
krijgen volgend jaar te maken
met een verhoogde motorrijtuigenbelasting. Per 1 januari voert
de Rijksoverheid de ‘fijnstoftoeslag mrb’ in, in de volksmond
beter bekend als de roettaks.
Deze toeslag bedraagt vijftien
procent van het normale mrbtarief. Voor een doorsnee dieselauto met een leeggewicht tussen
de 1350 en 1450 kilo komt dat
op jaarbasis neer op een verhoging van de wegenbelasting met

€ 225,-. Met deze toeslag wil de
overheid het bezit en gebruik
van vervuilende dieselauto’s
ontmoedigen.
Fijnstofuitstoot
is immers schadelijk voor milieu
en de gezondheid en dieselauto’s met roetfilter hebben een
roetuitstoot die tientallen malen
lager ligt.
Opzoeken of je fijnstoftoeslag
moet betalen
Als je wilt weten of je fijnstoftoeslag voor jouw dieselauto moet
betalen, dan kun je dat opzoeken via de website van de RDW.
Je vult je kenteken in bij de RDW
Kentekencheck en vervolgens
kun je onder het kopje ‘Motor &

Milieu - Uitstoot’ zien of je auto
aan een van de onderstaande
voorwaarden voldoet.
- De ‘uitstoot deeltjes (V5)’ is
hoger dan 0,005 gram/km.
- De auto heeft volgens de
kentekengegevens geen affabriek roetfilter.
- De datum 1e toelating is vóór
1 september 2009 en de fijnstofuitstoot is niet vastgelegd
in het kentekenregister van de
RDW.

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties
Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
Opel Zafira
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.................................
2003
Fiat
zeer
40.00 km
km NAP!
airco .......... 2007 Peugeot
Opel500
Agila
1.2apart
16v 23000
308 2.0
1.6 VTi,
trekhaak
2010
Fiat Panda 4200 km. ................................ 2009 Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km. ...... 2002
airco
2014 Renault Captur 0.9 TCe, dynamique,
Ford Fiesta 1.3i 51 kW ............................. 2004 Opel Zafira Y20 DTH ................................. 2005
33.000 km!
2015
206 2.0 16V GTI .........................
2001
Ford
C-Max 1.8i
16V Ghia
55000km ..2006 Peugeot
OpelFocus
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PeugeotGrand
206 1.4i
16V
km. ............ 2006
Ford
Fusion 66.000
1.4 16Vkm5-drs. .......................2016
2006 Renault
zonnedak,
Scenic
1.285.000
Tce, bose
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005 Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
uitvoering vol opties! 44.000 km
2017
Opel Grandland
X 1.2, turbo,
innovation,
Honda
Civic sportwielen
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uitlaat ....... 2001 Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel..2004
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1.2 Tce,
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77.000 km. ................2019
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PeugeotMegane
306 Break
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Clio 1.2 16V
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Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008 Renault Clio 1.6 16V airco ........................ 2003
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18.000
km km2017
Opel Agila
Karl Innovation
opties!
Opel
1.0 10.000volkm
........................ 2005 Toyota
Seat Ibiza
Sensation
49.000
... 2006
Opel
Agila
2005 Suzuki Jimny 4+4 ................................... 2000
82.000
km1.2 16V airco 70.00 km. ..........2017
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs... 2002 Wordt
Suzukiverwacht:
Swift 4-drs. 9.000 km. .................. 2010
Opel Meriva 1.4 turbo airco trekhaak
2012
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco .... 2010 Nissan
ToyotaQashqai
Aygo airco
20.000 km.vol..................
2008
2.0, automaat,
opties
Peugeot
206 2.0i
CC, cabrio
Opel
Omega
aut. 141.000 km. airco ..2003
1999 97.000
Volkswagen
...1994
km Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut2011
Opel Vectra 1.6 16V ................................. 1998 Volvo XC70 d5 automaat .......................... 2005
Opel Zafira 1.9D ......................................
2006 Motor
Yahama XJR 1300 grijs zwart ......... 2003
www.autobedrijf-timmermans.nl
- www.autoscout24.nl

Als je fijnstoftoeslag moet betalen, dan ontvang je daarvoor
voor 1 januari 2020 een brief
van de belastingdienst.

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

ZOTTE

ZATERDAG
Hyundai I10 automaat airco navigatie
Mini cooper S navi ecc lmv
Nissan Juke automaat nav camera
Peugeot Partner Teepee mpv nav trekhaak
Skoda Citigo 5drs airco zwart
Seat Leon st ecc nav wit automaat
Volkswagen Tiguan 1.4
Volkswagen Tiguan 2.0 tsi automaat
nav trekhaak

15.000
91.000
22.000
33.000
38.000
33.000
98.000

km
km
km
km
km
km
km

op
Nu ook
RDAG
DONDE

2019
2009
2016
2018
2017
2017
2012

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

133.000 km 2010

Bosschebaan 92 - 5384 VZ Heesch - 0412-452244 of 06-51088982
info@autobedrijf-wilbervangogh.nl

www.autobedrijf-wilbervangogh.nl

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

Brouwersstraat 19
5473 HB Heeswijk Dinther
T. (0413) 29 41 24
www.autobedrijfminnaar.nl

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

SCHADEHERSTEL

Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service
• Audi SQ5 313 PK! Camera, leder/alcantara,
zwenkbare trekhaak, 20 inch, enz.! 2014
• Mini Countryman Cooper S,
knight bridge uitvoering! Full options, 2019
• Nissan Qashqai + 2.0i, 140 PK, I-way, navi,
camera 360, climatronic, panoramadak,
cruisecontrol, 2012
verkm,
kocairco
ht
• Opel Vivaro 2.0 CDTI L2H1, 125.000
3-pers., 2011
• Peugeot 207 1.6, 16V, turbo
feline uitv., pano, navi, clima, nieuw binnen
PDC, 156.000 km, 2007
• Peugeot 208 1.2i, GT-line, navi, camera,
leder,
verkoc
ht
privacy glass, stoelverwarming, enz., 2016
• Renault Scenic 1.6 16V, Expression, airco,
trekhaak, 151.000 km, 2004

• Seat Ibiza 1.0 TSi 95 PK, navi, clima, PDC, enz.!
2017
• Skoda Rapid 1.2 TSi 105 PK, PDC, navi,
cruise-Control, 2015
• Volvo V50 1.6 D, i-drive, navi, PDC, 2007
• VW Caddy 1.9, TDI, airco, side
bars, trekhaak, licht metaal, 2009
• VW Golf GTI, 210 pk, leder, PDC
V + A, 18 inch, xenon led, stoelverwarming, enz,
2012
• VW Polo 1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen en
spiegels, 239.000 km, 2006
• VW Touran 1.4 TSI navi, camera trekhaak,
stoelverwarming, 2011

www.autobedrijflangens.nl

* Goede kwaliteit
* Diverse maten en soorten
aanhangwagens leverbaar
* Prima inruilmogelijkheden
* Ruime openingstijden
* Ruime keus en
onafhankelijk advies
* Snelle service van
o.a. reparatie
Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther
0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com
www.chrisvanvelzenaanhangwagens.com

• APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
Multiespace van
2010auto’s
€ 6.950,- en Opel
Agila 1.0
Edition ecoflex 2011
•Citroen
In- Berlingo
en Verkoop
lichte
bedrijfsauto’s
Citroen C3 Atraction
2005 € 1.999,Opel Astra Sport tourer automaat 2011
• Wielen en banden
Citroën C3 Picasso 1.6 VTI

2011 € 4.999.-

Peugeot 206 1.4 4 drs

Een
uit2009voorraad
Citroen C4 greep
Picasso panoramadak
€ 6.499,Peugeot 308 1.6 VTi
Alfa
156 C4
jtdnew
1.6 impression,
2003
Citroen
model zwart 2011
Audi A4 blauw Metalic div. opties
2001
Dacia Sandero
2011
Citroën
C5 br.1.8Stepway
grijs met.
2004
Citroen
2003
Fiat 500Xsara
1.2 picasso blauw met. 2011
2 CV 6 blauw (belastingvrij)
1971
Fiat Panda
TwinAir
2014
Citroën
Xara0.9
Pic.1.8
gr. met.
2004
Citroen Xara Coupé
1999
Fiat Sedici 1.6-16V
2009
Daihatsu Yong yrv zwart
2002
Ford Fiesta
Dkm
Dodge
Ram 1.0
vanStyle
2.5 td,120
blauw
met. 2013
2001
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw
1997
Kia Rio 5-drs
2011
Ford Focus stationcar, 16 16v
2002
Mitsubishi
Colt
2008
Ford
Focus stationcar,
zwart
2002
Ford Ka
meeneemprijs
1998
Mitsubishi ASX
2011
Ford Transit connect, ex btw
2004
Nissan Qashqai
2.0 bull en side bars 2011
2005
Hyundai
Tucson1.6

