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BERNHEZE - Afgelopen 

zondagmiddag werden in 

Loosbroek alle Bernhezer 

sportkampioenen 

gehuldigd. En nadat alle 

kampioenen een medaille 

ontvingen werden de 

sportman, -vrouw, -ploeg 

en -vrijwilliger 2018 van 

Bernheze gekozen.

SPORTVRIJWILLIGER 
JEUGD 2018
JoHAn biJL, VorStEnboSCH
Sinds jaar en dag is Johan 
betrokken bij de Vorstenbossche 
Boys. Johan is begonnen als 
jeugdleider bij het pupillenteam 
van zijn zoon en werd daarna 
leider van diverse seniorenteams. 
Hij staat al dertig jaar aan de 
kassa bij de thuiswedstrijden 
van het eerste elftal en heeft 
vanaf 1987 zitting in het bestuur 
van supportersclub ‘De Geel-
Zwarten’. Vanaf zijn pensioen is hij 
lid van de maandagmiddagploeg 
die wekelijks vele (onderhouds-)
werkzaamheden verricht op 
en rond het sportpark, zodat 
dit er piekfijn en keurig bij ligt. 
Dankzij Johan en vele andere 
vrijwilligers kan een vereniging 
als Vorstenbossche Boys gezond 
en welvarend voortbestaan. Iets 
wat niet vanzelfsprekend mag 
zijn, maar waar we onbewust 
misschien niet altijd bij stilstaan.

SPORTMAN JEUGD 2018
robin VAn DEn HoGEn, 
HEESCH 
Robin is Nederlands kampioen 
luchtgeweer staand, Nederlands
kampioen luchtgeweer drie-
houdingen, Nederlands kam-
pioen luchtgeweer liggend en
daarnaast werd hij ook afdelings-
kampioen, districts-kampioen én 
hij won de Landelijke junioren 
kampioenschappen in zijn klasse. 

Robin werkt hard om deze 
resultaten te bereiken en heeft 
sportiviteit hoog in het vaandel 
staan. Zijn uiteindelijke doel is 
Nederland te vertegenwoordigen 
op de Olympische Spelen!

SPORTVROUW JEUGD 2018
SiLKE oLDEnKAMp, 
niStELroDE
Silke werd Zuid-Nederlands 
kampioen voor junioren B met 
atletiek/hoogspringen. 
Ze is een sportieve meid van 
zestien jaar die haar passie 
echt in de atletieksport heeft 
gevonden. Silke is op haar 
tiende als A-pupil begonnen 
met een korte onderbreking 
van zo’n twee jaar. Ze gaat met 
veel plezier en gedrevenheid 
naar atletiek en wil zich graag 
technisch verbeteren. Bij het 
Zuid-Nederlands kampioenschap 
is ze op 1 september in Best 
kampioen geworden van Brabant 

en Limburg in de categorie 
‘Junioren meisjes B’ (16 en 17 
jaar) door 1.55 meter hoog te 
springen. Dat was een evenaring 
van haar persoonlijk record! 

SPORTPLOEG JEUGD 2018
KorfbALVErEniGinG ALtior 
tEAM C1
De C1 is zowel in de zaal als op 
het veld ongeslagen kampioen 
geworden. Beide keren hebben 
ze ook op het NK gestaan. In de 
zaal werd er helaas net verloren 
in de finale, maar op het veld is 
Team C1 eerste geworden en dus 
zijn ze Nederlands kampioen. Een 
bijzondere prestatie waardoor ze 
genomineerd zijn door de club.

Sportman, -vrouw, -ploeg
en -vrijwilliger 2018

Meer foto’s op: 
www.mooibernheze.nl

SportpLoEG JEuGD KorfbALVErEniGinG ALtior tEAM C1 Foto’s: Michel Roefs

SportVriJWiLLiGEr JEuGD
JoHAn biJL 

VORSTENBOSSCHE BOYS

SportMAn
robin VAn DEn HoGEn

LUCHTGEWEER 3-HOUDINGEN

SportVrouW
SiLKE oLDEnKAMp

ATLETIEK/HOOGSPRINGEN

De goochelaar
Jelle zorgde 
voor een 
interessante 
pauze

Extra zakcentje
bijverdienen?

Word bezorger 
van deze krant!
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Bos bloemen 
t.w.v. € 15,-
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Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

Kloosterkapel kunst-, cultuur- en educatieagenda
Maandag 4 februari: Yoga-lessen 
verzorgd door Lea van den Bergh 
van 18.45 tot 19.45 uur en 20.15 
tot 21.15 uur. 

Dinsdag 5 februari: Yoga door 
Lidy Donkers van 19.30 tot 20.30 
uur. 

Eenmalig aansluiten, kosten 
€ 10,-, is geen probleem. Kleed 
je in gemakkelijke (yoga-)kleding 
en breng een handdoek mee. 
Overige benodigdheden zijn aan-
wezig.

Donderdag 28 februari: een nieu-
we Yoga Nidra-les door Lea. Na 
de positieve reacties van 24 janu-
ari is op 28 februari opnieuw een 
gelegenheid om deze vorm van 
yoga te ervaren. Een yogavorm 

over slaap (nidra), ‘liggen en luis-
teren’. 
Van 19.30 tot 20.30 uur. Kosten 
€ 5,-, contant te betalen. Infor-
matie en aanmelden bij Lea van 
den Bergh, 0413-342656.
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Aan de inhoud van DeMooiBernheze-
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

Ga eens iets leuks doen!
Fotograferen met je spiegelrefl ex camera
Deze cursus bestaat uit negen lessen en een praktĳ kles 
zodat je na afl oop echt alles weet van je 
spiegelrefl excamera. 
Start: maandag 4 februari. Tĳ d: 19.30-21.30 uur. 
Prĳ s: € 140,-.

Voetrefl ex zone massage
Leer in twee lessen een weldadige voetmassage die de 
doorstroming van energie in je lichaam bevordert. 
Start: woensdag 13 februari. Tĳ d: 19.30-21.30 uur.
Prĳ s: € 40,-.

Bakken zonder suiker
Tĳ dens deze bakworkshop wordt een verscheidenheid 
heerlĳ ke baksels gemaakt zonder geraffi neerde suiker.
Vrĳ dag 15 februari. Tĳ d: 9.00-12.30 uur. Prĳ s: € 40,-.

Gezond ouder worden met de juiste voeding
Moet ik anders gaan eten als ik ouder word? Dit is een 
workshop met informatie en tips om goed gevoed ouder te 
worden en gezond te blĳ ven.
Donderdag 21 februari. Tĳ d: 19.30-21.30 uur. 
Prĳ s: € 16,50.

Nog een paar plekjes beschikbaar bĳ :
Workshop fotografi e vloeibare sculptures
op zaterdagmiddag 9 februari.
Workshop portret/studio fotografi e
op zaterdagmiddag 2 februari. 
Schrĳ f snel in!

facebook.com/
� oryaheesch

Openingstijden: 
Maandag gesloten

Dinsdag t/m donderdag van 15.00 tot 23.00 uur
Vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 24.00 uur

Zondag van 12.00 tot 22.00 uur.

Zaterdag 23 februari
20.15 uur
robin bornEMAn
in concert
Na een stadiontour van twee 
maanden langs de Amerikaan-
se westkust met Trans Siberian 
Orchestra, is Borneman klaar 
om zijn nieuwe werk live aan 
het Nederlandse publiek te laten 
horen. ‘Folklore III: The Cradle 
Tree’ komt uit op 22 februari en 
is het derde en afsluitende deel 
van Bornemans veelomvattende 
folk-/roots-project. De muziek 
van Robin is heel bijzonder, niet 
in een vakje te vangen, maar 
toch heel vertrouwd. Met een 
stem van heel klein en kwetsbaar 
tot zeer bombastisch en overwel-
digend!

Zaterdag 23 maart
20.15 uur
JoriS LinSSEn & 
CArAMbA – rAAK
Laat je verrassen door het en-
thousiasme van televisiepresen-
tator en zanger Joris Linssen en 
zijn muzikale vrienden. 
Deze topmuzikanten raken je 
met opzwepende liedjes, prachti-
ge ballades, ontroerende levens-
verhalen, gevoelige teksten en 
loepzuivere samenzang. Een the-

aterconcert vol interactie, energie 
en ontroering. Recht in het hart: 
RAAK! 

Zaterdag 30 maart
20.15 uur
finALiStEntournEE
Cameretten
De drie finalisten (Waterkonijnen, 
Chris Verlaan en Hassan el Ra-
haui) van Cameretten festival zijn 
ook bij CC Nesterlé te bewonde-
ren tijdens de finalistentournee. 
De jury over Jury- en Publieks-
prijswinnaar Chris Verlaan: “Het 
is knap hoe hij zijn autisme heeft 
verwerkt in ‘Man in de Maak’. 
Zijn voorstelling heeft een grote 
grapdichtheid en hij wisselt mooi 
af tussen verhaal en liedjes.”

BINNENKORT 
IN ONS THEATER...

Tip Kruidnagel en laurier
Vaak kun je de kruidnagels niet meer terug-
vinden als je hachee of een stoofpotje maakt. 
Het is natuurlijk niet lekker als je het puur in je 
mond krijgt. Onze tip: Een houder - een eitje - wat 
je normaal gebruikt voor losse thee. Doe daar de 
kruidnagels in en breek het laurierblad, zo geeft het nog 
meer smaak af. En voila NOOIT MEER een verdwaalde 

kruidnagel of laurierblad.
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Met de Bistro gaan wij ons 
richten op de zakelijke markt 

voor onder andere ontbijt, 
lunch aangeklede borrels en 

workshops. Binnenkort komt hier 
meer informatie over.

Wij leveren natuurlijk nog steeds 
Borrelboxen aan huis vanaf twee 
personen. Deze zijn te bestellen 

via www.traiteurplank.nl.

Tot snel!
Jeroen Verlind

Traiteur Plank
is verhuisd naar de Food Loods in Oss 

(Angelenweg 77)

info@traiteurplank.nl
06-45514276

Er liggen leuke nieuwe plannen klaar. 
Zo heeft TRAITEUR PLANK er een zusje bij genaamd BISTRO PLANK. 

Column D’n Blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

blieker@bernhezemedia.com

Maxi-Cosi
Ik heb zojuist een splinternieuwe Maxi-Cosi gekocht, ik zit net in 
mijn auto en ik vraag me af waarom ik niet blij ben. Het was een 
alleraardigste verkoopster die me heeft geholpen, dus dat kan 
het niet zijn. Ik heb ook niet het idee dat ze me heeft opgelicht, 
ook al moet ik wel zeggen dat de prijzen behoorlijk omhoog gaan 
als artikelen beginnen met het woord baby. Ik heb ook geen 
vervelend IKEA-gevoel. Dat gevoel dat je allerlei bijproducten heb 
aangeschaft, waar je eigenlijk niets aan hebt, maar je grijpgrage 
handen toch aan zijn vast blijven plakken. Ik heb nu alleen maar 
dingen gekocht waar mijn toekomstige baby zich geen buil aan kan 
vallen. Letterlijk.

Want het is eigenlijk een wonder dat ik, de vader van de baby, nog 
in leven ben. Ik heb de eerste tien jaar van mijn leven aan allerlei 
gevaren blootgestaan, waar ik helemaal geen weet van heb als ik 
de huidige verkooppraatjes moet geloven. Ik heb als klein kind naar 
mijn weten nooit in een Maxi-Cosi gelegen. Een gammele reiswieg 
los op de achterbank was mijn versie van een Pebble Plus met 
Isofix. Het enige advies wat mijn ouders hebben gekregen bij de 
aankoop van de wieg was om het gezonde verstand te gebruiken 
en voorzichtig te rijden volgens mij. Een Caballero zonder filter 
opsteken in de auto tegen de stress en gaan met die banaan.

Ik vond het denk ik gewoon vervelend dat ik het gevoel had dat 
ik deze Maxi-Cosi wel moest kopen om me een verantwoordelijke 
ouder te voelen. Sterker nog, de verkoopster deed 
erg haar best om te benadrukken dat ik echt geen 
exemplaar moest kopen dat een klein beetje 
verouderd was, omdat ik dan de veiligheid van 
mijn kind in gevaar zou brengen. Ik vond het 
een diskwalificatie van al die ouders die vóór 
mij bij het Maxi-Cosi-schap hadden gestaan en 
ongetwijfeld destijds ook het beste voor hun 
kindje wilden. En in 1980 was dat een gammele 
reiswieg.
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zevende editie ‘nothing Else
Matters’ voor Het zonneschijntje

Ook gaat de stichting eenmaal 
per jaar met een grote groep 
kinderen op vakantie. ‘Nothing 
Else Matters’ gaat dat laatste 
onderdeel financieel ondersteu-
nen. Met de opbrengst van de 
benefietavond gaat een groep 

kinderen op vakantie ergens in 
Nederland. Even weg van de 
sleur van alledag en even lekker 
vakantie vieren! 
Om dit te bereiken gaan vijf bands 
een avond lang muziek maken in 
CC De Pas. The Blue Moon Roc-

kers (terug van weggeweest), 
Co-Incidental, Finders Keepers, 
Factor 3 en The Velvet Roses 
zetten zich belangeloos in voor 
dit goede doel.
Op www.nothingelsematters.nl 
kun je meer informatie vinden 
en meebieden op fantastische 
items in de veiling. Op de avond 
zelf wordt ook nog een loterij 
gehouden.
De deuren van CC De Pas gaan 
open om 20.00 uur. Kaarten zijn 
in de voorverkoop te bestellen 
via www.de-pas.nl en kosten 
dan € 11,-. Op de avond zelf 
kosten de kaarten € 12,50.

HEESCH - De benefietavond ‘Nothing Else Matters’ wordt op 2 februari alweer voor de zevende keer 
gehouden. Een avond waarvan de opbrengst dit keer in z’n geheel wordt geschonken aan Het Zonne-
schijntje uit Oss. Deze stichting zet zich, onder andere, in voor kinderen die het financieel niet breed 
hebben. Ze doet dit door het regelen van verjaardagsfeestjes, het geven van cadeautjes en het organi-
seren van uitstapjes voor deze kinderen. 

De organisatie van ‘Nothing Else Matters’

repaircafé 
Heesch

HEESCH - Op woensdagmid-
dag 6 februari stellen de vrijwil-
ligers van Repair Café Heesch
hun diensten beschikbaar om 
samen met jou je kapotte elek-
trische apparaten, kleding, fiet-
sen of meubeltjes een tweede 
leven te geven. Het Repair 
Café is in Checkpoint, bij de 
brandweerkazerne aan de La-
sallestraat 3 in Heesch en vindt 
plaats van 13.00 tot 16.00 uur. 
De reparatie is gratis, een vrij-
willige bijdrage wordt op prijs 
gesteld. Voor meer informatie: 
06-44458161.

‘Het is eigenlijk een wonder dat ik, 
de vader van de baby, nog in leven ben

Een uitgebreid diner, met keu-
ze uit een vis- of vleeshoofd-
gerecht, twee consumpties en 
koffie/thee na afloop voor een 
‘vriendenprijs’. Je betaalt per 
persoon € 47,50 waarvan een 
deel naar de stichting gaat. De 
stichting zet dit geld in voor 
projecten in haar werkgebied in 
Roemenië. 

Je moet dan denken aan pro-
jecten voor ouderenopvang, 
aan schooltjes en ziekenhuizen. 
De meeste projecten worden in 
overleg met het Rode Kruis op-
gezet. Daarnaast levert Stichting 
PEP-projecten Bernheze aller-
lei goederen zoals veel kleding, 
schoolmeubilair en ziekenhuis-
materiaal. Dit jaar gaan er twee 

vrachtwagens met spullen naar 
het gebied. Dankzij giften, do-
naties en opbrengsten uit acties 
en de inzet van veel vrijwilligers, 
kan men elk jaar weer iets bete-
kenen voor de mensen die een 
steuntje in de rug nodig hebben.

Steun je het werk van de Stich-
ting en wil je genieten van een 
heerlijk diner? Meld je aan via 
een mail naar joopvanzeeland@
gmail.com. Geef dan ook aan of 
je liever vis of vlees wilt. Je kunt 
ook bellen naar 06-23173630. 

De betaling gaat via 
NL 84 RABO 0120027313 ten 
name van Stg. PEP-projecten 
Bernheze. Graag met vermel-
ding ‘sponsordiner’.

De moeite Waard!
BERNHEZE - Al jaren organiseert Stichting PEP-projecten Bernheze een sponsordiner in samenwerking met 
Restaurant De Waard in Heesch. Dit jaar vindt dit sponsordiner plaats op zaterdag 16 februari om 19.00 uur.
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Ik wil graag weten welke regels er gelden 
voor mij en mijn werknemers

Laar 63a - 5388 HC Nistelrode - 0412-20 60 14
info@gratisarbospreekuur.nl - www.gratisarbospreekuur.nl 

GEzonDHEiD in bALAnS

ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.00-17.30 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, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

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

ACNE - LASER - OEDEEM - STEUNKOUSEN     
NiSTELRODE  |  DEN bOSCh  Ι  DRUNEN  Ι  06-22260350 - 06-22260050

WELKOM BIJ DE HUIDTHERAPEUT. WELKOM BIJ HUIDGERICHT.
WWW.HUIDGERICHT.NL

GERICHTE zORG vOOR UW

HUID
vergoeding? Check uw zorgpolis.

Horizon Heesch is er niet alleen 
voor senioren, maar ook voor 
jongeren die langdurig ziek zijn 
of een beperking hebben. Het 
is niet altijd makkelijk om voor 
jezelf op te komen. Daarom vra-
gen we jou om je medewerking. 
Mocht je iemand kennen waar-
van je denkt dat hij of zij in de 
doelgroep van de Horizon valt, 
kun je deze eventuele ‘gegadig-
den’ doorgeven aan Ria van den 
Berg-van de Coolwijk, 0412-
452219.

Om voor onze zieke en eenza-
me dorpsgenoten activiteiten te 
kunnen organiseren, hebben we 
de bijdrage van donateurs nodig. 
Mocht jij een financiele bijdrage 
willen leveren aan de Horizon, 

dat kan! Voor slechts € 7,50 per 
jaar ben je al donateur. Alle in-
formatie hierover kun je vinden 
op www.horizon-heesch.nl. Wil 
je graag donateur worden dan 
kun je natuurlijk ook een van de 
bestuursleden hiervoor benade-
ren.

Voor de huidige donateurs zal 
eind februari de jaarlijkse incas-
so weer plaats gaan vinden. We 
willen hen alvast hartelijk dan-
ken voor hun bijdrage!

Horizon Heesch vraagt 
jouw hulp!
HEESCH - Als ziekenvereniging wil de Horizon graag aan zoveel 
mogelijk zieke en eenzame dorpsbewoners medeleven tonen. Om 
dit zo goed mogelijk te kunnen doen, is het van belang dat we op 
de hoogte zijn dat iemand langdurig ziek of eenzaam is geworden. 

resultaten 
valpreventietraining

Deelnemers aan de training val-
len 46% minder, 89% van de 
deelnemers ervaart minder angst 
om te vallen en 27% weet bij 
vallen de impact te verminde-
ren. Dat laatste leidt weer tot 
een forse afname van het aantal 
heupfracturen. Zo’n 34% van 
de vallers past bij vallen bewust 
de valtraining toe en meer dan 
50% weet het hoofd beter te 
beschermen.

In Heesch zorgde de training er-
voor dat het parcours gemiddeld 
genomen 25% sneller werd af-
gelegd, met ook nog eens 50% 
minder fouten/verstoringen. 

Binnenkort start een nieuwe se-
rie van acht trainingen. Je kunt 
je daarvoor nog opgeven. De 
training is op maandagmid-

dag van 16.00 tot 17.00 uur in 
sporthal Lindershof en loopt van 
11 februari tot 8 april. De eigen 
bijdrage voor deze training is 
€ 40,-. Je moet nog vijftien mi-
nuten zelfstandig zonder hulp-
middel kunnen lopen om deel 
te kunnen nemen. De training 
wordt gegeven door een geria-
trie fysiotherapeut. 

Meld je aan voor een intakege-
sprek, van maandag tot en met 
vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur 
via 0412-457067.

Deze training is geïnitieerd door 
Dorpsplein Heesch - de sociale 
vraagbaak.

HEESCH - Eind vorig jaar was de eerste valpreventietraining in 
Heesch. Wat levert zo’n training op volgens landelijke gemiddel-
den en specifiek voor de Heesche deelnemers? Hier lees je waarom 
deelname zo belangrijk is. 

HEESCH - Nieuw in deze collec-
teweek van de Hersenstichting 
is dat de inwoners van Heesch 
bij twee supermarkten hun sta-
tiegeld kunnen doneren aan de 
Hersenstichting. 

Bij Albert Heijn en Jumbo kun je 
bij de lege flessenautomaat het 
statiegeldbonnetje aan de Her-
senstichting geven. Bij Jumbo 

gaat dit automatisch door op 
de knop van Het Goede Doel te 
drukken. Jumbo registreert dit 
en geeft jouw statiegeld aan de 
Hersenstichting.

Bij Albert Heijn deponeer je jouw 
statiegeldbonnetje gewoon in de 
verzamelbus naast de flessenau-
tomaat. 

Op woensdag 13 februari lees je 
in DeMooiBernhezeKrant hoe-
veel geld er door de achttien 

collectanten in Heesch voor de 
Hersenstichting is ingezameld. 
Daarnaast lees je ook hoeveel 
statiegeld er bij de twee super-
markten is gedoneerd.

Vorig jaar gaven de Heesche-
naren ruim €1.100,-. De Her-
senstichting laat alle slachtof-
fers met een hersenaandoening 
dankzij jouw bijdrage niet in de 
kou staan. Geef jij ook nu weer 
zo ruimhartig?

Doneer jij ook jouw
statiegeld aan de
Hersenstichting?

op de knop van 
het goede doel 
drukken
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Van Herpen en Consorten wint 
De Hisse Kwis editie 2018

Al vanaf 2012 is het team ‘Van 
Herpen en Consorten’ steeds 
weer terug te vinden in de top 5 
van best scorende teams. 

Zij wonnen zelfs al twee keer va-
ker de eerste prijs. Team ‘Die van 
Jas van Janus Orikus’ is men ook 
al vier keer vaker in de top 5 te-
gengekomen. Het team ‘Meer-
weg dan thuis’ eindigde voor-
afgaande jaren al vaker in de 
top 10. Voor de geheime proef 
waren er dit jaar twee winnaars. 
De teams ‘Asutmargezelligis’ en 
‘Familie Ruijs-Roefs’ maakten de 
Tien voor Taal-proef het best.

Er kan worden teruggekeken 
op een zeer geslaagde negende 
editie van De Hisse Kwis. Helaas 
nemen we dit jaar ook afscheid 
van een aantal commissieleden, 
namelijk Hélène, Laurens en Jo-

ris. Bij deze enorm bedankt voor 
de betrokkenheid en inzet van 
de afgelopen jaren. Gelukkig 
krijgen we volgend jaar weer 
ondersteuning van twee nieuwe 
commissieleden. Op de achter-
grond gaan wij gewoon verder 
én worden er al voorbereidingen 

getroffen voor het TIENDE jaar! 
Dat belooft een geweldige editie 
te worden boordevol verrassin-
gen. Wij hopen dat we tijdens dit 
jubileumjaar kunnen rekenen op 

veel deelnemende teams.
Nogmaals onze felicitaties aan 
het winnende team ‘Van Herpen 
en Consorten’. Wij hopen dat ie-
dereen een leuke kwisavond en 
prijsuitreiking heeft gehad. 

Onze dank gaat uit naar alle 
deelnemers, sponsoren en ande-
re partijen die een steentje heb-
ben bijgedragen aan deze ge-
slaagde editie van De Hisse Kwis.

Tot volgend jaar!

HEESCH – De prijsuitreiking van de De Hisse Kwis editie 2018 vond vrijdag 25 januari plaats in CC De 
Pas. Team ‘Van Herpen en Consorten’ sleepte de eerste prijs in de wacht. Op de tweede plaats eindigde 
Team ‘Die van Jas van Janus Orikus’, gevolgd door Team ‘Meerweg dan thuis’ op plaats nummer drie.

‘Van Herpen en Consorten’ voor de derde keer winnaar

team ‘asutmargezel-
ligis’ en team ‘Familie 
ruijs-roeFs’ maakten 

de tien voor 
taal-proeF het best

Activiteiten
Er werden voor de leden maar 
liefst 142 lezingen en 53 excur-
sies georganiseerd. Belangrijk 
was de geschiedenis van de drie 
dorpen, maar aan bod kwamen 
ook andere onderwerpen zoals 
taal, cultuur of tradities. Ze be-
helsden de vroegste tijden tot de 
Middeleeuwen en de moderne 
tijd. 

Verzamelingen
In die 40 jaar werd een uitge-
breid foto- en filmarchief aange-
legd met meer dan 8.000 foto’s 
en werden er ruim 7.000 bid-
prentjes verzameld. Ze werden 
digitaal vastgelegd en toeganke-
lijk gemaakt voor de leden. 

Archeologie
Bij alle opgravingen in de drie 
dorpen hebben leden van De 
Wojstap geassisteerd. De vond-
sten bevinden zich voor een 

deel in enkele vitrinekasten in 
de Heemkamer met uitleg over 
wat het is en waar het vandaan 
komt. 

Onderwijs
Al verschillende jaren organiseert 
De Wojstap een educatief project 
voor de basisscholen, waaraan al 
meer dan 750 kinderen hebben 
meegedaan. Alle kinderen van 

groep 3 bezoeken in het voorjaar 
de Heemkamer om daar de ver-
schillen te zien tussen het heden 
en 50 jaar geleden.

De Wojstap Kroniek
De Wojstap Kroniek is een drie-
maandelijks tijdschrift waarin 
(meestal) leden artikelen pu-
bliceren over de studies die zij 
hebben gedaan. En dat betekent 
dat er in al die jaren ruim 4.000 
pagina’s zijn geschreven over de 
geschiedenis van de drie dorpen.

Heemkundekring De 
Wojstap bestaat 40 jaar

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Op 30 januari 1979 werd 
Heemkundekring De Wojstap opgericht. Dit initiatief leidde tot een 
bloeiende vereniging met 192 leden op dit moment. De vereniging 
werkte vanaf het begin voor de drie dorpen Dinther, Heeswijk en 
Loosbroek. Ze kan terugkijken op een grote hoeveelheid mooie eve-
nementen. 

Educatief project voor basisscholen, waaraan 
al meer dan 750 kinderen hebben meegedaan
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Kbo Vorstenbosch-
nistelrode
Reis 2019

VORSTENBOSCH/NISTELRODE -
Ieder jaar organiseren KBO 
Vorstenbosch en KBO Nistelro-
de samen met Ema-reizen een 
meerdaagse reis voor ouderen. 

Dit jaar van 9 juli tot en met 13 juli 
en er is gekozen voor een trip naar 
de Eifel in Duitsland, in 5 dagen 
reizen we met een luxe touring-
car naar deze prachtige omge-
ving. In de bus zijn alle faciliteiten 
aanwezig voor een comfortabe-
le rit naar ons hotel in de Eifel.                                                                                     
Er zal verbleven worden in een 
***hotel Am Park in Stadtkyll, 
het personeel zal er alles aan 
doen om u een fijn verblijf aldaar 
te bieden. Het hotel heeft een re-
ceptie, bar, lounge restaurant en 
er is een lift aanwezig, de kamers 

beschikken over een douche/
bad, tv, föhn en de meeste ka-
mers hebben een eigen balkon of 
een terras. Het verblijf is op basis 
van all-inclusive, en er is een ex-
cursie programma gemaakt om 
voor u een nieuwe herinnering te 
maken. 

Om u nog meer informatie te 
geven over deze reis en gelegen-
heid om vragen te stellen orga-
niseren de KBO Vorstenbosch en 
KBO Nistelrode een informatie-
middag op maandag 11 februari 
in De Stuik in Vorstenbosch om 
14.00 uur. De koffie staat klaar.

Of bel naar Gerrit Verhoeven:
06-81703932. 

blue Monday?
HEESCH - Het is alweer de vijf-
de week van het nieuwe jaar! 
Vergeten zijn de oliebollen en 
het vuurwerk en misschien ook 
de goede voornemens? De zor-
gen van alledag nemen weer de 
overhand en binnen de KBO is 
dat niet anders:
- Dinsdag jongstleden redactie-

vergadering voor de INFO van 
februari;

- Volgende week bestuursverga-
dering ter voorbereiding van 
de Kartrekkersbijeenkomst op 
18 februari en de jaarvergade-

ring van 22 maart (10.00 uur);
- Zorg en welzijn is druk doen-

de om samen met de Raad 
Gecoördineerd Ouderenwerk 
de politiek ervan te doordrin-
gen dat het misschien toch niet 
zo’n slimme zet is een gezond-
heidscentrum buiten de kern 
van Heesch te plaatsen;

- Inwerken nieuw bestuurslid 
en zoeken naar opvolging van 
vertrekkende leden;

- De fietsclub houdt haar jaarlijk-
se ledenoverleg op 25 februari 
om 10.00 uur in den Herd.

Kortom, het bruist weer aan alle 
kanten en van Blue Monday heb-
ben we geen last.

Maar er zijn ook leuke dingen in 
het verschiet
Wat dacht je van carnaval, het 
scholenbezoek op vrijdag van de 
Krulkapel en de Blue Band, de 
muzikale groet aan de bewoners 
van Huize Heelwijk in het restau-
rant, de optochten, de boeren-
bruiloft en de Seniorenmiddag in 
CC De Pas georganiseerd door 
SCH, de OPA’s en de KBO en 
de meesten van ons weten dat 
niet, maar de koffie en wat lek-
kers krijg je aangeboden door de 
KBO!

Tal van activiteiten die je niet zo-
maar even doet op een blauwe 
maandag!

KBO Bernheze

Kbo VorStEnboSCH 
En niStELroDE
Trip naar de Eifel

Het is een sterk verhaal, en nog 
waargebeurd ook. In de jaren ‘70 
van de vorige eeuw infiltreerde 
de zwarte politieagent Ron Stall-
worth in de Ku Klux Klan (KKK), 
de notoire organisatie die Ameri-
ka wil ontdoen van zwarten, jo-
den en homo’s. Door zich telefo-
nisch voor te doen als witte man 
die zich zorgen maakt over zwar-
te verkrachters weet Stallworth 
uiteindelijk zelfs door te dringen 
tot KKK-leider David Duke. Als 
enkele lokale KKK-leden met 
hem willen afspreken, vaardigt 
hij zijn collega Flip Zimmerman 
(Adam Driver) af. In een scène 
zien we beiden lacherig oefenen 
op hun accent, zodat het niet op-
valt dat de man die de KKK aan 
de lijn heeft een andere is dan 
diegene die in levenden lijve op 

komt dagen. De infiltratie heeft 
als doel om te kijken of de KKK 
iets van plan is, los van het met 
veel theatraal vertoon verbran-
den van kruizen. 

135 minuten. 
Autobiografie/komedie, 12+.   

Verwacht: 11 en 12 februari
‘Children Act’ en 25 februari 
‘Schapenheld’.

nog meer willen zien? www.de-pas.nl/agenda/film

Zondag 3 februari
15.30 uur € 5,-. 

FILMHUIS DE PAS: 
BLaCKKKLanSMan
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
31 januari t/m 6 februari
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Gemarineerde
kipfilet

Kogelbiefstuk

Eiersalade

€ 2,50

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

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

PREI per kilo € 1.50
AARDAPPELWEDGES 
    500 gram € 1.25
PERSSINAASAPPELS 20+5 gratis

BIOLOGISCH GROENTE/FRUIT PAKKET 
INCLUSIEF RECEPTEN (OP BESTELLING)

100 gr.

€ 1,20100 gr. € 1,25100 gr.

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

Volkorenpuntjes
4+2 gratis 
Weekendknaller!
Broodpizza      
Met tomaat, paprika, ui, roomkaas en kruiden
Alleen geldig op vrijdag en zaterdag 

1,00

4,50

Nieuw!
Mookiekorn 
2e nu voor

Boordevol vezels, 
rijk aan proteïne

Woensdag gehaktdag 

nu

Gouwe Kreuge uitgereikt
aan Verhoeven Montage

KRULLENDONK - Onder grote 
belangstelling is afgelopen za-
terdag de Gouwe Kreuge uitge-
reikt. Aansluitend was het groot 
feest, met het Krullendonkse 
Liedjesfestival en de muzikale 
klanken van Remote Rental.

Uitreiking
Na een welkomstwoord door 
de voorzitter van Stichting Car-
navalsviering Heesch, was eerst 
het woord aan Prins Porcellus 
XLII en zijn Adjudant; Olaf van 
Boekel en Rens van Galen. Ver-
kleed als twee sportievelingen 
namen zij op humoristische wijze 
het bedrijf, maar ook Henriëtte, 
Noud en Rob onder de loep. 
Hierna nam Rob Verhoeven het 
woord en bedankte Prins Porcel-
lus XLII en zijn Adjudant met een 
cadeautje.

Vervolgens was het woord aan 
Prins Porcus XLVIII en zijn Adju-
dant, Peter Kusters en Erwin Veld, 
om hun ludieke visie te geven op 
het bedrijf en op Noud, Henriëtte, 
Rob en Bo in het bijzonder.
Zeer trots namen Noud, Henriëtte 
en Rob de Gouwe Kreuge in ont-

vangst. In zijn dankwoord maak-
te Noud duidelijk hoe belangrijk 
zijn klanten, leveranciers, maar 
bovenal zijn medewerkers zijn, 
om tot deze prestatie te komen.

Wethouder van Boekel bena-
drukte bij zijn felicitatie namens 
de gemeente Bernheze, hoe be-
langrijk het is om oog te hebben 
voor de lokale ondernemers. Hij 
roemde onder andere de samen-
werking en de maatschappelijke 
inzet. 

Hierna werd de eerste Krulkrant 
uitgereikt aan familie Verhoe-
ven, Prinsen en Adjudanten. Een 
kleurrijke krant met foto´s van 55 
jaar Carnaval Heesch.

Een humoristische act met grap-
pen over Noud, Henriëtte en 
Rob sloot het officiële gedeelte 
af.

Liedjesfestival
Tijdens het Krullendonkse Lied-
jesfestival werd gestreden om de 
felbegeerde bokaal. Met zelfge-
maakte teksten presenteerden 
de deelnemers zich op enthousi-
aste wijze. De jury koos ‘’t Blauw 
Kliekske’ met een lied over het 
afscheid van Gerrit Jan als voor-
zitter van SCH uit tot winnaar.

De gastvrijheid van CC De Pas 
en de geweldige muzikale invul-
ling door Remote Rental, zorg-
den voor een meer dan geslaagd 
feest!

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

Prins Porcus XLVIII, Rob, Henriëtte en Noud Foto’s: @DMBK

compliment voor 
samenwerking en 
maatschappelijke 

inzet
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BernhezefamilieBerichten

In memoriam

  Afscheid van een bijzondere vrijwilliger: 

Jan Wijnen

Onze ome Jan
Was er bij vanaf het begin van MooiBernheze 

Altijd geïnteresseerd in collega’s en mensen waar we over konden lezen
Een van de schakels, net als verkoop, redactie, fotografie en vormgeving

Vanuit ons Mediahuys zorgde hij voor leesplezier en beleving
door ZIJN bezorging  en werd al snel als Onze ome Jan geprezen

Onze ome Jan
Ging met de kranten op pad, iedere woensdag, ruim zeven jaar, en elke keer

- week in week uit - kreeg hij te horen: ‘He, daar is de Mooiste weer’ 
En toen kwamen ze terug, de stagiaire en ome Jan, onze vaste chauffeur,

“We hebben ze geteld”, vertelde hij trots - ze waren amper door de deur -
“om iedereen de krant te laten lezen nemen we 83 drempels iedere woensdag weer.”