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule
S O L U T I O N
Sticker réparateur.indd 1

É C O N O M I Q U E

-

Q U A L I T É

E T

S É C U R I T É
23/09/09 10:12

€€ 4.950,6.950,€ 4.750,5.950,€€ 3.950,€€ 3.900,5.750,€ 4.950,5.450,€€ 4.950,€ 1.500,€ 5.750,€ 2.750,7.450,€€ 1.999,€ 1.999,€ 6.499,€ 3.499,€ 2.750,2.950,€ 650,€ 9.600,€ 3.250,9.950.€€ 7.750,-

€ 5.999.€ 7.499.-

2002 € 1.250,-

2008 € 3.750,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje
Suzuki
Alto 1.0 5 drs

1987 € 8.250,2011
€ 2.950,Mazda 2 automaat, 28dkm
2005 € 6.450,Volkswagen
Bleumotion
Sportive
f zwart,
verlaagd, div
opties 2002 € 3.800,Mazda 323Up
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat 1991 € 2.950,2012 € 5.950,Mercedes 250 TD autom.youngtimer 1996 € 5.950,Peugeot 307 hdi break
2007 € 7.600,Peugeot 206 CC cabrio
2006 € 6.950,Cabriolet
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk 1994 € 750,Peugeot
CC 2.0-16V
Renault 206
Laguna
break 1.6 16v 2005
2000 € €3.999,1.450,Renault Megane Scenic lgp, g3 1999 € 1.499,Renault Twingo grijs metalic
2003 € 2.750,Bedrijfswagens
exclusief
Rover 25 5-drs bl.,
metalicBTW
2002 € 2.999,Volkswagen Kever belastingvrij
€ 2.750,Citroen Berlingo 1.6 HDI
2009 € 4.499,VW Golf Cabrio lmv
1995 € 2.500,-

Peugeot Partner 1.6 HDI

2013 € 3.900,-
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Intense feel good - look amazing is
de slogan die ze nu ook zelf ervaren
Nominatie Beauty Award voor Schoonheidssalon van het jaar
cliënten naar de meest effectieve manieren om het beste uit de
huid te halen. Hiervoor maken ze
gebruik van een breed aanbod
aan producten en zorgvuldig geselecteerde behandeltechnieken.

Vooral ben
ik trots op
mijn team

Team Intense feel good - look amazing

NISTELRODE – Op 17 januari kwam het verlossende woord: Intense feel good - look amazing is genomineerd voor de Beauty Award 2020 in de categorie ‘Salon groot’. Een bijzondere prestatie voor het
team Intense en eigenaresse Karin Manders. Karin: “Vooral ben ik trots op mijn team! Deze meiden
zorgen er elke dag voor dat wij het verschil maken voor al onze cliënten!” Voor nu gaan ze toeleven naar
de uitreiking op 19 april en nog heel erg genieten van de mooie nominatie.
In 2015 won ze de Beauty Award
voor schoonheidsspecialist van
het jaar. In 2018 was ze genomineerd voor de Beauty Award

voor schoonheidssalon van het
jaar en de Bernhezer Ondernemersprijs. ‘Intense’ valt dus
al enkele jaren op in de beauty

industrie, met name door hun
missie om bij hun cliënten het
beste uit de huid te halen. Bij
Intense streven ze samen met de

Kennis
De kennis en de kunde blijven
groeien bij Karin, maar ook de
medewerkers in haar team blijven zich ontwikkelen. Karin enthousiast: “We zijn ons er erg
van bewust dat juist onze kennis
en kunde het verschil maakt voor
onze cliënten. We delen stuk voor
stuk dezelfde passie: we vinden
werken ‘aan de huid’ het mooiste én leukste vak dat er is. Dat
zorgt ervoor dat we weten hoe
we onze cliënten zelfverzekerd
de deur uit kunnen laten gaan.
Daar doen we het voor. Dat is
wat ons ‘Intense-hart’ sneller laat
kloppen.”

In 2020 bestaat het bedrijf 15
jaar en ze laten zeker nog van
zich horen. Dat ze nu de nominatie al binnen hebben en kans
maken op die felbegeerde titel is
in dit jubileumjaar een prachtig
begin.
“Deze nominatie is mooi, maar
tevreden en blije cliënten, dat is
de mooiste waardering die we
krijgen. Elke dag opnieuw. Samen
maken we de wereld mooier.”
Meer informatie
www.salonintense.nl

Kromstraat 3, Nistelrode
06-104 33 489
info@salonintense.nl

Bewonersavond Traverse Heeswijk-Dinther 12 februari a.s.
Is het ontwerp nu eindelijk definitief? Jazeker! Zorg dat u er bij bent op
Na de presentatie heeft u de mogelijkheid om zowel het Traverse-ontwerp
het kunstbewonersavond
ontwerp op grote tekeningen
te bekijken.
de vierde bijeenkomst over de Traverse in Heeswijk-Dinther. Zo blijft
u
Uitnodigingalstweede
Traverse
Heeswijk-Dinther
geïnformeerd over de plannen en krijgt u alvast een idee hoe uw nieuwe
22 november a.s.
Wat is het vervolg
dorpsstraat eruit gaat zien. Met een gedetailleerde tekening krijgt u een
goed beeld van de hele Traverse. Voelt u zich betrokken of bent u benieuwd
De komende maanden gaan we aan de slag met het opstellen van
contractdocumenten van de eerste fase en daarna volgt de aanbesteding.
naar hoe de Traverse eruit gaat zien? Dan nodigen wij u van harte uit voor de
Vervolgens wordt de opdracht gegund aan de aannemer die de eerste
bewonersavond.
fase van de Traverse gaat maken. Voorafgaand aan de uitvoering van de
Waar en wanneer
betreffende fase komen wij met de aannemer bij u terug over de planning,
De bewonersavond is op 12 februari 2020 om 19.30 uur in de aula van
fasering en bereikbaarheid. Dit zal na de zomervakantie periode worden.
Wellicht heeft u al wat meer via de media of via uw buurtgenoten vernomen over de herinrichting van de
willen samen met
u van provinciale
weg
naar een dorpsstraat!
Houd uw in
Gymnasium Bernrode aan de Zijlstraat 1a te Heeswijk-Dinther.
U
hoeft
zich
Traverse (Hoofdstraat, We
st. Servatiusstraat,
Raadhuisplein,
E. van
Dintherstraat
en de Brouwerstraat)
brievenbus in de gaten of volg ons op facebook om goed op de hoogte te
vooraf niet aan te melden en bent om 19.30 uur van harteHeeswijk-Dinther?
welkom.
blijven in
vanjulidealontwikkelingen.
Of heeft u de bewonersavond
bijgewoond? Als u betrokken bent of zich betrokken voelt bij de
Wat gaan we doen
herinrichting van de Traverse, dan nodigen wij u van harte uit voor de tweede bewonersavond.
We starten de avond met een presentatie waarin duidelijk wordt wat er
Graag tot ziens op 12 februari.
Waar
en
wanneer
Wij zorgen ervoor dat er koffie
afgelopen maanden is besproken en welke kennis is verzameld tijdens o.a.
We houden
november
2018
om staat.
19.30 uur in de aula van Gymnasium Bernrode aan de
gesprekken met stakeholders, bijeenkomsten, bewonersavonden
en deze op 22met
wat lekkers
klaar
Zijlstraat 1a te Heeswijk - Dinther. U hoeft zich vooraf niet aan te melden en kunt gewoon binnen lopen.
straatavonden. Dit alles heeft geleid tot het definitief ontwerp. Ook wordt
het kunstontwerp met achterliggende visie aan u gepresenteerd.
Wat gaan we doen Projectgroep Traverse
De avond bestaat uit twee delen. Eerst een plenair deel; een presentatie, waarin we de resultaten van
de eerste bewonersavond met u delen. We hebben naar aanleiding van uw input op de eerste
bewonersavond een aantal oplossingsrichtingen uitgewerkt waarover wij deze avond graag met u van
gedachten willen wisselen.
Uitnodiging tweede bewonersavond Traverse Heeswijk-Dinther

Samen van provinciale weg naar dorpsstraat

22 november a.s.