Onze ome Jan
We konden over zijn wandeltochten lezen

van hier naar Santiago en weer terug naar Bernheze
Jeu de boules wedstrijd winnen of ze zelf organiseren 

altijd bescheiden en opgewekt, we konden veel van hem leren
Even bijpraten voor hij 83 drempels trotseerde in heel Bernheze

Onze Ome Jan
was nog niet van ons toen hij kwam als Jan Wijnen bij het team van de krant 

maar al snel zorgde zijn aanwezigheid voor een bijzondere band
Hij liet glimlachend toe hoe we hem allemaal Ome Jan noemden

tot afgelopen maand die verschrikkelijke ziekte opdoemde 
Nu moeten we afscheid nemen van een bijzondere man, Ome Jan bedankt.

Wij wensen Hilde, Tim en Ella, Ruud en Moniek en zijn kleinkinderen 
heel veel sterkte met dit grote verlies.

Heidi Verwijst, Rian van Schijndel en team Bernheze Media

Na een kortstondige ziekte is, tot ons groot verdriet, ons pap, 
schoonvader en opa begonnen aan zijn laatste wandeling
 

Jan Wijnen
echtgenoot van

Thea Wijnen-Smits †

Hij overleed in de leeftijd van 70 jaar

 Arnhem: Hilde
  Alma

 Nistelrode: Tim en Ella 

 Nistelrode: Ruud en Moniek
  Lars en Sara

28 januari 2019 
Heuvelhof 9, 5388 AP Nistelrode 

Jan is thuis, u bent van harte welkom om op vrijdag 1 februari 
tussen 15.00 en 19.00 uur persoonlijk afscheid van hem te 
nemen.

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 
2 februari om 16.00 uur in de aula van crematorium Uden, 
Belgenlaan 11 te Uden.

Liever geen bloemen

‘Aquí vivía un peregrino…’

Het afscheid 
is definitief, 

maar de 
herinnering is 
onuitwisbaar

                                                                  …weer thuis

In de vroege ochtend van 29 januari is rustig ingeslapen 
onze zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Jo Herckenrath-van Beek
* 3 december 1934                                  † 29 januari 2019

echtgenote van Lambert Herckenrath †

Marc en Thecla
Esmé 
Thomas

Ben

Caroline en Geert
Jesse
Sam
Chiem en Janneke

Dianne en Erik
Melle
Ciel

Correspondentieadres:
Uitvaartverzorging Van Lith
Docfalaan 2
5342 HZ  Oss

Ons mam is thuis aan De Beekgraaf 10, waar u persoonlijk 
afscheid van haar kan nemen op donderdag 31 januari tussen 
19.00 en 20.30 uur en vrijdag 1 februari tussen 14.00 - 16.00 uur.

De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 2 februari om  
10.30 uur in de Sint Lambertuskerk, Laar 47 te Nistelrode. 
Aansluitend zullen we ons mam naar haar laatste rustplaats 
brengen op de Algemene begraafplaats Loo. 

In plaats van bloemen wordt een bijdrage voor Alzheimer  
Nederland zeer gewaardeerd. Hiervoor zullen collectebussen in 
de kerk aanwezig zijn.
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Samen staan Gijs en Bart aan het 
roer van Uitvaartzorg Van Til-
burg, waar zij graag aan de slag 
gaan om een mooi afscheid voor 
een overleden dierbare te verzor-
gen. Met een klein team en hoge 
betrokkenheid zorgen de heren 
ervoor dat alles tot in de punt-
jes verzorgd wordt. “Een tijd van 

rouw is een zware en emotionele 
tijd, een heel persoonlijk proces. 
Daarom proberen we het aantal 
gezichten dat de nabestaanden 
zien te beperken”, zegt Gijs daar-
over. 

De nabestaanden krijgen één 
contactpersoon, Gijs of Bart, die 

24/7 bereikt kan worden op zijn 
mobiele telefoonnummer. 
Het team dat ondersteunt tijdens 
de voorbereidingen en de uit-
vaart blijft ook klein. “Daardoor 
ontstaat er eerder een vertrou-
wensband, omdat de nabestaan-
den steeds dezelfde mensen zien. 
Dat is voor hen prettig, maar ook 

voor ons als team”, vertelt Bart 
daarover. 

Tijdens de uitvaart zullen Gijs of 
Bart ook altijd aanwezig zijn, om 
er samen met hun team voor te 
zorgen dat alles goed verloopt. 
Dat vergt veel tijd en voorberei-
ding, waarin de broers graag on-
dersteunen. “Omdat we met één 
contactpersoon werken, leren wij 
de mensen in korte tijd goed ken-

nen. Daardoor wordt het gemak-
kelijker om de nabestaanden te 
helpen bij het maken van allerlei 
lastige beslissingen.” 

Bij Uitvaartzorg Van Tilburg kun 
je altijd terecht, onafhankelijk 
van waar de uitvaartverzeke-
ring is afgesloten. “Veel mensen 
weten niet dat je niet per se de 
uitvaart uit hoeft te laten voeren 
door de maatschappij waarbij je 
verzekerd bent. Wij zijn een on-
afhankelijke organisatie, dus on-
geacht je verzekering kun je altijd 
bij ons terecht”, legt Gijs uit. Na-
tuurlijk ook als je niet verzekerd 
bent. 

Niet alleen tijdens een rouw-

proces helpen de broers graag, 
ze helpen je ook om vooraf na 
te denken over de wensen van 
je uitvaart. Daarvoor hebben zij 
het ‘Wensenboekje’. “Duidelijk-
heid vooraf geeft heel veel rust”, 
vertellen zij daarover. Ben je be-
nieuwd wat de mogelijkheden 
met betrekking tot uitvaarten 
zijn? 

Neem dan vrijblijvend contact op 
via 0486-414519, mail naar 
info@uitvaartzorgvantilburg.nl of 
lees alles eens rustig door op 
www.uitvaartzorgvantilburg.nl.

Uitvaartzorg Van Tilburg:
kleinschalig en betrokken

TEKST: TAMLYN VAN LANEN    FOTO’S: MARCEL VAN DER STEEN

SCHAIJK – Onder de vlag van Uitvaartzorg Van Tilburg werken de broers Gijs en 
Bart samen om een mooi afscheid voor overledenen te verzorgen. Samen met een 
klein team staan zij 24/7 klaar om nabestaanden in de zware tijd van afscheid bij te 
staan en om ervoor te zorgen dat het afscheid prettig verloopt. 

Gijs en Bart

Past. van Winkelstraat 42b
5374 BK Schaijk
0486 414519
info@uitvaartzorgvantilburg.nl 
www.uitvaartzorgvantilburg.nl

’Een tijd van rouw 
is een zware 

en emotionele tijd, 
een heel 

persoonlijk proces’

Soms is er zoveel wat we voelen,
maar zo weinig wat we kunnen zeggen.

André van den Akker
* Nistelrode, 13 mei 1947      † Nistelrode, 24 januari 2019

Marianne van den Akker - van den Tillaart

Anita en Pascual, Bo, Benthe

Manuela, Jordy, Jarno, Sarith

Mariëlle †, Sandro, Sascha, Cas, Dani

Sita

Franciscanessenweg 15
5388 BA Nistelrode

De afscheidsdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden
op woensdag 30 januari. 

Heesch
0412–206006 

Kienmiddag
HEESWIJK-DINTHER - Op ie-
dere eerste woensdag van de 
maand is het kienen bij KBO-
Dinther. 

Nu op 6 februari van 14.00 tot 
17.00 uur in CC Servaes. De zaal 
is open om 13.00 uur. Kienen 
met leuke prijzen. De activiteit 
is ook toegankelijk voor niet-le-
den. Informatie bij Tiny van den 
Brand 0413-291793.

Extra zakcentje
bijverdienen?

Word bezorger
van deze krant!

Meer informatie: 0412-795170 
of bezorging@bernhezemedia.com

toeverlaat

Uitvaartzorg

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

In samenwerking met Yarden

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

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004
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Zo werd er dit keer onder andere 
voorgelezen door oud-directeur 
van de school (en tevens opa), 
een aliën uit de ruimte, maar ook 
door de burgemeester van Bern-
heze, Marieke Moorman. Zij las 
een spannend stuk voor uit het 
boek ‘De club van lelijke kinde-
ren’. Gelukkig kan zoiets in Bern-

heze niet in het echt gebeuren! 
In een afsluitend gesprek hoor-
den de kinderen hoe er in Bern-
heze dan wel besluiten genomen 
kunnen worden en hoe je burge-
meester kunt worden.

Het boek kan nu met een gerust 
hart worden uitgelezen!

Aftrap voorleesdagen
door Burgemeester Moorman

HEESWIJK-DINTHER - Op basisschool De Bolderik in Hees-
wijk-Dinther werden de Nationale Voorleesdagen afgetrapt met het 
jaarlijkse voorleesontbijt. Alle kinderen ontbeten gezellig op school, 
met heerlijke ontbijtgranen van graanpletterij De Halm. Ondertus-
sen luisterden ze naar een mooi verhaal door een speciale voorlezer.

Burgemeester Marieke Moorman leest een spannend stuk voor

Knutselinstuif Eijnderic 

Janne en Janne zijn twee vrien-
dinnen. Ze weten precies hoe 
leuk het is bij de knutselinstuif en 
brachten zusje Eef mee. Gerouti-
neerd beginnen ze aan de rond-
gang langs de tafels, waar iedere 
tafel en eigen thema heeft.

Elke tafel wordt beheerd door 
twee jongeren. Het zijn vooral 
meiden, maar de tafel van de 
vogel wordt beheerd door twee 
knullen: Tygo van 15 jaar en Me-
rijn van 13. Ze zitten in 4 VWO 
en dit is hun maatschappelijke 
stage. Enthousiast vertelt Tygo 
dat hij dol is om met zijn neefjes 
en nichtjes te knutselen, maar 
zich te oud vindt om het zelf te 

doen. “Maar vandaag vind ik het 
hartstikke leuk om met de kinde-
ren mooie vogels te maken.” 

Floor en Nicole zijn samen de 
baas van de toverstafjes. Het en-
thousiasme spat ervan af als de 
kinderen de kleur van een rietje 
mogen uitzoeken. Het is de ba-
sis van een toverstaf met sterre-
tjes en sliertjes en past prachtig 

bij de tovenaar die elders wordt 
gemaakt. De dames zijn dol op 
knutselen.“Ik vind kinderen ge-
weldig. Ze zijn spontaan, wil-
len altijd meedoen. En vandaag 
knutselen is leuk, maar het al-
lerleukste is toch omdat het met 
kinderen is.”

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

NISTELRODE - Eigenlijk kan ze niet kiezen. Ze maakte al een clown en een tovenaar. Het toverstafje ligt 
nog te drogen. Nu komt er nog een vogel bij. En wat ze dan het mooiste vindt? “Ik denk de tovenaar 
want die kan op tafel”, verklaart ze weifelend. Om meteen toe te voegen: “Of toch de clown, want 
die hang ik op mijn kamer aan de muur.” Even later steekt ze het puntje van haar tong uit, in opperste 
concentratie om zo mooi mogelijk te knippen. 

V.l.n.r.: Janne, Eef en Janne Tekst: Annelies Cuijpers Foto’s: @DMBK

Tygo aan het knippen

50 jaar Scouting Mira Ceti

Na al die jaren is Mira Ceti nog 
steeds een bloeiende vereniging 
en biedt een zeer gevarieerd 
spelprogramma voor kinderen 
en jongeren van 4 tot en met 23 
jaar en telt momenteel ongeveer 
110 jeugdleden én ruim 50 en-
thousiaste staf- en stamleden. 
Het komende jaar zal Mira Ceti 
een aantal festiviteiten organi-
seren die in het kader van deze 
mooie mijlpaal staan. Ze starten 
het jubileumjaar dit weekend 

met een grandioos staffeest in 
het dorp, waarna nog enke-

le feestweekenden voor zowel 
staf- als jeugdleden worden ge-
organiseerd. Hierover zullen zij 
jou via DeMooiBernhezeKrant 

regelmatig op de hoogte hou-
den. Wellicht tot ziens op een 
van de jubileumactiviteiten.

NISTELRODE - In 1968 hebben Wim Smits en Wim van Lith de plannen opgepakt om weer een verken-
nersgroep in Nistelrode op te starten. Op 1 februari 1969 was het dan zover en was de nieuwe verken-
nersgroep in Nistelrode een feit. Sinds de oprichting is de scoutinggroep te vinden in de prachtige om-
geving Achter de Berg, wat tevens de naam van het, inmiddels internationaal bekend, scoutcentrum is.

jubileumjaar start 
met grandioos 
staFFeest
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De tijd slijt het verdriet, 
maar vergeten doe je het niet!

Voor altijd in ons hart,
altijd dat gevoel, heel apart.

Ook al ben ik weer gelukkig en blij,
ze blijft altijd aan onze zij.

Rien Dortmans, 68 jaar
Heeswijk-Dinther

gedichten
uit Bernheze

WoorDEn
Is het ‘maar’ een gedicht? 
Of zijn het woorden met een eigen gezicht
komisch, stoer of lekker bekkend
intens, opbeurend, ‘anders’ of indrukwekkend.
Woorden die je pakken, met een spiegel of inspirerend
zorgen dat je jezelf leert kennen of over anderen lerend.
Geregisseerd persoonlijk, als een vingerafdruk schrijver-eigen
neem je tijd, lees de woorden en het voelt als een cadeautje krijgen.

Woensdag 30 januari 2019

Mensenwezen
Iedereen heeft er een
Zo’n piepklein wezen

Ze zitten opgesloten,
binnen in zichzelf.

Ze schreeuwen 
om aandacht, vragen om hulp.

Om zichzelf te kunnen bevrijden,
van hun celportier.

Kijk eens naar dat wezen,
zijn ogen, zijn gezicht.

Wat je ziet weerspiegelt,
in je eigen ik.

Woudy Mulders, ten tijde van schrijven 18 jaar 
Heesch

iJS
Iedereen houdt van ijs

Het krijgt van mij de eerste prijs
Er zijn verschillende smaken 

Ik ben benieuwd hoe ze dat allemaal maken!
Italië is het land van ijs

Dat zoek je op via internet en dat is het bewijs
In Oss is ook een ijssalon 

Het is daar heel lekker zitten in de zon
IJs is ook gezond

Maar wel koud voor je mond 

Emma Simonse, 10 jaar 
Heesch

SILHOUET
 
Er is iets wat mij niet loslaat
onze liefde stroomt als elektriciteit
iets wat geleidt door een straat
zonder wegwijzer van stoepkrijt
dit is niet een tijdelijke aanwijzer
maar een structurele sturing
die zo geleidt als een staaf van ijzer
en past als een vinger in een ring
want jij geeft wat ik nodig heb
de orde in een georganiseerde chaos
alles is echt en niks is nep
dat grijpt mij aan en laat me niet los
als een tijger zijn tanden zet in zijn prooi 
zet m’n gevoel een aura om jouw silhouet
die blijft zitten zo gedegen als een kooi
met het winnende getal op een roulette
dit is de prijs die ik zal betalen 
een gift ontvangen van jou
de energie en voldoening die ik eruit zal halen
want jij zet mij nooit in de kou!

Emiel Sanders, 41 jaar
Heeswijk-Dinther

JIJ BENT
Jij bent ... als water en vuur,
als vasthouden en verliezen.
Jij bent voor mij de duur,
als eeuwig zitten kniezen.
Ik, nu ... de liefde aan het verliezen.

Jij bent ... degene die ik lief had,
als het ideaal eens zou zijn.
Jij bent toch wel mijn schat,
als zo groot, zo klein.
Ik ben ... de liefde nu met pijn.

Jij bent ... die ik toch graag zie,
als zonlicht in de buitenlucht,
als een diepe, diepe zucht...
Ik ben ... geef me lucht.

Jij bent ... degene die weinig praat,
als samen, de zon en de maan,
jij bent ... die ik nu maar laat,
als wel/niet houden van; een dikke traan.
Ik ben... die moet blijven staan.

Jij bent ... als ik ben,
als samen er in geloven,
jij bent, als ik ben ... samen een stem,
Ik ben, die het blijft geloven.

Wij zijn samen 1!

anke van Deursen-Janssen, 41 jaar
nistelrode

pittig
opbeurend

indrukwekkend
stoer

neem je tijd, lees de woorden en het voelt als een cadeautje krijgen.



  
Woensdag 30 januari 201912

ACTIVITEITENAGENDA
TONPRAATAVOND: 
MET DE BESTE BRABANTSE 
TONPRATERS
AANVANG: 20.15 UUR
Voor wie echt een avond wil ontspannen 
en lachen is een bezoek aan de tonpraat-
avond de juiste keuze. Lachen om kolderie-
ke typetjes die met hun grappen en grollen 
het publiek weten te vermaken. 
In de ton kruipen deze avond: Peter van 
der Maas, Marco Nelissen, Peter Ritsema, 

Cees Coolen, Sem van Borne en Freddy van den Elzen.

THE SIMON & GARFUNKEL 
STORY
AANVANG: 14.30 UUR

Het fascinerende verhaal van twee jonge jongens uit 
Queens, New York die ‘s werelds meest succesvolle muzi-
kale duo allertijden werden. Een trip langs alle songs en 
verhalen die hen vormden, de dramatische breuk en hun 
afzonderlijke solocarrières. Het eindigt met een prachtig 
eerbetoon aan het legendarische Central Park reüniecon-
cert uit 1981. Natuurlijk komen alle hits langs: ‘Mrs Robin-
son’,  ‘Bridge Over Troubled Water’,  ‘Homeward Bound ‘, 
‘The Sound Of Silence’ en nog veel meer!

PEPIJN SCHONEVELD
STANTE PEDE
AANVANG: 20.15 UUR
Pepijn Schoneveld is er weer. Over zijn vo-

rige show schreef Het Parool: ‘Schonevelds soms hartver-
scheurende eerlijkheid dient een hoger doel dan alleen de 
lach’. En nu heeft hij een nieuwe show die Stante Pede heet. 
Stante pede betekent op staande voet, nu. Want alles moet 
nu, meteen, zo snel mogelijk. Nu, nu, nu. Terwijl hij juist in 
het nu probeert te zijn. Daar is het namelijk veel leuker. 

FILMHUIS: SCHAPENHELD 
TON VAN ZANTVOORT
AANVANG: 20.00 UUR

Regisseur en geboren Heeschenaar Ton van Zantvoort 
over zijn film: “Jaren geleden ontmoette ik Stijn, een van de 
laatste traditionele schaapsherders van Nederland. Door 
de jaren heen merkte ik hoe de eens zo ontspannen herder 
een steeds korter lontje kreeg en door stress van de ene op 
de andere dag zijn haren verloor. ‘De stille heide is al lang 
niet meer zo stil. Er is oorlog op de hei’ vertelde Stijn...”

TIM AKKERMAN
SINGS THE BOSS
AANVANG: 20.15 UUR

Hij steekt het niet onder stoelen of banken: Tim Akker-
man is een enorme Bruce Springsteen fan. Zijn songs, 
zijn prachtige teksten, maar vooral zijn uitmuntende live 
performance is een grote inspiratiebron voor de Haagse 
muzikant. In navolging van zijn uitverkochte clubtour, 
kan een akoestisch theatervervolg niet uitblijven. Met het 
album ‘the Goast Of Tom Joad’ als onuitputtelijk bron van 
inspiratie zal Tim Akkerman een onvergetelijke avond vul-
len met een grootste ode aan The Boss. 

De Misse 4 - 5384 BZ Heesch - 0412 - 45 16 34 
info@de-pas.nl - www.de-pas.nl 

ZO. 10 
FEBRUARI

DO. 14 
FEBRUARI
VALENTIJNSDAG

ZA.  9 
FEBRUARI

MA. 25 
FEBRUARI

VRIJ. 15 
MAART

Lezing ‘Leven met minder spullen’
Wil jij ook opgeruimd het nieuwe jaar starten?

Leven met minder spullen
Sinds 2015 is het boek van Ma-
rie Kondo ‘Opgeruimd!’ overal 
ter wereld een bestseller en dat is 
niet voor niets. Deze methode is 
uitermate geschikt om te leren le-
ven met minder spullen en vooral 
ook hoe je dat doet, zodat je op 
de lange termijn hier profijt van 
hebt. Monique Hendriks spreekt 
vanuit haar beroep als Professi-
onal Organizer, waarbij zij spe-
cialist is in het aanbrengen van 

structuur in de breedste zin van 
het woord. Aan het einde van de 
lezing kun je direct thuis aan de 
slag. 

Kaartverkoop
Wil jij ook leven met minder spul-
len? Kom dan naar de lezing op 
woensdag 6 februari van 20.00 
tot 22.00 uur in de bibliotheek in 
Nistelrode. Kaarten kosten € 2,50 
voor leden en € 5,- voor niet-le-
den en zijn te koop via de website 

of aan de balie van één van de 
bibliotheken. Op de avond zelf 
kosten de kaarten € 5,-.

NISTELRODE - Er is steeds meer aandacht voor duurzaamheid, onze toekomst en die van de wereld. 
Ook de bibliotheken in Bernheze schenken dit jaar aandacht aan duurzaamheid en organiseren diverse 
activiteiten en lezingen op dit gebied. De eerste lezing binnen dit thema gaat over verminderen en hoe 
te leven met minder spullen op duurzame wijze. 

Carnavalstrends volgens Coppens Warenhuis

Allereerst: wat is steampunk ei-
genlijk? Met carnaval is er steeds 
meer vraag naar steampunk kle-
ding en steampunk accessoires. 
Omdat steampunk steeds meer 
gevraagd wordt, is het assorti-
ment op dit gebied enorm uitge-
breid. Eigenlijk is steampunk een 
beetje sciencefiction uit Victori-
aanse tijden.  
De tweede belangrijke trend is 
carnavalsjassen. Een kleurige jas, 
met of zonder glitter in allerlei 

vrolijke kleuren. Dames combi-
neren graag elke dag anders. De 
ene dag met een broek en de 
andere dag met een (stroken)rok 
en petticoat. Ze maken de outfit 
helemaal af met panty’s, een leg-
ging, sjaals en andere accessoires. 
Schmink met een glansje zal dan 
zeker niet ontbreken. Heren heb-
ben meestal genoeg aan een leu-
ke hoed en sjaal. Carnavalsjassen 
worden bij ons aangeboden in 
alle prijsklassen. 

Met ‘mix and match’ bedoelen 
we dat er veel basic kleding is die 
je met elkaar kunt combineren. 
Losse rokken, broeken, bloezen 
en andere tops. We zullen niet 
alles verraden, kom gewoon leuk 
kleding kijken en passen. In febru-
ari zijn we elke zondag open. Ook 
zijn er veel extra koopavonden. Je 
kunt alle extra openingstijden vin-
den op onze site. We vinden het 
gezellig als jullie komen. Graag 
tot ziens in onze carnavalshallen.

VOLKEL - Als je ons vraagt wat de trends voor Carnaval 2019 zijn, kunnen we hier kort en bondig ant-
woord op geven: Luxe carnavalsjassen, ‘mix and match’ en Steampunk. Ook alle klassiekers gaan door 
in de nieuwe collectie. Echter wie onze grote carnavalswinkel kent en weet hoe gigantisch het aanbod 
carnavalskleding en accessoires is, zal weten dat we veel meer kunnen vertellen. 

www.mooibernheze.nl

inforMEErt, boEit 
En intErESSEErt

Bezoek

www.radionostos.nl

het gevoel 

radio

van toen!
het gevoel gevoel 

radioradioradioradioradio

toen!
gevoel 

toen!
gevoel 

NosTos

blasiuszegen in parochie H. Augustinus

Volgens een legende kwam op 
een dag een wanhopige vrouw 
bij hem met haar zoontje in de 
armen. De jongen was de ver-
stikkingsdood nabij omdat een 
visgraat in zijn keel was blijven 
steken. 
Blasius raakte de jongen aan 
en de graat sprong uit zijn keel. 
Uit dit verhaal is in de dertiende 
eeuw het gebruik van de Blasius-
zegen tegen keelaandoeningen 

ontstaan. De Blasiuszegen wordt 
nu ook weer in onze parochieker-
ken gegeven, niet als een won-
dermiddel, maar als een uiting 
van gelovig vertrouwen in de 
voorspraak van heiligen bij God.
Bij de Blasiuszegen houdt de 
priester twee gekruiste kaarsen 
voor de borst en rond de keel 
van de gelovige en spreekt het 
volgende gebed uit: “Op voor-
spraak van de heilige Blasius, bis-

schop en martelaar, bevrijde God 
u van keelziekten en alle andere 
kwaad. In naam van de Vader, 
de Zoon en de Heilige Geest. 
Amen.”
Wie wil kan de Blasiuszegen ont-
vangen na afloop van de vierin-
gen op zaterdag 2 februari om 
19.00 uur in de Willibrordus-
kerk in Heeswijk of op zondag 3  
februari om 9.30 uur in de H. Sa-
cramentskerk in Middelrode.

HEESWIJK-DINTHER - De Rooms-Katholieke Kerk kent vele, vaak zeer oude rituelen. Een daarvan is de 
Blasiuszegen. Die zegen moet de gelovigen beschermen tegen keelaandoeningen en andere kwalen. De 
heilige Blasius was bisschop van Sebaste in Armenië.
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prAKtiSCHE inforMAtiE

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

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

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

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

GEMEEntEbEriCHtEn

19 mei 2019
Feest 25 jaar Bernheze
De Kersouwe,
Heeswijk-Dinther

AGEnDA

7 Februari feestelijke avond 
voor (oud-)bestuurders
Op 7 februari organiseren we 
een feestelijke avond in Cultu-
reel Centrum de Pas voor alle 
bestuurders en oud-bestuurders 
van de afgelopen 25 jaar (burge-
meesters, wethouders en raads-
leden) met medewerking van 
talent uit alle kernen. 

19 Mei De Kersouwe
De gemeente wil inwoners graag 
betrekken bij de organisatie van 
het programma. 

Daarom hebben we onder ande-
re via de dorpsraden, kerncom-
missie en Stichting Actief Bur-
gerschap inwoners benaderd en 
samen met hen hebben we een 
werkgroep gevormd. 

De werkgroep is enthousiast 
aan de slag gegaan en wil het 

programma vooral richten op 
25-jarigen. We organiseren een 
feestelijk programma voor alle 
inwoners op zondag 19 mei 
2019 in en rondom de Kersouwe 
in Heeswijk-Dinther.

De werkgroep 25 jaar Bernheze 
is opgesplitst in drie werkgroe-
pen:
- een werkgroep muziek die een 

programma maakt dat ook 
jongeren aanspreekt; 

- een werkgroep sport die voor 
zowel jong als oud een kids-
run, halve marathon of esta-
fette organiseert;

- een werkgroep kunst die iets 
organiseert voor de basisscho-
len.

Meer informatie over het exacte 
programma vindt u binnenkort 
op deze pagina’s of op 
www.bernheze.org/25jaar.

25 jaar gemeente bernheze
Op 1 januari 1994 werden de gemeenten Heesch, Nistelrode en 
Heeswijk-Dinther samengevoegd tot één gemeente. Vanaf januari 
1995 gingen we officieel verder onder de naam Bernheze. Op 1 
januari 2019 bestond de gemeente dus 25 jaar. Dat willen we niet 
ongemerkt voorbij laten gaan.

Sportvrijwilliger van het jaar: Johan Bijl uit Vorstenbosch
Sportman van het jaar: Robin van den Hogen uit Heesch
Sportvrouw van het jaar: Silke Oldenkamp uit Nistelrode
Sportploeg van het jaar: Team C1 van Korfbalvereniging Altior

Gemeente feliciteert de 
jeugdsportkampioenen 2018

Team C1 van Korfbalvereniging Altior Foto: Michel Roefs

Werkzaamheden kruising
uitgesteld
Vorige week meldden we dat 
vanaf maandag 28 janua-
ri de bestrating op de kruising 
Laar-Heuvelstraat opgebroken 
zou worden. In verband met 

de vorst stellen we deze werk-
zaamheden uit. Zodra het weer 
het toelaat, gaan we verder met 
deze kruising. U leest hierover 
op www.bernheze.org en op 
deze pagina’s in 
DeMooiBernhezeKrant. 

Herinrichting Laar nistelrode
De gemeente Bernheze is begin januari gestart met de herinrichting 
van Laar in Nistelrode. Het betreft het gedeelte vanaf Van Tilburg 
Sport tot en met de Parkstraat. We voeren het project in fases uit. 
De werkzaamheden hebben veel gevolgen voor het verkeer in Nis-
telrode. Hoe gaat de gemeente om met gladheid?

Gladheidsysteem
Bernheze maakt gebruik van 
een systeem dat gladheid signa-
leert. Dit systeem biedt actuele 
informatie over de lokale toe-
stand van het wegdek. Samen 
met de meldsystemen van onze 
buurgemeenten, de provincie en 
Rijkswaterstaat – en door goede 
afstemming – zijn we lokaal en 
regionaal in staat om effectiever 
en efficiënter gladheid te bestrij-
den. Indien nodig adviseert een 
weerkundige van Meteo Consult 
ons hierin.

Werkwijze bij gladheid
Onze werkwijze stelt ons in staat 
om in korte tijd een groot deel 
van de wegen in onze gemeen-
te te strooien. We hebben zes 
strooiroutes; vier voor de door-
gaande wegen en twee voor de 
fietspaden. 

Het strooien begint bij de hoofd-
wegen, waarna de toegangswe-
gen naar de wijken en de door-
gaande wegen in de wijken aan 
de beurt komen. Daarnaast zijn 
er twee routes voor de fietspa-
den. Doorgaande wegen en 
fietspaden strooien we als eer-
ste.

De gemeente strooit niet overal. 
Bijvoorbeeld niet in alle woon-

straten en op recreatieve fiets-
paden. Bekijk de kaart op onze 
website www.bernheze.org voor 
de meest actuele strooiroutes in 
de gemeente Bernheze.

Praktisch
Bij gladheid zijn we met zes 
chauffeurs op de weg om te 
strooien. Daarnaast is er 24 uur 
per dag een coördinator die 
de gladheid en de bestrijding 
daarvan in de gaten houdt. We 
strooien met vier vrachtwagens 
voor de doorgaande routes en 
twee busjes met strooiers voor 
de fietspaden. Allemaal ingericht 
om zowel nat als droog te kun-
nen strooien. Daarbij gebruiken 
we voor een reguliere strooibeurt 
circa 15 ton strooizout. Bij zware 
sneeuwval, zoals op 22 januari 
jl., hebben we 50 ton gebruikt.

Wat kunt u doen tegen 
gladheid?
Zelf kunt u ook veel doen tegen 
gladheid:
- Houd het weer goed in de ga-

ten.
- Zorg dat er strooizout en een 

sneeuwschep in huis is
- Maak eerst een looppad 

sneeuwvrij en strooi daarna 
pas zout.

- Neem het stoepje van oudere 
buren mee.

- Strooi niet bij bomen en strui-
ken, die kunnen daar niet goed 
tegen.

Ouderenbeleid
De gemeente werkt met diverse 
organisaties en vrijwilligers sa-
men om de woonomgeving van 
ouderen sneeuwvrij te maken. In 
samenwerking met Ons Welzijn, 
de diverse KBO`s en de Overleg-
groep Ouderen Bernheze (OOB) 
krijgen vele vrijwilligers in alle 
kernen een rol bij het sneeuw-
vrij maken van de omgeving van 
gemeenschapshuizen, ouderen-
centra etc. 

De gemeente bezorgt het strooi-
zout bij de contactpersonen. Be-
kijk op onze website 
www.bernheze.org de lijst van 
contactpersonen waarmee ou-
deren contact kunnen opnemen.

Sneeuwval en bevriezing van wegen, voet- en fietspaden leiden tot gladheid. De gemeente bestrijdt de 
gladheid, waarbij de veiligheid van weggebruikers en het doorstromen van het verkeer voorop staan. 
Ook vergeten we het milieu niet.

offiCiëLE bEKEnDMAKinGEn

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

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Inzameling oud ijzer 
Het college van burgemeester 
en wethouders heeft toestem-
ming verleend voor het houden 
van een openbare inzameling 
oud ijzer op grond van artikel 
5:13 van de Algemene Plaatselij-
ke Verordening Bernheze (APV) 
2018 aan:
- Fanfare Sint Lambertus Nistel-

rode op 6 april 2019 van 9.00 
tot 16.00 uur in de kern Nistel-

rode. De vergunning is verzon-
den op 24 januari 2019. 

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

Verleende terrasvergunning
Er is een vergunning verleend 
om terrasmeubilair te plaatsen 
op het voor publiek toeganke-
lijke (verharde) gedeelte van de 
weg, gelegen bij Cafetaria De 
Schaapskooi, Heuvel 4 in Vors-
tenbosch 
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.
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GEMEEntEbEriCHtEn

proCEDurES
Openingstijden zie colofon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

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

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

Voornemen ambtshalve 
wijziging adresgegevens

Uit onderzoek is gebleken dat 
de volgende personen niet meer 
wonen op het adres in de ge-
meente Bernheze waar zij vol-
gens de Wet basisregistratie per-
sonen (BRP) staan ingeschreven. 
Het onderzoek van de afde-
ling Burgerzaken leverde geen 
resultaat op. Het college van 
burgemeester en wethouders 
van de gemeente Bernheze is 
van plan het bijhouden van hun 
persoonsgegevens ambtshalve 
te beëindigen. Dit kan voor 
hen grote persoonlijke en/of  
financiële gevolgen hebben. Het 
formele besluit tot uitschrijving 
wordt gepubliceerd op de ge-
meentepagina’s in deze krant.
- K. Wojdyla , 
 geboren 09-07-1998
- L. Wojdyla, 
 geboren 04-10-2017
- A. Esveg, 
 geboren 05-11-1969
- Z. Hegyaljai, 
 geboren 25-02-1980
- K. Cebo, geboren 04-10-1975
- S. Lörinczi, 
 geboren 11-06-1998
- C.G. Bors, 
 geboren 06-02-1964
- A. Bogdán,
 geboren 01-08-1990
- A. Gudovics,
 geboren 12-01-1988 
- R. Tolnai, geboren 11-07-1996
- N. Rézmuves,
 geboren 28-01-1998
- E. Videiko, 
 geboren 12-05-1991
    
Heeft u informatie over de ver-
blijfplaats van deze personen of 
heeft u vragen, neem dan con-
tact op met het de afdeling Bur-
gerzaken van de gemeente Bern-
heze via 14 0412 of 
gemeente@bernheze.org. 

Drank- en horecawet

Er is een vergunning verleend 

voor het uitoefenen van het ho-
recabedrijf Cafetaria De Schaaps-
kooi, Heuvel 4 in Vorstenbosch. 
De vergunning is verzonden op 
28 januari 2019.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening 

Ontwerpbestemmingsplan 
Achterstraat nabij 44 Nistelrode
Burgemeester en wethouders 
maken op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke orde-
ning de ter-inzage-legging be-
kend van het ontwerpbestem-
mingsplan ‘Achterstraat nabij 
44’ Nistelrode, te raadplegen 
op www.ruimtelijkeplannen.nl 
met IDN-code NL.IMRO.1721.
BPAchterstrnabij44-OW01).
Inhoud: Het bestemmingsplan 
maakt de bouw van een woning 
aan de Achterstraat nabij 44 in 
Nistelrode mogelijk.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing

Wet milieubeheer 

Algemene maatregel van bestuur
De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer (melding Activitei-
tenbesluit) zijn ingekomen:
- R. & A. Schouten heeft een 

melding Activiteitenbesluit in-
gediend voor het veranderen 
van een rundveehouderij op 
het adres Galgenberg 2, Hees-
wijk-Dinther.

- Van Schaijk sloop- en grond-
werken bv heeft een melding 
Activiteitenbesluit ingediend 
voor het oprichten van een 
opslag van zand en klinkers op 
het adres Zoggelsestraat on-
genummerd (perceel sectie F 
865), Heesch.

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Besluit maatwerkvoorschriften
- Burgemeester en wethou-

ders hebben besloten om met 

betrekking tot de inrichting 
Maatschap Wijgergangs-van 
der Heijden op het adres  
Galgenberg 2, Heeswijk- 
Dinther maatwerkvoorschrif-
ten op te stellen. 