Daarna volgt een interactief deel waarin tijd wordt gemaakt voor individuele reacties op de
schetsontwerpen. De uitkomsten van deze avond nemen we weer mee in de plannen en het uiteindelijke
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AAN HET WERK
We zijn per direct op zoek naar

BEZORGERS

Extra
je
zakcent !
enen
bijverdi

Woen
sdag
en/of
donde
rd
bezor ag
gen

HEESCH

Ongeveer 210 kranten - Gedeelte Osseweg,
Meursstraat, Maasstraat, Binnenpas, Beellandstraat,
Pasgraaf, Buitenpas, Steldershof, Muldershof,
Louisehof, Geerhof, Stokkenhof,
Serg. Thompsonstraat en Langenhof.
Ongeveer 280 kranten - Liniushof, gedeelte
’t Dorp, Boonakker, Catherinahoeve, Heufke,
De Hoge Wal, Mgr. v.d. Hurklaan, De La Sallestraat,
Kerkweg, Amelseind, Vlasakker en Graanakker.
Ongeveer 285 kranten - De Eg, De Wisboom,
De Zicht, De Gaffel, De Rijf, De Zeis, De Ploeg,
de Sikkel en Landersstraat.
Ongeveer 300 kranten - Acacialaan, Beukenlaan,
Bleekloop, Bosstraat, Goorstraat, Graafsebaan,
Hoefstraat, Kampstraat, Kortven, Langven,
Lindenlaan, Nistelrodeseweg, Osseweg en
Wilgenlaan.
Ongeveer 90 kranten - Berktstraat, Denneboomstraat, Hofkampstraat, Jonkerstraat, Kasteellaan,
Ruitersweg-West, Schrikkelvenstraat, Vinkelse
Bunderstraat en gedeelte Vinkelsestraat.
Ongeveer 265 kranten - Akkerveld, Leharstraat,
Potbeker, Ravelstraat, Strausslaan, Verdilaan en
Wagnerplein.

NISTELRODE

Ongeveer 220 kranten - Bedrijvenweg, Canadabaan,
De Oude Ros, Dijkstraat, Donzel, Gildenweg,
Het Korteveld, Het Runneke, Hoogbroeksesteeg,
Kievitsweg, gedeelte Kleinwijk, Lambertusstraat,
Noorderbaan, Vendelweg, Waardsestraat en
Weverstraat.
INTERESSE?
Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of
bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi.
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Zakelijke rompslomp? Ja, graag!
Als ondernemer weet je als geen ander wat het runnen van een bedrijf inhoudt. Dat er nogal wat bij
komt kijken hoeft niemand je nog uit te leggen. Jij hebt je zaakjes graag goed voor elkaar. Vooral
ook aan de zakelijke kant. Dan is het fijn als je al die bijkomstigheden als financiën, belastingen en
salarisadministratie met een gerust hart kunt overlaten aan specialisten in dit vakgebied. Van Soest
& Partners is zo’n specialist. Al ruim veertig jaar zijn wij die vertrouwde partner die voor jou en je
bedrijf graag de zakelijke puntjes op de i zet. Een geruststellende gedachte. Zakelijke rompslomp?
Ja, graag!
EXPERTS
Met onze professionele dienstverlening hebben
we de kennis en knowhow in huis om jou die optimale ondersteuning te kunnen bieden. En voor
ingewikkelde of gecompliceerde vraagstukken
maken we gebruik van de expertise van onze
partners. Zo hebben we partners op het gebied
van financiering, fiscaliteit, juridische vraagstuk-

expertise in huis die nodig is, ook bij ingewikkelde of gecompliceerde vraagstukken. Als specialist, als sparringpartner en coach, maar vooral als
accountantskantoor met een breed en compleet
aanbod in professionele dienstverlening.
VRAGEN?
Kom gerust eens bij ons langs of maak een vrij-

‘Bij ons krijg je dat stukje persoonlijke aandacht
dat jij en je bedrijf verdienen’
ken en personeels- en organisatievraagstukken.
Allen professionele experts die voor jou de beste
oplossing zoeken.
ONTZORGEN
Ontzorgen, dat is waar wij voor staan. Of het
nu gaat om de complete financiële administratie,
het samenstellen van de jaarstukken of het opstellen van de fiscale aangifte: wij zorgen dat jij er
geen omkijken naar hebt. Bij ons krijg je dat stukje persoonlijke aandacht dat jij en je bedrijf verdienen. Want zoals jij achter jouw bedrijf staat,
Chris-Stan van Daal en Frank Hanegraaf
staan wij achter het onze. We zijn er voor onze

Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Ad Ploegmakers klant. Samen met onze partners hebben we alle

Vrijmaken poel bij Klotbeek
van opgaand geboomte en
struiken

Tekst en foto: Peter Kriele

HEESWIJK-DINTHER - Het was zaterdag 25 januari wat mistig, ongeveer 6 graden en
het bleef, jammer genoeg, bewolkt. IVN Bernheze ging met een club van ongeveer
twaalf man via de Koffiestraat naar de Klotbeek. Het hek naar de Klotbeek kon opengemaakt worden, want het is daar ‘Verboden toegang voor onbevoegden’. Daarom is
er van tevoren toestemming gevraagd aan de eigenaar om er naar binnen te kunnen.
Voornamelijk is er die zaterdag aan de
zonzijdekant veel geruimd, onder andere
jonge wilgen en berken zijn onder handen
genomen. Hierdoor maakt de zon meer
kans om op het water aan de noordkant
te schijnen en hopelijk komt er dan meer
waterleven zoals salamanders en kikkers.
Er groeiden op een plek zelfs wilgen in het
water, die er met enige moeite uit getrokken konden worden. Het dunne en dikke
hout is ter plekke opgestapeld. Het die-

renleven kan daarin mogelijk een schuilplaats vinden.
In de pauze werd er door de vrijwilligers
op de kleine parkeerplek aan het eind van
de toegangsweg koffie en thee gedronken die Martien die morgen had meegebracht. Komende zaterdag zijn de noeste
arbeiders te vinden aan de Oude Beemdseweg (zandpad) in Dinther om daar de
wilgen te knotten.

blijvende afspraak. Met een kop koffie erbij bekijken we graag wat we voor je kunnen betekenen. Voel je welkom!

Heesch - Cereslaan 4
Heeswijk-Dinther - Plein 1969 1a
0412- 459000 - info@soestacc.com
www.soestacc.com
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Gymnasium Bernrode
uit Heeswijk wint nationale
EUSO 2020

Fioretti College ‘Superschool’
volgens Elsevier
VEGHEL - Weekblad Elsevier publiceerde onlangs de resultaten van haar jaarlijkse
onderzoek naar de prestaties van middelbare scholen. Net als vorig jaar blijkt het Fioretti College ruimschoots de beste vmbo-school in de regio te zijn. Vorig jaar kreeg de
Veghelse middelbare school het predicaat ‘goed’ voor de afdelingen kaderberoeps en
mavo en het predicaat ‘super’ voor de afdeling basisberoeps. Die score behaalde de
school voor mavo, vmbo en praktijkonderwijs dit jaar opnieuw.

ENSCHEDE/MAASTRICHT – De eindronde van de European Union Science Olympiad
(EUSO) vond 24 en 25 januari plaats aan de Universiteit Maastricht. Hidde van Dijk,
Martin van den Hogen uit Heesch en Robin van Lieverloo van het Gymnasium Bernrode in Heeswijk, hebben deze nationale eindronde gewonnen.
Een team van het Murmellius Gymnasium in Alkmaar werd tweede. Tien teams,
waarin vijftien meisjes en vijftien jongens,
deden mee aan de nationale eindronde.
De twee winnende teams vertegenwoordigen Nederland op de achttiende internationale EUSO die van 10 tot en met 16
mei gehouden wordt in Tsjechië en waaraan vrijwel alle EU-landen deelnemen.
Jaarlijkse olympiade
De EUSO vindt jaarlijks plaats en is bedoeld om leerlingen te enthousiasmeren
voor science & technologie en om hen
uit te dagen en de kans te geven te excelleren. Deelnemers zijn bij de start van

de wedstrijd 16 jaar of jonger. Ze voeren in teams van drie personen interessant wetenschappelijk onderzoek uit op
het gebied van biologie, natuurkunde en
scheikunde. Naast kennis en praktische
vaardigheden zijn plannen, samenwerken
en verdelen van taken belangrijke aspecten bij deze teamwedstrijd.
De EUSO is een initiatief van SLO, Radboud Universiteit en Rijksuniversiteit
Groningen. Het evenement wordt ondersteund door Wageningen Universiteit, het
ministerie van OCW, ASML en de Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in
de Natuurwetenschappen (NVON).

“We zijn trots dat we op basis van objectieve resultaten tot de beste scholen
van Nederland behoren”, zegt locatiedirecteur Clemens Geenen. “Elsevier heeft
2.500 onderwijsafdelingen met elkaar
vergeleken en uiteindelijk slechts aan 39
afdelingen het predicaat ‘Superschool’
toegekend. De basisberoepsgerichte leerweg van onze school behoort dus wederom tot een select gezelschap.”
Criteria
Elsevier hanteert dezelfde vier criteria als
de onderwijsinspectie: Onderwijspositie
(welk onderwijs volgt de leerling in leer-

jaar 3 en komt dat overeen met het basisschooladvies?),
Onderbouwsnelheid
(hoeveel leerlingen komen zonder zittenblijven in de derde klas?), Bovenbouwsucces (hoeveel leerlingen doorlopen zonder
zittenblijven de bovenbouw?) en Examencijfers (hoe goed zijn de examenresultaten? Hier wordt het gemiddelde van alle
leerlingen in alle vakken van de afgelopen
drie jaar gewogen). Om het predicaat ‘superschool’ te krijgen is het van belang dat
er voor drie van de vier onderwijsresultaten bij de beste 15 procent scholen wordt
gescoord. Voor de volledigheid: de test
gaat over het schooljaar 2017-2018.

WINNAAR LEZERSACTIE VOOR DE
MR. VALENTINO’S CIRCUS SHOW
Carmen Hanegraaf
Hartelijk gefeliciteerd met je prijs
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Renee van Bavel
eert Herman van Veen
NISTELRODE – In ‘Mensenkind’ kijkt Renee naar de wereld, bezingt
haar met het repertoire van Herman van Veen en zet zijn klassiekers
in een ander licht. Begeleid door pianist Dirk Flatau zingt Van Bavel
op eigen wijze het vroege werk uit de tijd dat de zanger de leeftijd
had die Renee nu heeft.
“Als ik in Berlijn ben, mis ik het
bonte Nederland. De knalgele
treinen en de kleurrijke inwoners
van een stad als Amsterdam.

Een ode
aan de
schoonheid
en
diversiteit
“PUUR EN PRACHTIG!”
aldus Herman van Veen.
De in Vught geboren Renee van
Bavel woont sinds 2013 in Berlijn, een stad waar ze haar hart
aan heeft verpand. Ook een
stad waar Herman van Veen
nog steeds volle zalen trekt.
Daar zocht Van Bavel hem op
voor advies. “Herman reageerde
enthousiast op mijn project. Ik
neem mijn hoed af voor hem”,
zegt Van Bavel.
Voor haar theaterconcert ‘Mensenkind’ duikt ze in het klassieke
liedrepertoire van Van Veen. Bekende liedjes als ‘Liefde van later’, ‘Cirkels’ en ‘Signalen’, kleurt
Van Bavel in met haar eigen verhalen en kijk op de wereld. Ervaringen die ze bijvoorbeeld opdoet
op haar vele pendelreizen tussen
Berlijn en Nederland.

Zo’n gevoel laat ik dan weerklinken in Van Veens lied ‘Anders’.
Een ode aan de schoonheid van
de diversiteit.”
Met haar liederen zoekt Renee de
nuances van het leven op. “Niet
alles is zwart-wit. Ik wil hoop en
vertrouwen uitstralen.”
Renee van Bavel, Mensenkind,
1 februari, aanvang 20.15 uur,
tickets à € 15,- verkrijgbaar via
www.nesterle.nl.

Zijn zij nou gek? Of zijn wij het?
HEESCH - Ruslanddeskundige drs. Marie-Thérèse ter Haar
geeft woensdagavond 5 februari om 19.30 uur in de bibliotheek in Heesch een lezing over
Rusland en de Westerse media.
Zijn zij nou gek? Of zijn wij het?
Rusland is regelmatig in het
nieuws. Of het nu over de Krim
gaat, de verkiezingen in de Verenigde Staten of over het Midden-Oosten: vaak speelt Rusland
een rol. In Nederland denken
we dat de Russische media bevooroordeeld zijn en propaganda voor de overheid bedrijven.
Maar zijn onze Westerse media
wel neutraal? Toen een Oekraiense separatist na de MH17ramp een knuffel als trofee op
televisie toonde, spraken media
er schande van. Men had het
over ‘stelend tuig’. Later bleek
dat de man geen trofee liet zien,
maar ingetogen zijn pet afnam
voor de knuffel en een kruiste-

ken sloeg. Maar het kwaad was
al geschied...
Rusland in een notendop
In de lezing neemt Ter Haar je
mee op reis langs de recente
Russische geschiedenis, de situatie op de Krim en het actuele
nieuws. Wie bericht met welk
standpunt en hoe neutraal zijn de
media? Drs. Ter Haar geeft met
anekdotes en persoonlijke ervaringen een inkijkje in het Russi-

sche leven en plaatst het nieuws
in de context van de geschiedenis van Rusland en Europa.
Kaartverkoop
Kaarten zijn in de voorverkoop
€ 5,- voor bibliotheekleden en
€ 7,- voor niet-leden. Op de
avond zelf kosten de kaarten
€ 7,-. Kaarten zijn te koop via
www.bibliotheekbernheze.nl of
aan de balie van een van de bibliotheken.

Lezing: Blind vertrouwen
Berne-Anders activiteit
HEESWIJK-DINTHER - Toen ze pas 11 jaar was werd Esther Crombach van de ene op de andere dag volledig blind. Zij kwam al snel tot de conclusie dat zij, koste wat het kost, een ‘normaal’ leven wilde leiden.
Dat werd haar missie. Over waar zij de kracht vandaan haalde vertelt Esther maandag 10 februari om
20.00 uur in de Abdij. Zij vertelt vanuit haar ervaring over omgaan met verandering en tegenslag; vitaliteit en geluk; topsport en een positieve levenshouding! Haar instelling sluit perfect aan bij het jaarthema
van Berne-Anders. Met ‘Anders kijken… anders denken?’ gaat dat over het zien van andere wegen.
Esther schreef het boek ‘Blind
vertrouwen’ over haar leven
en hoe zij (weer) durfde te vertrouwen op haar eigen intuïtie.
Daarbij hield zij zich vast aan de
stelregels ‘kan niet bestaat niet’
en ‘durf te geloven in je eigen
kunnen’.
Mr. Esther Crombag is nu docent
Staats- en Bestuursrecht aan de
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
van de Universiteit van Maas-

tricht. Daarnaast geeft zij lezingen waarbij de rode draad altijd gaat over begrip, onbegrip,
hoop, vertrouwen, kansen en
het realiseren van doelen.
De avond begint om 20.00 uur
in de Abdij van Berne in Heeswijk. De entree bedraagt € 10,inclusief koffie/thee in de pauze. De opbrengst van de avond
komt ten goede aan het Fonds
KNGF Geleidehonden. Kaarten

zijn verkrijgbaar via
berne-anders@abdijvanberne.nl.
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Altior MW1 blijft op koers
korfbal

hardlopen

jeu de boule
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Jason 12de op NK veldrijden Jeugd
MOERGESTEL/NISTELRODE - De 10-jarige Jason, die uitkomt voor Wielervereniging Uden, stond zaterdag 25 januari aan de start van het Health City NK veldrijden Jeugd. In categorie 4 (jongens tot 11
jaar) stonden 35 renners klaar om te strijden voor de eretitel Nederlands Kampioen.