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

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Nistelrode
- Weijen 81
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening i.v.m. 
 arbeidsmigrantenhuisvesting
 Datum ontvangst: 10-01-2019
- Loosbroekseweg 56
 Oprichten loods
 Datum ontvangst: 11-01-2019
Heesch
- De Gerst 7 en 9
 Vernieuwen nokken
 Datum ontvangst: 11-01-2019
- Broekhoek ong. sectie A
 nr.7111 en 7114
 Oprichten woonhuis met bijge-

bouw en carport
 Datum ontvangst: 15-01-2019
- Zoggelsestraat 21a
 Uitbreiden bedrijfspand
 Datum ontvangst: 17-01-2019
- Zoggelsestraat 21a
 Uitbreiden bedrijfspand
 Datum ontvangst: 17-01-2019
- Vinkelsestraat 89
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening en brand-
veilig gebruik

 Datum ontvangst: 11-01-2019
Heeswijk-Dinther
- Hoofdstraat 95
 Vervangen dak van garage en 

bedrijfshal
 Datum ontvangst: 11-01-2019
- Lariestraat 42
 Verbouw woning (en bijge-

bouw)
 Datum ontvangst: 24-01-2019
- Lariestraat 3
 Oprichten woning met garage 

en handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

 Datum ontvangst: 18-01-2019
- Heisewal 2a
 Verbouw zorgboerderij
 Datum ontvangst: 22-01-2019
- Koffiestraat 1c
 Plaatsen erfafscheiding
 Datum ontvangst: 14-01-2019
- Vorstenbosseweg 1, 
 (sectie F.nr. 292)
 Plaatsen teeltondersteunende 

wandelkappen
 Datum ontvangst: 14-01-2019
Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Nistelrode
- Doolhof ong. sectie I nr.18
 Oprichten woning
 Verzenddatum: 15-01-2019
- Dintherseweg 14a
 Herbouw bedrijfswoning 
 en plaatsen PV panelen
 Verzenddatum: 17-01-2019
Heeswijk-Dinther
- Raadhuisplaza 2 t/m 23
 Vergroten dakrandluifel en ver-

vangen draaideur
 Verzenddatum: 17-01-2019
- De Passie 15
 Uitbouw keuken
 Verzenddatum: 24-01-2019
- Roestenburgseweg 3
 Oprichten vrijstaand 
 bijgebouw
 Verzenddatum: 24-01-2019
- Pastoor Lathouwersstraat 3
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening ivm huis-
vesten arbeidsmigranten

 Verzenddatum: 18-01-2019
- Plein 1969 nr.5
 Plaatsen reclame
 Verzenddatum: 24-01-2018
Loosbroek
- Molenhoeven 5c
 Verbouw woonhuis
 Verzenddatum: 24-01-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Uitgebreide procedure 

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitge-
breide procedure, niet worden 
gepubliceerd. De bekendmaking 
van deze aanvragen vindt plaats 
via publicatie van een ontwerp-
besluit.

Besluit
Het volgende omgevingsvergun-
ning is via de uitgebreide voor-
bereidingsprocedure verleend. 
Dit besluit treedt in werking na 
afloop van de beroepstermijn.
Nistelrode
- Dintherseweg 23
 Veranderen pluimveehouderij
 Verzenddatum: 14-01-2019
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.

De Provincie Noord-Brabant 
heeft vergunning verleend voor:
Heeswijk-Dinther
- De Morgenstond 4
 Toevoegen voorschrift aan 

omgevingsvergunning 22 mei 
2007 en 13 oktober 2015 
(kenmerk 1299214)

 Verzenddatum: 14-01-2019
- Heeswijkseweg 7
 Toevoegen voorschrift aan om-

gevingsvergunning 3 decem-
ber 2013 kenmerk C2093368-
3500627

 Verzenddatum: 11-01-2019
 Voor vragen kunt u contact 

opnemen met de Omgevings-
dienst Brabant Noord.

Procedure 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Doe gft in de
gft-container

Beter voor het milieu
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Voor de plaatsen in de regio
Veghel
Maandag tot en met vrijdag, 
aanmeldpunt Dorry Janssen, 06-
13373943.
Invulavonden: dinsdag en don-
derdag 12 maart tot en met 4 
april en 23 april bij de invulloca-
tie ROC De Leijgraaf, Muntelaar 
10 in Veghel, lokaal computerlo-
kaal VMUA316.

Voor de plaatsen Uden 
en omstreken
Maandag-, woensdag- en vrij-
dagavond tussen 16.30 en 

17.30 uur, aanmeldpunt Louis 
Schuylenburch, 06-13203105.

Invuldagen: maandag en woens-
dag 11 maart tot en met 8 april. 
Invullocatie: Udens College, De 
Rode school ingang Schepen-
hoek 101 in Uden.

belastingbiljet gratis
laten invullen
BERNHEZE - FNV-leden kunnen hun belastingbiljet gratis laten in-
vullen. Je kunt hiervoor terecht vanaf 1 februari tot en met 8 april 
via www.afspraakmakenfnv.nl. Ook kun je telefonisch contact op-
nemen met het contactcenter via 088-3680368. Dit kan van maan-
dag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur.

Zonnepark en gasloos bouwen
De klimaatdoelen niet halen, is 
een aanfluiting voor een techno-
logisch hoogontwikkeld land als 
Nederland. In plaats van koplo-
per, zijn we in de achterhoede 
beland. Niet tijdig investeren in 
ontwikkeling van nieuwe techno-
logieën breekt nu op. In Bernhe-
ze wil de SP niet dat we op onze 
handen gaan zitten. Niets doen 
is geen optie. Vandaar dat de 

eerste gasloze woningen in aan-
bouw zijn. Goede zaak dat Bern-
heze dit gelijk oppakt. Verder zijn 
er vergevorderde plannen om bij 
het toekomstige industriegebied 
Heesch-west een zonnepark aan 
te leggen. 
Hier komen ruim 21.000 zonne-
panelen. Zo voorzien we 1.700 
huishoudens van groene stroom. 
Een CO2 besparing van vele 
duizenden tonnen! Op die ma-

nier laat Bernheze zien dat het 
klimaat een serieuze zaak is. De 
SP vindt verantwoording voor de 
generaties die na ons komen, van 
groot belang. Een leefbare aarde 
achterlaten. En niet een door 
opwarming verpeste aarde, met 
alle gevolgen van dien. De aar-
de functioneert enkel bij gesloten 
energiekringlopen. Dus ook de 
CO2 kringloop hoort gesloten te 
zijn. 

over klimaatdoelen en 
zonnepanelen

Ondanks mooie praatjes van de vorige minister van Economische Zaken 
(Henk Kamp), haalt Nederland de klimaatdoelen niet. Het zogenaamde 
‘groenste kabinet ooit’ (Rutte-3), bakt er ook al niets van. Niet best allemaal 
voor de toekomst van onze (klein)kinderen. De hoeveelheid broeikasgassen 
in de atmosfeer blijft maar stijgen. Op ieder niveau zullen we verantwoor-
ding moeten nemen. Ook op het niveau van de gemeente Bernheze. Die 
handschoen pakken we op. 

Cor van Erp, SP Milieuzaken

Wat vindt u daar nou van?
Sommige politieke partijen hou-
den wel eens een enquête. Hun 
goed recht natuurlijk. Het geeft 
een beeld van wat er leeft en 
hoe als partij daar te helpen of 
tegen te zijn.

Het houden van een gedegen 
onderzoek vergt echter wel wat 
deskundigheid. Zomaar wat vra-
gen stellen kan immers een fout 
beeld geven van de situatie. Met 
fout wordt in dit verband een 
verkeerde beslissing bedoeld die 
gebaseerd is op het resultaat van 
een niet representatieve steek-
proef. Daarnaast bestaat het 
fenomeen ‘suggestieve vragen’. 
Fout voorbeeld: ‘Vindt u de 
naam ‘Maashorst’ voor de nieu-
we buurgemeente ook zo raar?’ 
Goede vraag: ‘Hoe zou u de 
keuze van de naam ‘Maashorst’ 
voor Uden en Landerd beschrij-
ven?’ Fout is ook: ‘Vindt u ook 

dat het gezondheidscentrum zo 
ver buiten het centrum komt?’ 
De kern is: Als je iets meet, moet 
je nadenken over zowel de be-
trouwbaarheid als de vorm. 

Anders mag je op basis van de 
uitslagen geen uitspraken doen. 

Wat je wel moet doen, is het vol-
gende: Wees eerlijk over de be-
trouwbaarheid van je onderzoek 
en rapporteer dit in je conclusie.

Mathieu Bosch, D66

bernheze.d66.nl

Booster is een jonge kater van 3 jaar. Eerst zat hij vaak verstopt om-
dat hij het allemaal best spannend vindt, maar tegenwoordig zien 

we hem steeds vaker door het verblijf lopen. Hij komt steeds 
meer los en durft te blijven zitten als een verzorger een bakje 
eten voor zijn neus zet of het lege bakje weghaalt. Ook speelt 
hij sinds kort met een hengelspeeltje en kamergenoot Chaplin 
doet dan lekker mee. Booster vindt dat alleen maar leuk, want 
hij is enorm sociaal naar andere katten. Hij zou dan ook graag 
een huisje krijgen waar al een sociale kat aanwezig is. Of dat 

er een kattenvriendje vanuit Hokazo mee mag verhuizen.
Zijn nieuwe personeel moet wel veel liefde en geduld hebben, 

zodat Booster verder uit zijn schulp kan kruipen en kan laten zien 
wat voor een leuke kater hij is.

Dierenopvangcentrum Hokazo, Lange Goorstraat 6, 5406XE Uden.

Deze vragen passen in de discus-
sie die landelijk speelt. Volgens 
het kabinet negeren gemeenten 
massaal de verplichte taaleis/
taaltoets en verlagen zij geen uit-
keringen wanneer een bijstands-
gerechtigde de Nederlandse taal 
onvoldoende beheerst. Vanuit de 
Participatiewet zijn gemeenten 
hier echter wel toe verplicht.

De VVD is van mening dat nieuw-
komers zo goed mogelijk dienen 
te participeren in de maatschap-
pij en dat is niet mogelijk zon-
der dat zij de Nederlandse taal 
voldoende machtig zijn. En par-
ticiperen en integreren in onze 
maatschappij is toch wat we 
moeten willen met z’n allen. Wij 

willen mensen niet wegduwen of 
korten op de bijstand. Mensen 
moeten juist graag in Nederland 
willen wonen en deel uit willen 
maken van onze gemeenschap. 
De VVD vindt het dan ook lo-
gisch dat er opgetreden wordt, 
indien er sprake is van onwil aan 
de kant van de nieuwkomer.

Natuurlijk moet er ruimte zijn 
voor uitzonderingen, maar als de 
uitzondering regel wordt, dan is 
het einde zoek. Gelijkwaardig-
heid, sociale rechtvaardigheid en 
verdraagzaamheid werken im-
mers twee kanten op.

Reageren kan via 
info@vvdbernheze.nl.

Spreek nederlands 
met mij

Vanuit de VVD hebben we vragen gesteld 
aan het college van Burgemeester en Wet-
houders over het aantal inwoners dat bij-
stand ontvangt, maar tegelijkertijd de Ne-
derlandse taal onvoldoende machtig is.

Remco van den Akker, burgerlid Commissie 
Bestuur en Strategie VVD-Bernheze
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inforMAtiE Voor DE KErnEn

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

www.pakhuys35.nl

n Kantoorruimte
n Opslagruimte
n Ruimte voor ZZP-ers

TE HUUR:

De organisatie van de schoon-
maakdag is in handen van de 
Wildbeheereenheden in Bern-
heze. De gemeente stelt hand-
schoenen, vuilniszakken en 
containers ter beschikking. Ie-
dereen die ouder is dan 16 jaar 
mag meedoen. Verenigingen die 
meedoen aan de schoonmaak-
dag ontvangen voor de kas van 
de vereniging € 10.- per lid dat 
meehelpt. 

Aanmelden
Wil je meedoen? Meld je dan 
voor 1 maart aan via de contact-

personen van de verenigingen:

Heesch: Henk van Nuland, 
06-50900264 of 
henkvannuland47@hetnet.nl
Nistelrode: Jan Broeksteeg, 
06-53932805 of 
jan.broeksteeg@gmail.com
Heeswijk-Dinther-Vorsten-
bosch-Loosbroek: Jesse Kusters, 
06-25291189 of 
jessekusters@hotmail.com. 

De contactpersonen geven meer 
informatie en een programma bij 
aanmelding.

Schoonmaakdag buiten-
gebied bernheze
Op 16 maart is de landelijke schoonmaakdag.
Ook in Bernheze. Wie helpt mee?

BERNHEZE - Elk jaar staat de derde zaterdag in maart in het teken 
van de (nationale) opschoondag. Dit jaar is dat op 16 maart. Het 
doel van de schoonmaakdag is al het zwerfvuil in het buitengebied 
op te ruimen, om vervuiling en een ongezonde situatie voor planten 
en dieren te voorkomen.

zomaar een idee

Een logisch gevolg van ideeën 
zijn plannen. Zij brengen een 
idee tot leven. In de plannen 
wordt verteld hoe het idee vorm 
moet krijgen, wanneer het moet 
gebeuren, wie het zal uitvoeren 
en vooral wat het resultaat moet 
zijn. Een andere overeenkomst 
van alle plannen is dat ze bijna 
zonder uitzondering gepaard 
gaan met veranderingen.

Behalve dat veranderingen no-
dig zijn om een idee te realiseren, 
gebeurt er ook nog wat anders. 
De gemiddelde mens is een ge-

woontedier en houdt helemaal 
niet van veranderingen. Ze zor-
gen namelijk, bij een deel van de 
29.999 mensen die het niet be-
dacht hebben, voor weerstand 
door angst, onzekerheid of be-
dreiging. Ze overzien de gevol-
gen van de veranderingen voor 
hun omgeving niet. En dat is ook 
begrijpelijk.

De gemeenteraad moet beslui-
ten over veel plannen. Voor een 
goede besluitvorming moet het 
CDA Bernheze de standpunten 
en argumenten van zowel plan-

makers als belanghebbenden 
horen. Laat het ons weten!

CDA Bernheze - 
Altijd in de buurt!

cda.nl/noord-brabant/bernheze 

In een gemeente met ruim 30.000 creatieve, ondernemende mensen 
gaat er geen dag voorbij of één van hen bedenkt wel iets. Ze hebben 
gewoon een idee. Iets wat er daarvoor nog niet was. Of iets dat er 
wel al was, maar dan nog net iets beter. En geloof het of niet, in de 
ogen van de bedenker, is het altijd het beste idee dat er is. En vaak 
is dat ook zo.

Bart Pittens – burgerlid commissie RZ

Haagse ingewikkeldheid
Wie vorige week vrijdag iets heeft meegekregen van de wekelijkse pers-
conferentie van de minister-president, moet het zijn opgevallen dat bij de 
belangrijkste thema’s van de afgelopen twee weken, hij alleen maar het 
woord ‘ingewikkeld’ gebruikte.

Ik heb het over het klimaatakkoord waar Dijkhof in mijn ogen zinnige din-
gen zei (je kunt een advies van de klimaattafels met 600 aanbevelingen niet 
zonder de consequenties voor inwoners en bedrijven te kennen overnemen) 
en het kinderpardon waar het CDA terugkwam op afspraken in het regeer-
akkoord. Rutte wilde over beide dossiers niet meer zeggen dan dat het ui-
terst ingewikkeld was; zelfs ‘complex ingewikkeld’ hoorde ik hem een keer 
zeggen: dubbel ingewikkeld dus. Het bovenstaande wilde ik als bruggetje 
gebruiken voor de aandacht die Lokaal in november vorig jaar onder andere 
bij de algemene beschouwingen bij de begrotingsbehandeling 2019 voor het 
klimaat en een duurzame energieagenda heeft gevraagd.
We kennen in Bernheze een energieagenda 2017-2020. Concrete activitei-
ten zijn onder andere het opwekken van zonne-energie op daken, en met 
de ‘ondernemer aan tafel’ gericht op energiebesparing. 
Unaniem heeft de raad eind vorig jaar een motie on-
dertekend waarin het college wordt gevraagd om een 
lange termijnplanning/uitvoerings agenda op te stellen 
op welke manier de ambitie om in 2030 een energie-
neutrale gemeente te zijn, kan worden gehaald.
Gelet op de grootste prioriteit die het onderwerp dient 
te hebben, kan hierop niet langer worden gewacht. 

Jan Bouwman, fractievoorzitter Lokaal

Video Design Lunenburg
Uw kostbare ‘oude’
8 mm film op dvd8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk

06-22066338

Bos bloemen 
t.w.v. € 15,-

1. Wat is de achternaam van Jesse waar Gerard op bezoek is? 

2. Hoe heet de jeugdsportvrouw 2018 van Bernheze?

3. Hoeveelste editie is het van ‘Nothing Else Matters’?

4. Wie van Van Buel Sports pakt goud?

5. Wie is er op zoek naar carnavaleske zangers? 

6. Wie organiseerde een knutselinstuif? 

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 4 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.

Winnaar vorige week: 
Thea Nelissen

Het antwoord was:
WINTER

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) 
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tE Koop

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 
en zondag gesloten. 

tWEEDEHAnDS fiEtSEn
Voor onDErHouD KErK 
LooSbroEK
Lage prijzen, hoge kwaliteit.
Ook inlevering tweedehands 
fietsen. Afspraak: Bert van Erp, 
Dorpsstraat 1, 06-27280727, 
0413-229359 Marietje van 
Pinxteren, Dorpsstraat 7a
06-55932252, 0413-229502, 
mhpinxteren@gmail.com.

KipSALon bErnHEzE
De allerlekkerste kip. 
We hebben meer dan 
20 soorten kipproducten 
en snacks in ons assortiment. 
Elke woensdag geopend van
14.00 -18.30 uur.
Ook verkrijgbaar buiten
openingstijden. 06-12033685/
0413-229677.
Jan van de Boomstraat 9,
Heeswijk-Dinther.

DAGELiJKS VErS
GEpLuKtE tuLpEn
€ 2,- per bos, verschillende 
kleuren.
Richard van Doorn,
Vorstenbosseweg 1 Dinther.

Wij kopen van particulieren 
ALLES VAn GouD 
(horloges, kettingen, et cetera), 
oude schilderijen, bontjassen, 
oud zilveren bestek. 
Voor info: 06-82210083

AAnGEboDEn

iS uW StoEL of bAnK 
DoorGEzAKt? 
Deze kunnen wij opnieuw 

vullen. En dan kan het weer 
jaren mee. Leer dat versleten 
is kunnen wij weer laten 
herleven. Het reinigen van 
uw meubels. Of alle andere 
meubelwerkzaamheden. 
Bel 06-26987595 voor een 
vrijblijvende afspraak bij je 
thuis. Of kijk op de website. 
meubelpieter.nl

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

pEDiCurE 
HEESWiJK-DintHEr
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, Heeswijk-
Dinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak, kan ook 
aan huis 0413-293260.

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

LASt VAn onGEDiErtE/
pLAAGDiErEn? 
Bel dan met PD Ongedierte-
bestrijding: 06-13703234. 
Veilige en effectieve oplossing 
bij (preventieve) bestrijding van 
ongedierte.

GArAGEVErKoop 
Schoonstraat 48 in Heesch. 
Zaterdag 2 februari van
11.00 tot 14.00 uur.
Gereedschap, trapnaaimachine 
Singer in een kast, Perzische 
tapijten, Deco ventilatiekast, 
schilderijen en diversen. 

tE Koop 
GEVrAAGD

CoMpLEtE inboEDELS
Gebruikte eiken meubelen.
Barok en antiek.
06-21839778.

LAnDbouWMACHinES
o.a. ploegen, tractors, 
spitmachine, frees, schudder, 
hark, maaier, mesttank, kieper, 
weidebloter, weisleep, 
vee-/paardentrailer, enz. 
06-19076959.

GEVrAAGD

ouDE/KApottE 
CoMputErS En LAptopS
Bel Wim van Nistelrooij uit 
Heesch, 06-12464848. Hij pro-
beert deze nog te maken en er 
een goede plek voor te vinden.

ouDE/KApottE MobiELtJES 
Lever ze in bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 in Nistelrode, of 
Bunderstraat 1 in Heesch en 
steun hiermee het goede doel 
Stichting Opkikker.

GEzoCHt

Ben je geïnteresseerd in de 
bHAGAVAD GitA en zou je 
samen met anderen deze Schrift 
willen bestuderen? Neem contact 
op met: sjanadam@home.nl.

Dansvereniging Dance Team 
Nistelrode zoekt een
pEnninGMEEStEr 
voor bestuur van een 
enthousiaste vereniging. 
Meer informatie: Rose-Marie 
van Heumen, 0412-612001.

Tekst?

HouDt ‘it of brEXit Zie oplossing pagina 24

WiL JE EEn zoEKErtJE pLAAtSEn?
Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer.

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

wieis deze Bernhezenaar?

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

OOGcontact

Oplossing
vorige week:

Wim van Tilburg 
uit Nistelrode

Winnaar:
Corry van Uden

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

27-1-2019 woordzoekermaken.nl

http://www.woordzoekermaken.nl/print.php?t=Groente&w=12&h=12&p=U,T,X,N,O,N,M,H,A,Q,T,B,W,W,V,G,R,O,L,P,O,N,R,I,L,R,B,W,N,O,O,E,A,… 1/1

Groente
Naam ______________________  Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

U T X N O N M H A Q T B
W W V G R O L P O N R I
L R B W N O O E A O E T
H E L B O B O U L O M A
N P O S N N K L S B M A
E O E L G I N T G E O R
K D M F I U E J R I K D
D F K R P T R E E Z M A
S G O V M C E S B R O P
R A O H A V O W S E K P
K A L Y H L B E J P H E
N R Y Q C B B C I S T L

AARDAPPEL BLOEMKOOL BOERENKOOL
CHAMPIGNON DOPERWT IJSBERGSLA
KOMKOMMER PEULTJES SPERZIEBOON
TUINBOON

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Zoek: AARDAPPEL, BLOEMKOOL, BOERENKOOL, CHAMPIGNON, 
DOPERWT, IJSBERGSLA, KOMKOMMER, PEULTJES, SPERZIEBOON, 
TUINBOON

WoorDzoEKEr: 

Stuur de oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding 

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Nu ook pasfoto’s

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

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

MOOIBERNHEZERTJES

www.humstijl.nl

Spreekuur Locatie Heesch:
Individuele Belangen 
Behartiging
’t Dorp 142, 
5384 ME Heesch
0412-763700 

Inloopspreekuur:
Maandag- en 
woensdagavond:         
19.00-20.00 uur
1e woensdagochtend van 
de maand: 11.00-12.00 uur.

Maasland
FNV spreekuur op afspraak:
Maandag- en woensdagavond: 19.00-20.00 uur.
1e woensdagochtend van de maand: 
11.00-12.00 uur.

Belastingservice: 1e en 3e dinsdagavond van de 
maand: 19.00-20.00 uur. 

Bel of mail voor een afspraak: 088-3680368,  
spreekuurheesch@vereniging.fnv.nl
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BETAALBARE
WONINGEN OM 
TE VOORKOMEN DAT 
JONGEREN WEGTREKKEN

“Ik ben Jesse Jansen, 22 jaar, 
zoon van de geboren en getogen 
Heeschenaar Ton Jansen, die 
getrouwd is met Angeline. Mijn 
opa, Fons Jansen, heeft midden 
jaar tachtig in de raad van Heesch 
gezeten. Ik woon aan de Knolraap 
in Heesch. Ik studeer Staats- en 
Bestuursrecht aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen en zal in 
de loop van dit jaar afstuderen. 
Mijn vriendin heet Jasmijn, is 
pedagoge en woont in Breda.”

bEn JE MEt JE 22 JAAr 
HEt JonGStE rAADSLiD 
VAn nEDErLAnD?
“Nee, er is zelfs een wethouder 
in onze regio die jonger is, maar 
ik ben uiteraard wel het jongste 
raadslid in Bernheze en ook uit de 

25-jarige geschiedenis ervan. Ik 
moest nog geboren worden toen 
de gemeente ontstond en dan is 
het ook niet verwonderlijk dat de 
herindeling van 1994 maar weinig 
emotie bij mij oproept.”

EVEn EEn pAAr KortE 
rEACtiES, oM JE noG 
bEtEr tE LErEn KEnnEn
Beste eigenschap: enthousiast
Vervelende eigenschap: slordig
Muziek: Coldplay 
Belangrijk: inzet
Een dag van baan wisselen met:
Marieke Moorman 
Wat wilde je vroeger worden: 
Minister President.

JE VoornAAM JESSE zAL 
WEL DiKWiJLS LEiDEn 
tot...
“Klaver bedoel je. Zo heeft een 
voorzitter van een gemeentelijke 
commissie mij twee keer achter 
elkaar de heer Klaver genoemd, 
zelfs zonder dat zij er erg in had. 
Als Progressief Bernheze bestaan 
wij uit Groen Links, Partij van de 
Arbeid en Progressieve Lokalen. 
Er ligt dus wel een link naar Groen 
Links en Jesse Klaver, al ben ik 
vanaf mijn 16de jaar al lid van de 
PVDA.”

WAt brACHt JE zo JonG 
AL tot DE poLitiEK?
“Ik werd lid van die partij omdat 
de PVDA zich echt druk maakt 
over mensen die het moeilijk heb-

ben en hen een helpende hand wil 
bieden. Door mijn leeftijd viel ik al 
snel op bij Progressief Bernheze. 

Hans van der Pas en Jeroen Bos 
namen contact met mij op en via 
hem ben ik bij Progressief Bernhe-
ze gaan helpen. In 2014 ben ik op 
de lijst gekomen en heb daarna 4 
jaar lang als burgerlid deelgeno-
men aan de commissies Bestuur 
Strategie en Ruimtelijke Zaken en 
nu maak ik als raadslid deel uit van 
die commissies.”

tot MAArt 2014 MAAKtE 
proGrESSiEf bErnHEzE 
MEt StErKE WEtHouDErS 

zoALS pEEr VErKuYLEn 
En HAnS VAn DEr pAS 
DEEL uit VAn DE CoALitiE. 
nu iS HEt AnDErS.
“De uitkomst van 2018 was voor 
ons ook teleurstellend. Na een 
campagne, waarbij we bij meer 
dan 1.000 huizen aanbelden, wis-
ten we niet te winnen. Dat heeft 
ongetwijfeld te maken met het 
landelijk verlies van de PVDA. 

Maar dat neemt niet weg dat wij 
als Progressief Bernheze zelf aan 
de weg moeten timmeren. Door 
goed naar inwoners te luisteren, 
met goede plannen te komen en 
ons constructief op te stellen in de 
raad hopen wij het tij te keren.”

JE Loopt AnDErHALVE 

DAG pEr WEEK StAGE 
biJ DE pVDA in DE EErStE 
KAMEr. DE tWEEDE 
KAMEr iS toCH VEEL 
intErESSAntEr?
“Dat is een vooroordeel dat veel 
mensen hebben. Juist in de Eerste 
Kamer krijg je de kans om rustig in 
de luwte naar wetgeving te kijken 
en bewindspersonen en experts 
daarover aan de tand te voelen. In 
de Eerste Kamer is men minder ge-
voelig voor de waan van de dag. 

Daarmee heb je meer de ruimte 
om je rustig af te vragen wat de 
wetten gaan betekenen voor de 
mensen in ons land.”

nAAr DE ACtuALitEit 
VAn nu, DE DoKtErS DiE 
WEGtrEKKEn uit HEt 
CEntruM VAn HEESCH
“Als Progressief Bernheze hebben 
wij daar inderdaad onze vraagte-
kens bij gesteld. Wij begrijpen dat 
de artsen naar een mooie, grote-
re plek willen verhuizen waar ze 
samen met andere collega’s uit 
de zorg mensen kunnen helpen. 
Maar tegelijkertijd verdwijnt daar-
mee een belangrijke voorziening 
naar de rand van het dorp, ter-
wijl we kwetsbare mensen in het 
centrum van het dorp willen laten 
wonen. Daarom vinden wij dat de 
gemeente zich bij een verhuizing 
moet inzetten voor het behoud 
van een deel van de voorzieningen 
in het centrum, door de huisartsen 

bijvoorbeeld te vragen wekelijks 
een spreekuur te houden in het 
bejaardenhuis. Een gezondheids-
centrum in het centrum van het 
dorp was natuurlijk de mooiste op-
lossing geweest, maar dat is helaas 
niet haalbaar gebleken.”

En DAt DiLEMMA VAn 
VorStEnboSCH. toCH 
MAAr bouWEn op EEn 
pLEK DiE GEVAArLiJK iS 

Voor DE VoLKSGEzonD-
HEiD?
“Daar hebben wij ook onze be-
denkingen bij. Op de eerste plaats 
mist het plan betaalbare wonin-
gen, bevat het niet de door Vor-
stenbosch vurig gewenste fietsver-
binding naar de Tipweg en wordt 
gebouwd in een zone die verre van 
optimaal is voor de gezondheid 
van mensen. Vooral dat laatste 
doet ons twijfelen. Als gemeente 
moet je alles op alles stellen om de 
volksgezondheid te beschermen 
en moet je je afvragen of je wel 
zo dicht bij een geitenhouderij wilt 
bouwen.”

WAt MoEt Er in DEzE 
bEStuurSpErioDE noG 
GEbEurEn?
“Bouwen, bouwen, bouwen. Ik 
zie het als mijn missie om er nog 
in deze periode voor te zorgen dat 
jongeren meer kans hebben op een 
betaalbaar huis in onze gemeente. 
Er moeten veel meer starterswo-
ningen komen. Nu trekken jonge-
ren weg omdat ze de huizen hier 
niet kunnen betalen. En hoewel 
wethouder Van Boekel zijn best 
doet, zitten we nog lang niet waar 
we wezen moeten. Gelukkig wor-
den de mogelijkheden verkend, 
maar mijn missie is pas geslaagd 
als de schop op meerdere plekken 
in de grond gaat. Want zoals een 
bekende partijgenoot ooit zei: in 
gelul kun je niet wonen.”

Gerard op bezoek bij...
Jesse Jansen
Gerard op bezoek bij...
Jesse Jansen

Jesse is al jaren lid van de Heesche badmintonvereniging

JOUW BOODSCHAP VOOR DE GEMEENTE
“Bouw voor onze jongeren voldoende betaalbare woningen, zodat ze 
niet uit onze dorpen hoeven weg te trekken. Dat is in ieders belang.”

VERVANGENDE VOORZIENINGEN VOOR UIT CENTRUM VERTREKKENDE HUISARTSEN

D O N D E R D A G  1 7  J A N U A R I  H A D  I K , 
G E R A R D  VA N  D I J K ,  M E T  J E S S E  J A N S E N , 
R A A D S L I D  VA N  P R O G R E S S I E F  B E R N H E Z E , 
A F G E S P R O K E N  I N  S P O RT H A L  ‘ T  V I J F -
E I K E N  WA A R  O P  D I E  AV O N D  D E 
H E E S C H E  B A D M I N T O N V E R E N I G I N G  H A A R 
T R A I N I N G S AV O N D  H E E F T.  VA N  Z I J N 
2 2  L E V E N S J A R E N  I S  H I J  A L  M E E R  D A N  1 2 
J A A R  L I D  VA N  D E Z E  V E R E N I G I N G ,  WA A R 
H I J  B I J  D E  S E N I O R E N  S P E E LT  E N 
O P  V R I J D A G AV O N D  D E  J E U G D A F D E L I N G 
( 4 0  VA N  D E  9 0  L E D E N )  B E G E L E I D T.

Gerard en Jesse samen in gesprek bij sporthal ‘t Vijfeiken Foto’s: @DMBK
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nieuwe computercursussen en
workshops bij de Dop
Het startpunt voor beginners en gevorderden

HEESWIJK-DINTHER - In febru-
ari wordt er weer gestart met di-
verse cursussen en workshops. 

Hieronder de cursussen met na-
dere informatie. 

WORKSHOP kennismaken met 
de iPAD bestaat uit vier lessen 
van twee uur. 
De kosten bedragen € 30,-, in-
clusief lesmateriaal. Deze work-
shop start op dinsdagmiddag 
12 februari en is van 13.30 tot 
15.30 uur. 

Cursus MICROSOFT WORD 
2010 bestaat uit zes lessen van 
twee uur.
De kosten voor deze workshop 
bedragen € 45,-, inclusief les-
materiaal. Deze cursus start op 

maandagavond 11 februari. Van 
19.30 tot 21.30 uur. 

Cursus OUTLOOK (e-mail) be-
staat uit zes lessen van twee uur.
De kosten voor de cursus bedra-
gen € 45,-, inclusief lesmateriaal. 
Deze cursus start op donderdag-
morgen 14 februari, begint om 
9.30 uur en duurt tot 11.30 uur.
 
Cursus Kennismaken met win-
dows 10 voor beginners bestaat 
uit zes lessen van twee uur.
De kosten voor de cursus bedra-
gen € 45,-, inclusief lesmateriaal. 
Deze cursus start op donderdag 
14 februari, 13.30 tot 15.30 uur. 

Workshop kennismaken met 
cubigo van KBO bestaat uit één 
dagdeel van twee uur.

De kosten voor deze workshop 
bedragen € 10,-, inclusief hand-
leiding. Deze workshop is op 
maandagmiddag 11 februari van 
13.30 tot 15.30 uur. 

Het inschrijfgeld voor deze cur-
sussen en workshops bedraagt 
€ 10,-. De cursussen en work-
shops worden gegeven in het 
leslokaal bij CC Servaes in Hees-
wijk-Dinther. Meld je nu snel aan 
voor één van deze cursussen of 
workshops, want 
VOL=VOL.

Meer informatie en/of aanmel-
den bij coördinator Ben Beef-
tink, Donkeren Dijk 44 in Hees-
wijk-Dinther, 0413-291924, 
06-51317609 of kijk op 
www.ccservaes.nl 

Gratis taxatiedag voor 
munten, postzegels, 
bankbiljetten en oude 
ansichtkaarten in oss

U bent niet de enige met vragen 
over een verzameling munten, 
postzegels, papiergeld of oude 
ansichtkaarten. Vaak gekregen 
van familie, vrienden of wellicht 
zelf met zorg verzameld. Het ligt 
er al jaren maar wat is het eigen-
lijk waard? 

Om die vraag te beantwoorden, 
houdt De Munten- en Postze-
gelOrganisatie (MPO) in Oss 
een Gratis taxatiedag op dins-
dag 5 februari. Wie deze dag 
zijn of haar verzameling of losse 

stukken gratis en deskundig wil 
laten beoordelen, kan zonder 
afspraak tussen 12.00 en 16.00 
uur terecht in zalencentrum Vi-
valdi, Molenstraat 81 in Oss. 
Voor meer inlichtingen MPO, 
tel. 030-6063944. 
Een gratis MPO-taxatie kan 
voorkomen dat een zeldzaam 
stuk verloren gaat of ongezien in 
de vergetelheid raakt en dat kan 
nooit de bedoeling zijn geweest 
van de verzamelaar. Wie weet 
blijkt u de eigenaar te zijn van 
een kostbaar stuk!

OSS - Ergens slingeren nog postzegelalbums van opa op zolder. 
Waar zijn de munten van pa eigenlijk gebleven? Die oude bankbil-
jetten, zijn die nog inwisselbaar of leuk voor verzamelaars? Zijn die 
ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? Herkenbaar? 

Heeft u bouwgrond? Dan zijn wij uw ideale bouw-
partner. Samen met onze architecten vertaalt u 
uw woonideeën in een uniek ontwerp, waarbij elke 
woonstijl mogelijk is.

Bosschebaan 64 - 5384 VZ Heesch - Telefoon 0412 455 501 - info@roscobouw.nl - www.roscobouw.nl

ROSCOBOUW
MeeSTerS in  onTwerpen en Bouwen

‘Wij zijn pastevreden alsonze klant
dat ook is’

thuis VolgenS uw wenSen en iDeeën

Vraag ons gratis magazine aan
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Tonny van der Ven

“Ik ben trots op de vrijwilligers die als gastvrouw/heer op hartelijke wijze koffie/thee 
en andere drankjes verzorgen.