biljarten

duivensport

judo

schaken

dammen

vissen

skien

snowboarden

kano

kaarten/bridgen

Celeritas-Avanti1 - Altior1
1cm b

HEESWIJK-DINTHER - Tegen de Spoordonkse Girls MW1, dat nagenoeg hetzelfde aantal winstpunten had maar meer doelpunten
1,2 cm b
tegen, zou Altior
MW1 naar verwachting een spannende partij tegemoet gaan. In de eerste helft kwamen de dames niet goed uit de
verf en keken ze tegen een achterstand aan van 4-2 tijdens de rust,
mede door een
afgekeurd doelpunt aan Altior zijde.
1,4cm b
Na een tactische wissel die de
dames
deden, schoptenkarten
ze wat
autosport
verwarring in het spel van de
Spoordonkse Girls en kwamen
deze niet echt meer aan bod.
Met slim spel wist Altior geen
enkel doelpunt meer door te laten en zelf drie keer tot scoren
te komen! Tijdens deze wedstrijd was de tweede helft precies lang genoeg en nam Heeswijk-Dinther de winst mee naar
huis. Einduitslag 4-5.
Altior MW1 deelt nu de tweede plaats met nog twee andere teams uit de poule, dus het
wordt nog spannend wie er met
het kampioenschap vandoor
gaat.

Celeritas/Avanti 1 - Altior 1:
15-14
motorsport
DAKOS 2 - Altior 2: 11-16
Klimroos/VVO 2 - Altior 3: 8-13
Altior 4 - De Korfrakkers 6: 13-8
Altior 5 - SCMH 3: 6-12
Altior R1 - De Korfrakkers R1:
4-2
Altior A2 - Rooi A1: 5-12
Melderslo B1 - Altior B2: 4-9
SVOC’01 C1 - Altior C1: 7-5
DSV C1 - Altior C2: 1-7
Altior D1 - Corridor D1: 12-1
Altior D2 - De Korfrakkers D2:
1-12
Altior E1 - TOG E2: 20-0
Odisco E1 - Altior E2: 5-7
Altior F1 - SCMH F1: 10-3
Altior W1 - Prinses Irene W1:
8-6.

Jason, die vanaf de een na laatste
rij startte, kende een goede start.
In de eerste ronde reed hij 18de,
maar kon in de wedstrijd nog wat
renners oprapen. Op de beklimmingen en trap won Jason het
van zijn groepje die achter de kopgroep fietste. Het doel van Jason
was om bij de eerste 15 te finishen
en met een 12de plaats is dat zeker gelukt. Moe en zeer voldaan
kijkt Jason terug op een mooi NK
Veldrijden Jeugd. En heeft hij heel
veel zin in het wegseizoen.

voetbal

Avesteyn strijdt zich naar drie punten
‘s-HERTOGENBOSCH/HEESWIJK-DINTHER - Een pittige uitwedstijd was het want de ploeg uit Den
Bosch die beschikt over een aantal goede voetballers én over snelle spelers, dus Avesteyn was gewaarschuwd! Avesteyn kwam goed uit de startblokken en creëerde een aantal grote mogelijkheden. Helaas
bleek meerdere keren de keeper van Wilhelmina een sta in de weg. De kansen konden helaas niet in
doelpunten worden omgezet en hierdoor begon Avesteyn een beetje tegen zichzelf te spelen en bleef
Wilhelmina in leven.
Kort voor rust een opmerkelijk
moment. Rick Vissers speelde
zich vrij maar werd tegengehouden door een verdediger
van Wilhelmina. Er ontstond een
opstootje waarbij de verdediger
van Wilhelmina een duw gaf.
Deze werd bestraft met geel,
maar tot ieders verbazing zag
ook Rick een kaart, een rode
voor een slaande beweging, althans volgens de uitleg van de
scheidsrechter.

Dit betekende dat Avesteyn met
tien man de tweede helft moest
beginnen. Wilhelmina kreeg
meer ruimte maar kon geen
gevaar stichten, tegen een zeer
gedisciplineerd Avesteyn. Verdedigend stond het als een huis en
in de uitbraak ontstonden kleine kansjes. Avesteyn wist zelfs
op voorsprong te komen, een
corner werd verlengd door Tjeu
Adank maar belandde op de lat,
Dries Heerkens was er als de

kippen bij om de bal uiteindelijk
toch over de doellijn te krijgen.
Met nog een half uur op de klok
leek de stunt om met tien man
te gaan winnen werkelijkheid te
worden. Het laatste woord was
aan Teun van de Boom die in
de 92ste minuut vrij werd gespeeld op 20 meter afstand van
de goal. Teun plaatste met links
schitterend de bal in de linker
bovenhoek: 0-2 en einde van de
wedstrijd.

voetbal

Derby eindigt in brilstand

dansen

Dance Team bij nieuwe vereniging Expression
in elke categorie op erepodium
VENLO/NISTELRODE – Het toernooi dat afgelopen zondag georganiseerd werd in Baarlo, werd georganiseerd door een nieuwe vereniging. Expression organiseerde haar eerste toernooi voor NDO in
‘t Raodhoes in Venlo-Blerick. Een hele mooie locatie.

NISTELRODE - Prinses Irene en
Evvc speelden op sportpark De
Schellen een bijzonder matige
wedstrijd.
De eindstand van 0-0 past bij
het beeld van deze derby, die
redelijk bezocht werd. Over de
uitslag viel weinig te zeggen.

Misschien dat Prinses Irene iets
meer kansen had over de gehele
wedstrijd, maar om nou te zeggen dat de Van Tilburg Mode &
Sport Boys te weinig kregen gaat
te ver. Eén uitblinker was er, dat
was de 25-jarige Thierry Schelsma. De jonge referee floot een
foutloze match.

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

Op zaterdagavond danste een
deel van de hoofd modern Inspiration op de Pronkzitting
en zondagochtend moest men
vroeg uit de veren. De jongste
leden dansten zondagmiddag,
na eerst op het toernooi gedanst
te hebben op de Jeugdpronkzitting in Nistelrode. Dus een druk
weekend!
Minigarde danste voor het eerst
in de junioren vrije klasse, daar
won ze de categorie met 250
punten. Doen ze dat op het toernooi van Dance team Nistelrode
nog een keer? Dan promoveren
ze naar de sportklasse! Erg knap
van deze jonge groep kinderen!
Overige uitslagen van
zondag 26 januari
Evy werd 2de met 245 pnt., Lise
1ste met 285 pnt., Pip 2de met
274 pnt., Garde Melody 2de
240 pnt., Garde Miracle 1ste
met 279 pnt., Modern Spirit 1ste
met 243 pnt., Karakter Minioren
Ugly Dolls 1ste met 246 pnt.

Een deel van Inspiration danste bij de Weverszitting

Mars Emeralds 1ste met 282
pnt., Mars Untouched 1ste met
288 pnt.
Solo’s jeugd: Maud 1ste met
290 pnt., Lindsey 2de met 282
pnt. Sascha 4de met 266 pnt.
Solo’s hoofd: Maxime 1ste met
295 pnt., Jade 2de met 286 pnt.,
Guusje 5de met 273 pnt., Garde

Diamonds 1ste met 276 pnt. en
Garde Touch 1ste met 291 pnt.
Modern twister 1ste met 280
pnt. en Inspiration 1ste met 287
pnt.
Zaterdag 1 februari gaat Dance
Team Nistelrode naar het eerste
IT in België om daar met al haar
sportklassen te gaan dansen.
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Nieuwe tenues voor Heeswijk/Avesteyn dames 2
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voetbal

WHV speelt
gelijk tegen MVC
LOOSBROEK - In de eerste wedstrijd na de winterstop heeft WHV
moeizaam met 1-1 gelijk gespeeld tegen MVC uit de Mortel. In de
eerste helft was het een gelijk opgaande wedstrijd, waarbij beide
ploegen na een lange winterstop moeizaam tot goed spel kwamen.
Het was meer hard werken dan goed voetbal. Uiteindelijk was het
een dood spelmoment dat de score opende.

HEESWIJK-DINTHER - Het dames 2 team van voetbalverenigingen Heeswijk/Avesteyn speelt in mooie
nieuwe tenues. Heijderhoeve presenteerde zich afgelopen weekend met het team.
Bij Heijderhoeve is men dagelijks bij echte Bourgondiërs en fijn- betrokkenheid is vanuit de gein
de weer om
Duroc varkens
te basketbal
proevers.turnen
Bij deze volleybal
gelegenheid
meenschap, waardoor de leden
voetbal
hockey
tennis
handbal
verzorgen.
werden Robert en Helma van in staat worden gesteld om in
Het Duroc ras staat bekend om der Heijden vanuit de verenigin- prachtige tenues de strijd aan te
zijn goede ham, met precies de gen toegesproken en er werd gaan.
juiste hoeveelheid vet voor een veel waardering getoond voor Met deze aanschaf kan het team
ultieme smaakbeleving. Daar- hun bijdrage. Het is erg belang- weer enkele jaren goed voor de
beugelen
boksenvarkens
badminton
handboogschieten
om
zijn Duroc
geliefd zwemmen
rijk voorwaterpolo
de verenigingen
dat tafeltennis
er dag komen.

korfbal

Verlies voor korfbalsters van Prinses Irene
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

NISTELRODE - Het was Be Quick dat afgelopen zondag als eerste de korf wist te vinden en ook het
tweede doelpunt kwam vanuit de ploeg uit Nuland. Niet veel later scoorde Gaby van Santvoort vanuit
een ver afstandsschot de 1-2. Verdedigend had Prinses Irene de tegenstander wel onder controle. Het
was Nora Schouten die de gelijkmaker scoorde. Weer volgde hetzelfde spelbeeld, maar deze keer kon
biljarten
duivensport
judo
vissen
skien
snowboarden
kano
Be
Quick nog
twee keer
de korf vinden.
Direct na rust kon Be Quick een
gat van vier doelpunten slaan.
Prinses Irene keek tegen een
achterstand van 2-6 aan. Vanaf
de strafworpstip scoorde Laura
schaken
dammen
van
de Ven nog de 3-6.
Daarna
werden door Prinses Irene wat
wissels toegepast om zelf meer
kansen te kunnen creëren. Toch
1cm b deze wedstrijd
bleek Be Quick
beter op schot te zijn en scoorde
vier doelpunten op rij. De achb
terstand was1,2 cm
hierdoor
vergroot
naar 3-10. Prinses Irene kon
weer via Laura van de Ven wat
terugdoen. Daarna
was het we1,4cm b

autosport

badminton
karten

derom Be Quick dat twee keer
de korf wist te vinden en hun
voorsprong werd hierdoor 4-12.
Annelies Thijssen scoorde nog
vanaf een verre afstand en Laura
kaarten/bridgen
van de Ven
verzilverde een terecht gegeven strafworp.
Be Quick ging weer door met
scoren en liep weer uit naar een
6-15 voorsprong. Annelies Thijssen scoorde na een goede individuele actie de 7-15 en Carolien
van Santvoort maakte de 8-15.
Met nog enkele seconden op de
klok scoorde Be Quick het laat-

ste doelpunt van deze middag
en eindigde de wedstrijd met
8-16.

HBV’ers knallen in Berlicum
motorsport

BERLICUM/HEESCH - Afgelopen zondag speelden badmintonners uit de regio het tweede toernooi van
het seizoen bij badmintonvereniging Sparrenburg in Rosmalen. Maar liefst negentien jeugdspelers van
de Heesche Badminton Vereniging reisden naar Berlicum af om dagprijzen en punten voor de regionale
ranglijst binnen te slepen. Maar liefst elf van hen keerden met een trofee huiswaarts.
In de categorie voor de jongste
jeugdspelers weten de Heesche
badmintonners al vanaf het begin van het seizoen steevast
het merendeel van de podiumplaatsen binnen te slepen en in
Berlicum was dat niet anders.
Luc Verhees, die de regionale
toernooi ranglijst in twee onderdelen aanvoert, was ook in
Berlicum een absolute uitblinker. Luc wist in het enkelspel te
winnen, pakte samen met partner Jelle van Schaijk de eerste
plaats in het dubbelspel en wist
ook in het gemengd dubbelspel,
samen met Suze Brugman, het
podium te bereiken. In de finale
van het dubbelspel moesten Luc
en Suze hun meerdere erkennen
in clubgenoot Julia Kostermans.
Suze Brugman kwam samen met
partner Janita de Leijer ook in het
damesdubbelspel als winnaar uit
de bus, na een spannende finale
tegen clubgenoot Noa de Leijer.

V.l.n.r.: Meike, Sem, Suze, Thijmen, Luc, Jelle, Sjao, Julia, Bram, Noa en Janita

Julia wist ook in het enkelspel
knap het podium te bereiken.
Ook de oudere jeugd was succesvol in de verschillende dubbelspelen. Sem van Mook en
Sjao Jacobs pakten samen de
eerste prijs in het herendubbel

voor de middelste jeugdcategorie. Bram van Herpen en Thijmen
Schoppema wisten dat ook bijna
te doen in de categorie voor de
oudste jeugdspelers, maar verloren nipt van de tegenstander.
Meike Brugman won damesdubbel.

Ditmaal was het een corner van
Thomas Bosch die direct in de
goal verdween, 1-0 voor WHV.
Hierna probeerde MVC het spel
in handen te nemen, maar het
was WHV dat de beste kans
kreeg om de score verder uit te
bouwen. Niels vd Wielen wist de
bal niet in het doel te schieten.
Rust 1-0 voor WHV.
Na rust werd de wedstrijd niet
beter. WHV kwam er bijna niet

meer uit en MVC rook zijn kans
en in de 63ste minuut kwamen
de gasten uit de Mortel op gelijke hoogte. Hierna was het MVC
dat het betere van het spel had,
maar de beste kans was voor
WHV, maar helaas...Yorrick vd
Rakt schoot rakelings langs.
MVC schoot ook nog een keer
op de paal, maar uiteindelijk
werd het 1-1. Een moeizaam gelijkspel na een zware wedstrijd.

paardensport

Puck van der
Velden Brabants Kampioen
SCHIJNDEL/VORSTENBOSCH - Afgelopen weekend werden de Brabantse Kampioenschappen dressuur voor pony’s bij de Molenheide
in Schijndel verreden. Zes leden van ponyclub RSV Vorstenbosch
hadden zich, door het rijden van vijf selectiewedstrijden, geselecteerd voor dit kampioenschap.
Puck van der Velden mocht samen met haar pony Storm het
spits afbijten. Na een super
proef, die door de jury beloond
werd met een score van 68,67%,
bleek ze onverslaanbaar. Puck
werd gehuldigd als Brabants
Kampioen van de klasse C-L2!
Ook Jade van Schijndel reed in
de prijzen, zij werd met haar
pony Roosendaal’s Sunlight 2de
van haar groep met een score
van 70,92%. Na het overkampen behaalde deze combinatie
een mooie 4de plaats in de einduitslag van de klasse D/E-B.
Nog meer mooie uitslagen van
de leden:
5de plaats - Klasse A/B-M1:
Evalien van Buitenen met Ruby
Star.
8ste plaats - klasse D/E-L2:
Fenne van Lanen met Star Charlie WNE.
9de plaats - Klasse D/E-L2:

Quinty Vorstenbosch met Kantje’s Koman.
23ste plaats - Klasse D/E-L1:
Mirthe van Es met Amigo.
Op 7 maart mag Puck van der
Velden met Storm gaan strijden
om de titel Nederlands kampioen in Ermelo.

30

BERNHEZE SPORTIEF
basketbal

handbal

Verhoeven Montage nieuwe
sponsor U14 SlamDunk97

HEESCH - Het team onder 14 jaar van de Heesche basketbalclub
SlamDunk97 is door Verhoeven Montage in het nieuw gestoken.
Onder toeziend oog van sponsor Rob Verhoeven bonden de sporters in hun nieuwe outfits de strijd aan met BV Rooij uit Sint-Oedenrode. Net als vorige week tegen Oss werd het een spannende
pot, maar kwamen de jongens en meiden net tekort, ondanks 25
punten van guard Luuk Bos. Na een ruststand van 19-24 stond er
uiteindelijk 38-51 op het scorebord.
De U16 mocht ook in ’t Vijfeiken
aantreden, tegen Vido. Het werd
bijna een kopie van de U14-wedstrijd: 40-59. Niet slecht tegen
de koploper uit Veldhoven!
De jongens onder 22 jaar hielden intussen in Tilburg tegen
High Five de eer hoog. Onder
aanvoering van Rens Vermeulen

(21 punten) en Stef Haerkens
(11 punten) werd een goede
teamprestatie neergezet, waarbij
acht van de negen spelers het
net wisten te vinden.
Tilburg is toch een slordige vijftien keer groter dan Heesch
maar SlamDunk97 ging mooi
met een 43-64 overwinning
weer naar huis!