Ik ben trots op de vrijwilligers die de ruimtes telkens opnieuw, vaak meerdere 
keren per dag, inrichten voor de uiteenlopende groepen gebruikers. 

Ik ben trots op de vrijwilligers die technische ondersteuning verzorgen bij 
activiteiten, bijvoorbeeld voor geluid, licht en beamer.

Ik ben trots op de vrijwilligers die het plein en de aanbouw schoonhouden
en de ramen wassen.

Ik ben trots op de vrijwilligers die het (lichte) onderhoud van het 
gebouw verzorgen.

Ik ben trots op de vrijwilligers die administratieve en regelzaken
voor hun rekening nemen.

Ik ben trots op de vrijwilligers die voor het eetpunt het eten ophalen en de 
bakken terugbrengen en die het eten uitserveren en alles schoonmaken.

En ik ben trots op de vrijwilligers van de digitale ontmoetingsplaats
die computercursussen verzorgen.”

“Cultureel Centrum 
Servaes is 

dè ontmoetingsplaats 
voor jong en oud 
en biedt onderdak 

aan veel plaatselijke 
verenigingen” 

meer dan 50 vrijwilligers zetten zich volledig 
belangeloos in om alles goed te laten verlopen.

Cd presentatie Bianca van Herpen

Ze heeft een keur aan artiesten die haar 
deze avond bij zullen staan, waaron-
der Karin Giebels met 80’s 90’s, soul en 

disco, Guus Doggen met Nederlandsta-
lige nummers, Party Broozz dat garant 
staat voor echte Hollandse feestmuziek, 
Eric Baghuis die rock and roll en Elvis 
weer laat herleven en ten slotte Heidi
die het aanwezige publiek zal verma-
ken met nummers van onder andere 

Creedence Clearwater Revival en de 
Pointer Sisters. Zoals je ziet is er voor 
ieder wat wils! De kaartjes kosten in de 
voorverkoop € 5,- en zijn te bestellen via 
bianca.van.herpen@gmail.com.
Op de avond zelf kun je ook nog kaarten 
kopen, deze kosten dan € 7,50. 
De zaal gaat om 20.00 uur open en rond 
1.00 uur zal deze geweldige muzikale 
avond ten einde lopen. 
Timor Han Apaydin, Chill en Jumbo Nis-
telrode hebben als sponsoren deze avond 
mede mogelijk gemaakt; een avond die je 
niet mag missen!
Daar ben jij toch ook bij?

NISTELRODE - Bianca van Herpen geeft zaterdag 9 februari haar cd presentatie bij 
café ‘t Tramstation in Nistelrode. Sinds vijf jaar woont zij in dit mooie dorp en nu haar 
nieuwe cd uitkomt, wil ze daar graag een thuiswedstrijd van maken.

een keur aan artiesten 
staat bianca deze avond bij
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auto & Motor nIeUwS ‘Wees wijs, als je de weg   op gaat met sneeuw en ijs’

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

rijden met gladheid: 8 tips om veilig thuis te komen

1. pas je snelheid aan
Je snelheid aanpassen. Dat klinkt 
logisch, maar dit is niet voor ieder-
een vanzelfsprekend. Rijd langza-
mer dan normaal en probeer niet 
te heftig te versnellen als je het 
gaspedaal indrukt. Je hebt zo meer 
controle over de auto. Bij extreme 
gladheid wordt er soms op snelwe-
gen niet harder dan 20 kilometer 
per uur gereden. Niet zo snel, wel 
zo veilig. En minder kans op auto-
schade.

2. rustig optrekken
Geef ook niet te veel gas bij het 
optrekken. Laat de koppeling rus-
tig opkomen. Als er sneeuw ligt en 
je trekt te hard op, dan is er een 
kans dat je wielen vast komen te 
zitten in de sneeuw. Sta je op ijs? 
Dan is het aan te raden om in de 

tweede versnelling op te trekken. 
En heeft jouw auto achterwiel-
aandrijving? Let dan extra goed 
op. Met achterwielaandrijving heb 
je namelijk minder grip dan met 
een voorwielaandrijving. Met een 
voorwielaandrijving is de kans op 
slippen ook kleiner. Een helling op-
rijden zal hiermee ook beter gaan.

3. Stuur voorzichtig
Maak geen abrupte stuurbewe-
gingen. Stuur rustig, houd beide 
handen op het stuur en kijk ver 
vooruit. Op deze manier rijd je 
vaak rechter. Stuur je te snel? Dan 
bestaat de kans dat de wielen de 
grip op het wegdek verliezen. Met 
alle gevolgen van dien.

4. Houd afstand
Rijd niet te dicht achter je voorgan-

ger. Met gladheid is je remweg na-
melijk langer. Zorg er daarom voor 
dat je meer afstand houdt van de 
bestuurder voor je. Iets meer af-
stand dan normaal is wenselijk. Zo 
heb je meer tijd om op een onver-
wachte situatie in te spelen. En heb 
je meer kans om een eventuele 
botsing te voorkomen. 

5. Handel niet onvoorspel-
baar
Handel niet onvoorspelbaar. Na-
tuurlijk; je moet nooit onvoor-
spelbaar handelen in het verkeer. 
Maar het zal een leugen zijn om 
te zeggen dat autorijden altijd 
volgens het boekje gaat. Met 8,4 
miljoen auto’s in Nederland zijn 
onvoorspelbare situaties niet heel 
vreemd. Een bestuurder voor je 
die abrupt invoegt of opeens op 

de rem trapt. Vast geen onher-
kenbare taferelen voor wegge-
bruikers. Is het glad op de weg? 
Dan is het lastiger om op derge-
lijke situaties in te spelen. Probeer 
daarop te letten en houd dus 
vooral rekening met je mede-au-
tobestuurders.

6. Extreem remmen
In sommige gevallen is het nodig 
om hard te remmen. Dan maak 
je een noodstop. Hoe doe je dit? 
Trap je rem én je koppeling te-
gelijk in – als je een schakelauto 
rijdt tenminste. Doe je dit hard 
genoeg, dan kan het rempedaal 
gaan trillen. Maak je geen zorgen; 
dat hoort. Het is het ABS, het an-
tiblokkeersysteem. Dit zorgt er-
voor dat wielen niet blokkeren als 
je opeens hard remt. Laat de rem 
dan vooral niet los. Géén ABS? 
Ga dan níét vol op de rem. Rem 
pompend en rem als je voelt dat 
de banden weer grip hebben. 

BERNHEZE – De winterkou is terug. En de gladheid op de weg ook. Dit betekent dat je kunt schaatsen, 
maar ook dat het gevaarlijker wordt om de weg op te gaan met je auto. Kruip jij achter het stuur met 
temperaturen onder nul en gladheid? Wij hebben vijftien tips waarmee je veilig thuis moet komen.

www.autobedrijflangens.nl

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

•	 Audi	A3 1.6 TDI Sportback Ambition 
 Plus, PDC, navi clima, xenon, 2013
•	 Audi	A6	Avant	2.0 TFSI aut.,  S-Line navi, 
 Bi-Xenon, 19 inch, enz.!, 2015
•	 Audi	SQ5 313 PK! Camera, leder/alcantara, 

zwenkbare trekhaak, 20 inch, enz.!  2014
•	 BMW	320i	High EXE: leder, sportstoelen, 
 el. zonnedak  Navi, PDC, trekhaak, 2008
•	 Citroen	Berlingo	1.4i	Benz. schuifdeur, el. 

ramen, trekhaak, 97.000 km 2007

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

• Mazda	CX3, opties leder navi, bi-xenon, camera, 
sky active, 50.000 km, 2016

• Mitsubishi	ASX	1.6 Instyle ClearTec, leder, 
Xenon, navi, privacyglass, enz.!,  2012

•	 Opel	Astra	2.0T, 170 PK, Executive, navi, 
afneemb. trekhaak, 6 versn., cruise control, 
151.000 km, 2006

•	 Opel	Vivaro	2.0 CDTI L2H1, 125.000 km, airco 
3-pers., 2011

•	 Renault	Captur	0.9 Tce Leder, Camera, 
 PDC V + A , Stoelverw., enz. 2015

•	 Toyota	Auris 1.8 full hybrid Exe.
 aut. clima, navigatie, half leder, 2011

•	 VW	Beetle	1.2 TSI, airco, centr. 
 vergr, wit, 99.000 km 2012

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

6.900 km, 2015

•	 VW	Polo	1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen + 
spiegels, 239.000 km, 2006

•	 VW	Tiguan	2.0	TDI 177 PK 4-Motion  Aut. Navi, 
Bi-Xenon , Camera , Stoelverw. 99.000 km, 2013

•	 VW	Touran 1.4 TSI navi, camera trekhaak, 
stoelverwarming 2011

SchadeherStel
Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service

verkocht

nieuw	binnen

nieuw	binnen

nieuw	binnen

verkocht

verkocht

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

Opel Astra station 1.4 turbo, navigatie, 
clima, 16.000 km 2016
Opel Astra station, 1.0 turbo edition
  zonnedak, 66.000 km 2016
Opel Corsa 1.4 Cosmo, 52.000 km, 
  xenon, zeer luxe 2015
Opel Corsa 1.0 turbo, 29.000 km, airco 2016
Opel Insignia 2.0, CDTi sports, tourer 2015
Opel Meriva 1.4 turbo, airco, 55.000 km 2014
Opel Mokka X 1.4, turbo black edition 
   navigatie, 6.000 km! 2018
Peugeot 2008 1.2 allure, panoramadak,    
   navi, 33.000 km 2016
Renault Clio 0,9 TCe navigatie, airco 2013
Renault Megane station, 1.4 Tce airco, 
  navigatie, 113.000 km 2011

Seat Ateca 1.4 Tsi automaat, vol opties,
   16.000 km 2017
Seat Ibiza 1.2 2011
Renault Kangoo 1.2 TCe, navi, clima,
   vol opties, 57.000 km 2014
Volkswagen Polo 1.2 TSI navi, climate 
   control, 35.000 km, 5-drs 2014

Wordt verwacht:
Renault Grand Scenic 1.2, Tce bose, 
   uitvoering 44000 km 2017

Renault Megane 1.2 Tce, 23000 km,
   bose uitvoering, vol leer 2016

Suzuki S-cross 1.0 jetboost automaat, 
vol opties, 8.000 km! 2018

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autoscout24.nl - www.trekhaken.nl

In- en Verkoop  -  Onderhoud / APK Reparaties  -  Airco service  -  Schadeherstel  -  Diagnose

AUTOBEDRIJF-WILBERVANGOGH.NLBosschebaan 92, Heesch  T: 0412-452244

Mini Cooper S navi ecc lmv 91.000 km 2009
Peugeot 206 5 drs airco trekhaak 78.000 km 2007
Renault Captur expression automaat benzine 15.000 km 2013
Suzuki Swift 1.5 exclusieve airco 5 drs 93.000 km 2005
Volkswagen Caddy 1.6 tdi nav airco zwart 200.000 km 2014
Volkswagen Golf 1.6 tsi  5 drs airco 209.000 km 2005

Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* Ruime openingstijden

* Ruime keus en 
onafhankelijk advies

* Snelle service van 
 o.a. reparatie

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

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

www.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

VIER JAAR 
GARANTIE!

Bij Cranen Autoschade nemen wij  
ons werk serieus. Uit liefde voor het 

vak, waardoor we met niets minder dan 

topprestaties genoegen nemen. Niet voor 

niets verzorgen wij als Schadenet lid en 

FOCWA eurogarantbedrijf het schadeherstel 

voor gerenommeerde verzekerings- en 

leasemaatschappijen. Wij geven dan ook 
vier jaar garantie op het uitgevoerde 

schadeherstel en stellen gratis 

vervangend vervoer ter beschikking.

T (0413) 291458 F (0413) 293495 
E info@cranen.nl www.cranen.nl

De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther 

Sinds 1967 
gespecialiseerd 
in schadeherstel
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‘Wees wijs, als je de weg   op gaat met sneeuw en ijs’

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

Citroen C4 1.6 VTi Automaat 2009 €  3450.-
Citroen C4 Picasso panoramadak 2009 €  7950,-
Citroen C4 Grand Picasso 7 pers. 2010 €  6750,-
Fiat Panda 1.2 Emotion 2004 €  2750,-
Ford Street Ka zwart 2004 €  3750,-
Ford Ka 1.3 2009 €  4900,-
Hyundai Accent 1.4i 2010 €  3750,-
Hyundai Atos 78 Dkm Airco 2006 €  2750,-
Kia Picanto 1.0 2007 € 2999,-
Mercedes C-Klasse 200CDI Avantgarde 2004 € 3650,-
Mercedes C-klasse Estate 220CDi 2008 €  7900,-
Opel Meriva 1.6 Automaat 2005 €  4499,-
Peugeot Partner 1.4 MPV 2003 €  2499,-
Renault Twingo 1.2 Air 2008 €  4499,-
Renault Twingo  12 Dkm 2013 €  6450,-

Diverse Citroens C3 vanaf € 2500,-

Caravan
Adria Unica 431 met vast toilet 1996 €  4250,-

Bedrijfswagens EX BTW:
Citroen Berlingo 1.6 HDi schuifdeur 2009 €  5250,-

Cabriolet 
Peugeot 206 CC 2.0-16V Zwart 2002 €  3450,-
Peugeot 206 CC 2.0-16V 2005 €  4950,-
Peugeot 307 CC 2.0-16V Zwart 2004 €  5750,-

Wordt verwacht:
Hyundai Atos 70 Dkm
Citroen C4 Coupe
Citroen C1
VW Caddy maxi, gr. kenteken

Een greep uit onze voorraad!

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

Réparateur agréé

S O L U T I O N  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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

Sticker réparateur.indd   1 23/09/09   10:12

Een greep uit voorraad 

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

•  APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
•  In- en Verkoop van auto’s en lichte bedrijfsauto’s
•  Wielen en banden 

      

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart  2003  €  4.950,-
Audi A4 blauw Metalic div. opties  2001  €  4.750,- 
Citroën C5 br.1.8 grijs met.  2004  €  3.950,-
Citroen Xsara picasso blauw met.  2003  €  3.900,-
2 CV 6 blauw (belastingvrij)  1971  €  4.950,-
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.  2004  €  4.950,-
Citroen Xara Coupé  1999  €  1.500,-
Daihatsu Yong yrv zwart  2002  €  2.750,-
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met.  2001  €  1.999,-
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw  1997  €  1.999,-
Ford Focus stationcar, 16 16v  2002  €  3.499,-
Ford Focus stationcar, zwart  2002  €  2.750,-
Ford Ka         meeneemprijs    1998 €  650,-
Ford Transit connect, ex btw  2004  €  3.250,-
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars  2005  €  7.750,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje  1987  €  8.250,-
Mazda 2 automaat, 28dkm  2005  €  6.450,-
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties  2002  €  3.800,-
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat  1991  €  2.950,-
Mercedes 250 TD autom.youngtimer  1996  €  5.950,-
Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-
Peugeot 206 CC cabrio  2006  €  6.950,-
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk  1994  €  750,-
Renault Laguna break 1.6 16v  2000  €  1.450,-
Renault Megane Scenic lgp, g3  1999  € 1.499,-
Renault Twingo grijs metalic   2003  € 2.750,-
Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf Cabrio lmv  1995  €  2.500,-

Maashorst ondernemers
begint 2019 met het uitrollen 
van de nieuwe doelstelling
NIEUWE WEBSITE EN NIEUWE FOLDER BIJ AANGEPASTE NAAM

Het was een gezellige leden-
avond waarbij weer volop 
nieuwtjes en wetenswaardig-
heden door de leden onderling 
gedeeld werden. Martin Osten-
dorf, eigenaar van de Muifel-
brouwerij, kondigde aan dat hij 
op 16 februari zijn echte eigen 
brouwketels gaat openen.

Na het welkomstwoord door 
voorzitter Twan van Bakel, ver-
telde bestuurslid Rian van Schijn-
del van Maashorst Ondernemers 
over de nieuwe doelstellingen 
van de stichting. Een nieuwe 
naam, een nieuwe huisstijl én 
een nieuwe website werden ge-
presenteerd onder het motto; 
‘Als je jezelf serieus neemt, doen 
anderen dat ook’.

Rian: “Steeds meer bedrijven 
weten ons te vinden. Als on-
dernemer in de Maashorst heb 

je binding met dit prachtige 
OERgebied en kun je samen het 
natuurgebied én je eigen onder-
neming op de kaart zetten. Door 
samenwerking, ontmoeting en 
informatievoorziening wil Maas-
horst Ondernemers jou als on-
dernemer laten profiteren van 
een groot netwerk in het Maas-
horstgebied.” 

Voor alle leden was er tenslot-
te een leuke verrassing in de 
vorm van een houten ledenbord, 
mede mogelijk gemaakt door 
Maashorst Ondernemers Marc 
van Hemert van Lasertechniek 
Nederland, Twan van Bakel van 

Vakantiepark Zevenbergen en 
Kim, Paul en Paul van De Nistel 
Ontmoetingsplek.

Muifelbrouwerij
Muifelbrouwerij heeft als missie 
het ontwikkelen, produceren en 
verkopen van smakelijke en bij-
zondere speciaalbieren en dat 
doet de brouwerij al sinds 2007. 
Martin Ostendorf vertelde vol 
enthousiasme over zijn passie en 
de collega-ondernemers kregen 
een kijkje in de keuken.

Hierna werd nog even ‘nage-
muifeld’ onder het genot van 
een lekker Muifelbiertje!

MAASHORST - De eerste ledenbijeenkomst van 2019 werd georganiseerd in de Muifelbrouwerij in 
Oss. Maandag 21 januari was er een grote opkomst, wat vast ook te maken had met de producten van 
de Muifelbrouwerij. Tijdens deze bijeenkomst werden ook de nieuwe doelstellingen voor 2019 van 
Maashorst Ondernemers gepresenteerd.