Nieuw logo DOS’80 en
Olympia’89
OSS/HEESCH - Het nieuwe logo
van DOS’80 en Olympia’89 is
vrijdag 24 januari bekendgemaakt op het gezellige en drukke fusiefeest.
Het is een ontwerp van Joop van
Orsouw die in opdracht van de
PR-werkgroep dit strakke, eigentijdse logo heeft gemaakt.
De clubkleuren zijn daarmee ook
bekend: Donkerblauw met een
oranje accent, als subtiele verwijzing naar de kleuren van Olympia (rood) en DOS (geel).

DE OPLOSSING
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Dubbeltje valt de verkeerde
kant op voor dames DOS’80/Olympia’89
HEESCH - De handbaldames van DOS’80 namen het zaterdagavond op in sporthal ’t Vijfeiken tegen het
hoger geklasseerde Helios uit Uden. Het werd een gelijkopgaande wedstrijd waarin de gastvrouwen
achter het net visten. Het dubbeltje valt steeds de verkeerde kant op voor de Heesch/Osse formatie.
Eindstand 17-18.
In evenwicht
DOS’80 startte meer dan uitstekend door in de beginfase het
heft in handen te nemen, dit met
een 2-0 voorsprong tot gevolg.
Helios schrok wakker en wist
door een onderschepping snel
op gelijke voet te komen. De eerste helft hielden beide teams elkaar lang in evenwicht. Dat was
mede te danken aan keepster
Inge Turlings die diverse knappe
reddingen verrichtte. Zo wist zij
twee keer achter elkaar een open
break-out kans te verijdelen.
Vlak voor het rustsignaal stopte
zij ook nog een strafworp waardoor beide teams met een gelijke
stand de thee opzochten, 8-8.
Pech
Na de rust bleek dat DOS’80 een
antwoord had gevonden op de
ver uitgestapte verdediging van
Helios. Marli van Iperen deed

Inge Turlings

er haar voordeel mee en wist
DOS’80 naar een 12-11 voorsprong te tillen.
Het was wederom keepster Inge
Turlings die een uitstekende wedstrijd keepte en haar ploeg op
de been hield. Doordat DOS’80

aanvallend even het net niet wist
te vinden, liep Helios uit naar een
13-17 voorsprong en dat met
nog maar vijf minuten te spelen.
Nu was het Eline van der Heijden
die opstond en de stand terugbracht naar 17-18. Het bleek uiteindelijk net niet genoeg te zijn.

voetbal

Vorstenbossche Boys 1-SC Elshout 1
VORSTENBOSCH - In de negende minuut kwam Vorstenbosch zondag 26 januari voor het eerst bij de
goal van Elshout toen Stef Geenen met een goede dieptepass Jouk Raijmakers wist te vinden. Deze
had veel moeite om de bal onder controle te krijgen. Uit deze situatie ontstond een gevaarlijke counter,
waarbij de vrijstaande Elshout-aanvoerder Thom van Delft van de Vorstenbossche verdediging alle tijd
en ruimte kreeg om de bal op de kruising te schieten.
Ondanks het slechte spel van
Vorstenbosch kreeg het in de
twaalfde minuut de kans om
op een 1-0 voorsprong te komen, maar Marvin van Heeswijk
schoot de bal op de uitkomende
keeper. Vorstenbosch kwam verder niet in het spel voor en was
bij ieder duel te laat. Ruststand:
0-0.
De tweede helft liet geen ander
beeld zien dan de eerste helft.
In de 62ste minuut was het dan
toch raak voor Elshout toen een
wissel bij zijn eerste balcontact
de bal direct binnenkant paal
binnenschoot, 0-1.
In de 70ste minuut werd de geblesseerde Bob Verhoeven vervangen door Stef van den Til-

budo

Zuid Nederland

Foto: Marion v.d. Ven

laart. In de 75ste minuut kwam
Jasper van Duijnhoven het veld
in voor Rick Jansen en in de 80ste
minuut voerde Vorstenbosch de
laatste wissel door toen JO19-1

speler Edward van den Elzen het
veld in kwam voor Kay van de
Ven. Voor Edward van den Elzen
was dit zijn debuut in het eerste
elftal. Eindstand 0-1.

Twinkel Toernooi Judo Bond

BERGHEM/NISTELRODE - Team Tanoshii/Conscius Sports was afgelopen zaterdag weer aanwezig op
het Twinkel toernooi georganiseerd door de Judo Bond Nederland. Dit keer deden er drie judoka’s mee
aan dit unieke judotoernooi voor judoka’s met een beperking.
Mason van Dijk en Quinten Jansen zaten samen in een poule en
moesten strijden om de prijzen
onderling te verdelen. Mason
was dit maal te sterk voor Quinten en mocht een verdiende 2de
plek mee naar huis nemen, maar
Quinten was niet minder blij met
de 3de plek. Marco van Kaathoven kwam wederom weer uit
bij de senioren en had het best

moeilijk om zijn draai te vinden
in de wedstrijden. Hij begon
goed, maar zag toch de eerste
paar partijen aan zich voorbijgaan en werd uiteindelijk een
goede 3de in de poule.
Iedereen namens Team Tanoshii/
Conscius Sports, van harte gefeliciteerd met jullie behaalde
plaatsen!
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turnen

MHC Heesch bedankt
iedereen voor opbrengst
Grote Clubactie

Vier regiofinales voor Sine-Cura
VALKENSWAARD/HEESWIJKDINTHER - Afgelopen weekend
turnden de derde divisie turnsters van Sine-Cura de tweede
voorwedstrijd van het seizoen.
Helaas moest Nina vanwege een
blessure de wedstrijdvloer vroegtijdig verlaten. Ze had zich gelukkig wel al in de vorige wedstrijd
geplaatst voor de regiofinale. Op
zondagochtend kwamen Sacha
en Lynn in actie. Sacha begon
met een hele sterke sprong en
behaalde hier de hoogste score
van de wedstrijd. Daarna behaalde ze op brug een knappe
12.40 punt. Sacha turnde een
goede wedstrijd en wist zich
voor de regiofinale en drie toestelfinales te plaatsen. Lynn be-

gon haar wedstrijd heel sterk op
brug en ook op vloer liet ze een
sterke oefening zien. Met sprong
behaalde ze zelfs een 11.80 punt
voor haar nieuwe sprong over
de pegasus! Ook Lynn heeft zich
geplaatst voor de regiofinale. Op
zondagmiddag was het de beurt
aan Siena.
Na een goede brugoefening was
ze heel zenuwachtig voor balk.
Met haar overslag als nieuw element had ze een superoefening.
Vervolgens kwam dat geluk er
uit bij vloer waar ze zelfs 11.35
punten scoorde! Ook Siena
plaatste zich voor de regiofinale.
Gefeliciteerd met de mooie resultaten dames en veel succes op
de regiofinale en toestelfinales!

V.l.n.r.: Siena, Sacha en Lynn

voetbal

Belangrijke overwinning voor Heeswijk 1
HEESWIJK-DINTHER - Door het slechte veld kon er door beide ploegen niet echt gevoetbald worden.
Toch was het in de eerste helft voornamelijk de uitploeg die wat speldenprikjes uitdeelde. In de 27ste
minuut leek Real Lunet op voorsprong te komen. Door slordig balverlies van Heeswijk op de middellijn
konden de mannen uit Vught razendsnel counteren en Emin Balta werd aan de rechterkant weggestoken
en 1 op 1 met keeper Ard Groenendijk gezet.
Deze was te laat en dook de
aanvaller onderuit, penalty.
Yasin Uluman was degene die
deze uitgelezen mogelijkheid
moest gaan benutten, maar de
Heeswijkse goalie wist de achterstand te voorkomen. De ploegen gingen met 0-0 de rust in.

HEESCH - Mixed Hockey Club
Heesch wil graag alle jeugdleden bedanken die in september
en oktober langs de deuren geweest zijn om loten van de Grote Clubactie te verkopen.
Daarnaast wil de club natuurlijk
ook alle familieleden, vrienden,
buren en andere kopers van de
loten bedanken, waaronder ook
de Veteranen A en B, D1, D3 en
de trimdames voor het kopen
van superloten.
En ten slotte veel dank voor de
vrijwilligers die zich reeds jaren
met veel liefde en plezier hebben
ingezet voor het begeleiden van

de Grote Clubactie: Ronnie van
Hasselt en Wilke van Nuland.
De actie heeft inclusief de verkoop van de superloten een
totaalbedrag van € 2.278,50
opgebracht. Dat betekent dat
iedereen goed zijn best heeft
gedaan! En dat mag worden beloond. Daarom hebben tijdens
de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie
van de club de drie beste lotenverkopers een prijs ontvangen.
Deze topprestaties werden geleverd door Jill van de Lee (M6E3)
die 34 loten verkocht, Casper
Prevo (M6E3) en Luca Wilbers
(JD1) die beiden 26 loten verkochten.

Naast Lunch-en Eetcafé
hoofdsponsor 35+ toernooi
TV de Balledonk

Heeswijk kwam goed uit de
kleedkamer. Niet veel later was
de voorsprong er dan toch,
Adank omspeelde zijn directe
tegenstander aan de rechterkant

HEESWIJK-DINTHER - Wij mogen met trots mededelen dat Naast
Lunch- en Eetcafe dit jaar hoofdsponsor is van het 35+ toernooi
van TV de Balledonk. Dit altijd gezellige en druk bezochte tennistoernooi wordt gehouden in de week van 21 september tot en met
27 september.

Weer een klein
beetje lucht
en kreeg de bal in twee instanties toch voor. Weer was het
Max Sluiter die op de goede plek
stond en deze keer kopte hij de
bal keurig in het zijnet. In het vervolg van de wedstrijd kreeg de
thuisploeg nog een aantal goede mogelijkheden. Van Beljouw,
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Sluiter en de ingevallen Van Dijke kregen de kans. In de laatste
tien minuten drong Real Lunet
nog wat aan door heel opportunistisch te gaan spelen, maar
de thuisploeg kwam deze fase

zonder kleerscheuren door. Drie
heel belangrijke punten voor het
Heeswijkse vaandelteam, wat
door zes punten in twee weken
weer een klein beetje lucht heeft
gekregen.

Naast Lunch- en Eetcafe, waar
je in een gezellige ambiance terechtkunt voor diverse lekkere
gerechten, wil de sportiviteit en
vitaliteit van TV de Balledonk stimuleren.
Een grote dank aan Marco,
Monique en Peggy voor deze
sponsoring.
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Fotograaf:
Peter v.d. Steen
Mark van de Veerdonk
leest Moppereend op
Basisschool Het Mozazïek
in Heeswijk-Dinther

DONDERDAG 30 JANUARI
Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek
Workshop basisfotografie
Marlies Nederkoorn Fotografie
Heesch
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Evenementen

Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Voorlichting Medicinale
Cannabis
CC De Pas Heesch
Film: Rocketman
CC Nesterlé Nistelrode
VRIJDAG 31 JANUARI
Opening Wereldwinkel
Raadhuisplein 1b Nistelrode
PAGINA 14 EN 27
Workshop tenen lezen
& handreflex
Bewust-er-zijn Coaching
Heeswijk-Dinther
Reiki 3A
Centrum MAIA Nistelrode
Opruimspreekuur
Bibliotheek Heesch
Voorverkoop Pronkzitting
Sportcafé Pietertje
Heeswijk-Dinther
PAGINA 12
Prijsuitreiking Hisse Kwis
CC De Pas Heesch
PAGINA 14
ZATERDAG 1 FEBRUARI
Alpacafarm open
en meet & greet
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
Familieopstelling
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2
Workshop tenen lezen
& handreflex
Bewust-er-zijn Coaching
Heeswijk-Dinther
Zangdag: Zingen van binnenuit
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
Communicanten stellen
zich voor
St. Lambertuskerk Nistelrode
PAGINA 8
Tweede Weverszitting
Sporthal de Overbeek Nistelrode
Gouwe Kreuge bal
CC De Pas Heesch

Renee van Bavel:
Mensenkind
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 27
ZONDAG 2 FEBRUARI
Winterwandeling voor KWF
Vinkelse Bunderstraat 2a Heesch
Rommelmarkt
Gildenbergske Vorstenbosch
Alpacafarm open,
wandeling en meet & greet
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
Wisent excursie
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode
Open dag Bernrode
Abdijstraat 36 Heeswijk-Dinther
Wervingsmiddag vrijwilligers
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
Open huis Elde College
Sint-Michielsgestel
PAGINA 26
MAANDAG 3 FEBRUARI
Kaartmiddag
CC De Pas Heesch
Workshop basisfotografie
Marlies Nederkoorn Fotografie
Heesch
Poedja-Visualisaties-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DINSDAG 4 FEBRUARI
Inloopmiddag BS St. Albertus
Dorpsstraat 44 Loosboek
PAGINA 21

Reiki-oefenavond
Centrum MAIA Nistelrode
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DONDERDAG 6 FEBRUARI
Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek
Workshop lange sluitertijd
en avondfotografie
Marlies Nederkoorn Fotografie
Heesch
Taijiwuxigong-Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Herinner je wie jij bent
Centrum MAIA Nistelrode
VRIJDAG 7 FEBRUARI
Start huiskamerproject
MFA De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 10
Reiki 2
Centrum MAIA Nistelrode
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Kaartavond KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
ZATERDAG 8 FEBRUARI
Workshop Macrofotografie
Marlies Nederkoorn Fotografie
Heesch
Alpacafarm open en wandeling
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
Workshop Milarepa met Tjok
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Taijiwuxigong-Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Maak je eigen moodboard
Praktijk Brigitte Heesch

WOENSDAG 5 FEBRUARI
Inloopochtend & rondleiding
BS Het Mozaïek
Pastoor Maasstraat 15
Heeswijk-Dinther
PAGINA 21

ZONDAG 9 FEBRUARI
Alpacafarm open
en meet & greet
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Repaircafé
Dagkerk Heesch
Kienmiddag KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Sportcafé De Overbeek open
De Hoef Nistelrode
Lezing: Rusland en de
Westerse media
Bibliotheek Heesch
PAGINA 27

KBO Carnavalsmiddag
CC Nesterlé Nistelrode
Uurtje Klassiek
Laverhof Heeswijk-Dinther
MAANDAG 10 FEBRUARI
Workshop basisfotografie
Marlies Nederkoorn Fotografie
Heesch
Alzheimer Café
Meteoor Oss

Informatieavond
BS ‘t Maxend
Maxend 6 Nistelrode
PAGINA 21
Lezing: Blind vertrouwen
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 27
Film: Styx
Filmhuis De Pas Heesch
Poedja-Bardo onderricht-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DINSDAG 11 FEBRUARI
Wereldziekendag
Parochie De Goede Herder
Inloopochtend
BS De Beekgraaf
De Beekgraaf 60 Nistelrode
PAGINA 21
Film: Styx
Filmhuis De Pas Heesch
Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
WOENSDAG 12 FEBRUARI
Open ochtend BS ‘t Maxend
Maxend 6 Nistelrode
PAGINA 21
Inloopochtend
BS De Beekgraaf
De Beekgraaf 60 Nistelrode
PAGINA 21
Kaartmiddag KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Sportcafé De Overbeek open
De Hoef Nistelrode
Numerologie: Gerrit Jansen
Centrum MAIA Nistelrode
Vipassyana
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DONDERDAG 13 FEBRUARI
Inloopochtend & rondleiding
BS ‘t Palet
Steen- en Stokstraat 2
Heeswijk-Dinther
PAGINA 21
Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek
Taijiwuxigong-Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Ariëtte Loeffen, Kristal
lichtcodes activatie
Centrum MAIA 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