Samenwerken,
ontmoeten en
informeren

ondernemersvereniging Heesch 
proost op het nieuwe jaar

Tijdens de vergadering kon het 
bestuur trots aankondigen dat 
Sander van Vugt bereid is ge-
bleken het bestuur te gaan 
versterken met als aandachts-
gebied marketing en communi-
catie. Aangezien dit één van de 
speerpunten voor 2019 is, is het 
bestuur hier extra blij mee. We 
willen graag aan alle onderne-
mers in Heesch laten zien waar 

we allemaal mee bezig zijn door 
middel van een betere commu-
nicatie. 
Daarnaast zijn er diverse trajec-
ten waar we concreet mee aan 
de slag zijn zoals het Keurmerk 
Veilig Ondernemen (deels in 
samenwerking met centrumma-
nagement Heesch), maar ook 
het ter discussie stellen van mo-
gelijkheden qua vestiging of be-

drijfsverplaatsing (voor de groei 
van bestaande ondernemers) 
binnen Heesch staat hoog op de 
agenda. 

Verder willen we graag periodiek 
een platform bieden voor on-
dernemers uit Heesch om elkaar 
te ontmoeten en (nog) beter te 
leren kennen. Tijdens de nieuw-
jaarsbijeenkomst is dit al goed 
gelukt en op 6 april vieren we 
met de leden ons 25-jarig be-
staan met een knalfeest. Daar-
naast staan enkele meer infor-
matieve sessies voor de rest van 
2019 op de planning, dus... een 
jaar vol mooie verwachtingen!

www.ondernemersvereniging
heesch.nl

HEESCH - Veel leden van Ondernemersvereniging Heesch (OVH) hebben 22 januari geproost op een 
jaar vol mooie verwachtingen bij Restaurant De Waard in Heesch. Binnen het bestuur zijn er enkele 
nieuwe mensen binnengehaald die voor een frisse wind gaan zorgen. Eerder berichtten we al over Rens 
van Nistelrooij, die als nieuwe voorzitter aan de slag is gegaan.

De nieuwjaarsbijeenkomst van OVH

Ga naar www.maashorst-ondernemers.nl voor meer informatie.

7. niet remmen
In tegenstelling tot de vorige tip: 
niet remmen is soms ook ver-
standig. Moet je bijvoorbeeld 
een gladde bocht door? Laat het 
gas dan van tevoren los. De kans 
bestaat anders dat je moet rem-
men. 

En dan is er weer een kans dat de 
wielen grip verliezen en de auto 
gaat slippen. Laat je de rem ruim 
op tijd los? Let dan wel op ach-
terliggend verkeer. Het is aan te 
raden om pas na de bocht weer 
op je gaspedaal te duwen. Geef 
niet al in de bocht gas, daar is 
namelijk een groter slipgevaar. 
Doe dit pas als je weer recht rijdt.

8. toch in de slip: rustig blijven
Raak je toch in de slip? Dat kan 
natuurlijk gebeuren. Misschien 
reed je, voor de weersomstandig-
heden, toch te hard. Kan ook zijn 
dat je verrast werd door plotselin-
ge gladheid. De weg lijkt dan op-
eens een ijsbaan. Blijf in ieder ge-
val rustig en houd je hoofd koel. 
Kijk naar waar je heen wilt – rijd 
je op een obstakel af, kijk hier dan 
níét naar – en corrigeer door mid-
del van rustig sturen. Trap hierbij 
je koppeling in, zo verbreek je de 
aandrijving. Laat daarna pas het 
gas los. Werkt dit niet? Blijf dan 
sturen naar waar je heen wilt. Is 
het echt nodig: maak dan een 
noodstop. 
 Bron: Pricewise
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LOOSBROEK - Toneelvereniging 
de Verenigde Spelers is op zoek 
naar nieuwe leden. 

Zij repeteren op een ontspannen, 
gezellige, enthousiaste, maar ook 
gedreven wijze in de periode van 
eind augustus tot en met halver-
wege november, als de uitvoering 
is. De repetities zijn op woens-
dagavond van 20.00 tot 22.30 
uur uur in CC De Wis. 

Voor meer informatie kun je con-
tact opnemen met de regisseuse 
Mariëlle Dams, 
06-12663476 of mail naar 

verenigdespelersloosbroek@
gmail.com.

We zijn op zoek naar bezorgers voor DeMooiBernhezeKrant
in NISTELRODE, HEESCH en HEESWIJK-DINTHER

NISTELRODE Ongeveer 280 adressen
Blauwesteenweg, Boekweitstraat, Prinsenstraat, Korte Veerstraat, 
H. v.d. Venstraat, De Beekgraaf, W. van Houtstraat, 
Frans Hochtenbachstraat en gedeelte Weijen.

NISTELRODE Ongeveer 120 stuks
Gedeelte Delst, Oud Menzel, gedeelte Udenseweg, Achterstraat, 
Piet Geersdijk, Brandsestraat, Achter de Berg, Molenhoeve 
en gedeelte Maxend.

HEESCH Ongeveer 240 adressen 
Acacialaan, Wilgenlaan, Lindenlaan, Beukenlaan, Osseweg, 
Nistelrodeseweg, Goorstraat, Hoefstraat, Langven, Kampstraat, 
Bosstraat, Kortven, Graafsebaan en Bleekloop.

HEEEY JIJ DAAR!
VANAF 13 JAAR

Extrazakcentjebijverdienenop woensdag?We zijn op zoek naar bezorgers voor DeMooiBernhezeKrant
woensdag?woensdag?

INTERESSE?
Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of 
bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi. 

aan het werk

Vrijwilligerspunt Bernheze

Begeleider voor de naaigroep in Heesch
Ben jij handig met de naaimachine en help je graag anderen met 

naaiwerkzaamheden? En ben je beschikbaar op woensdagochtend? 
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Je gaat hand-en-spandiensten verlenen aan een groep 
enthousiaste deelnemers die graag wil leren naaien, van het 
knippen van patronen tot en met het inzetten van ritsen e.d. 

Er zijn zeven naaimachines aanwezig.

Mocht dit je aanspreken dan nodigen we je uit om contact op te 
nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze in Heesch, 

Ank Meertens: 06-14342803,
vpbernheze@ons-welzijn.nl, www.ons-welzijn.nl

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

50% Cyaan • 100% Magenta50% Magenta • 100% Yellow20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

KRULLENDONK - De jaarlijkse 
carnavalsmis vindt plaats op 
zaterdag 2 maart in de Petrus’ 
Bandenkerk in Heesch. 

In de afgelopen jaren is er een 
mooie traditie ontstaan: de fees-
telijke carnavalsdagen beginnen 
met een kort moment van rust 
en bezinning. Nou ja, de rust is 
betrekkelijk want er is nogal wat 
geluid aanwezig! Naast Hofka-
pel ‘De Dors(t)vlegels’ en een 
dweilorkest hebben we al jaren 
een geweldig gelegenheidskoor 
dat de viering ondersteunt! We 
willen iedereen de gelegenheid 
geven om deel uit te maken van 
het carnavalskoor. Dus zing je 
graag en heb je iets met kerk of 

carnaval: DOE DAN MEE!

De repetities zijn op zondag-
avond 10, 17 en 24 februari, 
steeds van 19.00 tot 20.30 uur. 
Als je mee wilt doen of meer in-
formatie wilt, stuur dan een mail: 
carnavalsmis@outlook.com.

Carnavaleske zangers 
Krullendonk gezocht!

DE opLoSSinG

Acteertalent gezocht!

www.tipmooibernheze.nl
Ga naar

• anoniem
• Gratis

•  In 3 minuten

Van Bernheze 
voor Bernheze
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opnieuw een kledingbeurs
De eerste Kledingbeurs Heesch, 
gehouden op 4 januari, is een 
feit! Het was een geslaagd eve-
nement. Er is heel veel kleding 
ingebracht voor zowel baby’s als 
kinderen, jeugd, dames en he-
ren. Alle maten zaten erbij, net 
als gloednieuwe kleding en zelfs 
veel mooie merknamen!

Onze volgende beurs is op vrijdag 1 februari. Je kunt kleding inbren-
gen tussen 9.00 en 12.00 uur. Het moet winterkleding zijn, schoon 
en heel. Je moet de artikelen geprijsd aanleveren. Voor meer info 
en/of het opvragen van je persoonlijke verkoopnummer, kun je con-
tact opnemen met 06-19940313. Van de verkochte kleding krijg 
je 90% van de opbrengst, de overige 10% is voor de organisatie. 
Indien er geld overblijft, dan wordt dit geschonken aan een goed 
doel, net als de kleding die niet wordt verkocht en niet door jou 
wordt opgehaald.

Ben je op zoek naar modieuze, vlotte kleding en accessoires (schoe-
nen, tassen, kookschorten, sieraden en dergelijke) voor weinig geld? 
Loop dan bij ons binnen in het gebouw van ONS talent aan de De 
La Sallestraat 3 (de beurs wordt gehouden in de gymzaal). Je bent 
welkom vanaf 14.00 uur. De beurs duurt tot 20.00 uur en... de kof-
fie met een koekje staat klaar!

Schadewijkstraat 6, 5384 BC Oss
Postbus 322, 5340 AH Oss
088 3742525 
www.ons-welzijn.nl 

Locatie Bernheze
Vrijwilligerspunt
Femke Prince
06-14342428

J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
06-57098584

Sociaal Team
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl

team Groot Hart schaatste succesvol
Op de Weissensee voor Stichting Hartekind

Angeliec en Tom (Hartekind) 
hebben beiden met succes de 50 
kilometer voltooid. Ook Mirella 
heeft ondanks een flinke griep 
een prachtige 50 kilometer neer-
gezet, wat een bikkel! Samen 
met de 50 kilometer die haar 
dochter Inge (Hartekind) ge-
schaatst heeft, maakt dat maar 
liefst 100 kilometer!

Daarnaast schaatste Merijn uit 
Heesch (Hartekind) ook de 50 
kilometer, super knap! En zijn 
moeder Miriam heeft maar liefst 
de 100 kilometer voltooid. Ook 
Paul ging voor de 100 kilometer 
maar... kon uiteindelijk de teller 
zelfs op 175 kilometer zetten! 

Aan het einde van de dag werd 
er nog met z’n allen in spanning 
afgewacht, want Twan moest 
nog even hard bikkelen terwijl 
de Weissensee inmiddels was 

veranderd in een donker en 
koud schouwspel! Rond 18.00 
uur kreeg Twan een warm ont-
haal bij de finish na het succesvol 
voltooien van de 200 kilometer. 
Dit was zeker een dag met een 
lach en een traan. Iedereen heeft 
er lang naartoe geleefd en hierbij 
dan ook een grote dank aan alle 
mensen die daarbij hebben mee-

geleefd, gesteund en gedoneerd 
tijdens de weg naar de alterna-
tieve Elfstedentocht op de Weis-
sensee, maar ook op de dag zelf. 

Uiteindelijk heeft dit voor Team 
Groot Hart € 22.406,- opgele-
verd en een totale eindstand van 
€ 70.149,- voor Stichting Harte-
kind!

HEESCH - Zowel onze schaatsers als supporters rukten vorige week vroeg in de ochtend uit bij een 
temperatuur van -18 graden, richting de Weissensee (een meer in Oostenrijk). Dit werd uiteindelijk een 
zonovergoten dag met prachtige resultaten! 

Met drie regerend regionaal 
kampioenen en twee huidige 
aanvoerders van de regionale 
ranglijsten, zijn de ogen voortdu-
rend op de Heesche vereniging 
gericht. Elk toernooi opnieuw is 
het spannend of er weer dagprij-
zen en belangrijke punten voor 
de Hebris Junior Tour ranglijsten 
gepakt gaan worden. 

Gelukkig deden veel Heesche 
spelers wat zij moesten doen. 
Zij knokten zich ronde voor ron-
de door het toernooi heen en 
wisten uiteindelijk in de finale 
te belanden. Uitblinkers waren 
Thijmen Schoppema en Meike 
Brugman, samen goed voor zes 
van de twaalf dagprijzen. Alle-
bei wisten zij in alle onderdelen 
waarin zij deelnamen, enkel, 
dubbel en gemengd dubbel, de 
finale te bereiken. 

Thijmen deed dat in het dubbel-
spel samen met Bram van Her-
pen, zij sleepten de eerste prijs in 
de wacht. In het gemengd dub-
belspel was Sjin Jacobs zijn part-
ner. In een spannende ‘Heesche’ 
finale in het gemengd dubbel-
spel namen Thijmen en partner 
Sjin het op tegen mede-uitblin-
ker Meike en haar partner Bram. 
Uiteindelijk trokken Thijmen en 
Sjin in dat onderdeel aan het 
langste eind. 

Eveneens waren er prijzen voor 
regerend regionaal kampioenen 
Mirne Hoeks en Anne Ruijs. De 
Heesche dames knokten zich 
in het damesdubbel knap naar 
een tweede plaats, achter me-
de-Heeschenaar Meike en haar 
partner. Voor Mirne was er 
eveneens zilver in het dames en-
kelspel.

HbV’ers stelen show 

BERLICUM/HEESCH - Afgelopen zondag speelden badmintonners 
uit de regio op het jeugdtoernooi van BV Shuttle Up. Maar liefst 
dertien jeugdspelers van de Heesche Badminton Vereniging reisden 
af naar Berlicum. 

badminton

V.l.n.r.: Thijmen, Anne, Meike, Sjin, Mirne & Bram

De vrouwen uit Hees-
wijk-Dinther verloren duels op 
iedere positie, het ontbrak aan 
felheid en effectiviteit. Met een 
ruststand van 15-3 leek de wed-
strijd gespeeld. Voor coach Jac-
ques Kop Jansen tijd om orde op 
zaken te stellen. Op deze manier 
door blijven korfballen was geen 

optie, dus werd iedereen op 
scherp gezet. De tweede helft 
was een wereld van verschil. De 
felheid was terug in de ploeg en 
zowel verdedigend als aanval-
lend werd stukken beter gekorf-
bald. Voor Oranje-Wit brak een 
lastige fase aan, waarin Altior 
dichterbij kroop. Het gat was te 

groot om te dichten, maar met 
een eindstand van 19-11 heb-
ben de vrouwen van Altior zich 
wel laten gelden. De eerste helft 
van de zaalcompetitie is afgelo-
pen en met slechts twee punten 
bevindt Altior zich nog op een 
degradatieplek. 

Prinses Irene 2 - Altior 2: 10-13
Flamingo’s 2 - Altior 3: 5-12
Prinses Irene 3 - Altior 4: 17-10
BMC MW1 - Altior MW1: 10-3
Altior R1 - Be Quick R1: 7-4
SCMH R1 - Altior R1: 10-6 
Altior A2 - ODIO A1: 10-8
Altior A3 - Flash A1: 15-3
Altior B1 - De Peelkorf B1: 7-17
Altior B2 - Corridor B1: 8-7
Altior C1 - De Korfrakkers C1: 
9-7
NDZW C1 - Altior C2: 2-10
Odisco C1 - Altior C3: 2-2
De Korfrakkers D1 - Altior D1: 
6-8
Altior D2 - Corridor D2: 3-3
De Peelkorf E1 - Altior E1: 11-2.

Altior wil uit degradatiezone
VENRAY/HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 27 januari speelde Al-
tior een uitwedstrijd tegen Oranje-Wit in Venray. Met duidelijke 
afspraken leek de ploeg helemaal klaar voor de start. Het was ech-
ter de doelpuntenmachine van de thuisploeg die het eerst op gang 
kwam.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

de tweede helFt 
was een wereld 

van verschil
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Goed van start
Aanvankelijk leek er geen vuiltje 
aan de lucht voor DOS’80. De 
dames scoorden meteen en ver-
dedigend zat het goed dicht. 
De aanvallen daarentegen ver-
liepen bijzonder stroef. Het luk-
te de opbouwspeelsters niet om 
voldoende druk te leggen en zo 

ruimte te creëren voor de cirkel- 
en hoekspeelsters. Er werd nau-
welijks gebruikt gemaakt van 
ingestudeerde patronen om de 
verdediging van Groesbeek op 
de proef te stellen. Hierdoor ont-
stond er een spannende strijd, 
die een 11-11 ruststand oplever-
de. 

Aanval schoot te kort
In de tweede helft kon DOS’80 
andermaal geen vuist maken in 
de aanval. Nu was het Groes-
beeks Glorie dat wel het net wist 
te vinden en in het eerste kwart 
uitliep naar 15-11. Een kwartier 
lang wist de Heesche ploeg geen 
enkel doelpunt te maken. Met 
nog maar weinig tijd op de klok, 
was het voor DOS’80 zaak om 

snel wat doelpunten te maken. 
Dit lukte door vechtlust en voor 
iedere bal te knokken. Daardoor 
kwam DOS’80 terug tot 16-16. 
De wedstrijd leek zich te kante-
len in het voordeel voor Heesch 
maar het was uiteindelijk Groes-
beek dat aan het langste eind 
trok en won met 17-16. 

Komende zaterdag spelen de da-
mes om 19.00 uur in sporthal ’t 
Vijfeiken tegen GHV, dat tweede 
staat. Bij winst maakt DOS’80 
een grote stap in de richting van 
het kampioenschap. De toegang 
is gratis.

Misstap  
dames DoS’80/olympia’89
HEESCH - Zaterdagavond liepen de dames van DOS’80 hun eer-
ste nederlaag van het seizoen op. Groesbeeks Glorie wist met één 
doelpunt verschil te winnen en daarmee de Heesche dames zonder 
punten naar huis te sturen. 

handbal

Selina van den Hurk
 Foto: Ruud Schobbers

nauwelijks gebruik 
gemaakt van 

ingestudeerde 
patronen

Succesvolle tweede
voorwedstrijd voor Sine-Cura

TILBURG/HEESWIJK-DINTHER -
Siena, Lynn en Nina turnden 
afgelopen weekend de tweede 
voorwedstrijd van het seizoen 
in Tilburg. 

Op zaterdag kwam Nina als eer-
ste aan de beurt. Nina begon 
de wedstrijd twijfelend op balk, 
maar herpakte zich op vloer. 
Ze turnde een keurige wedstrijd 
en behaalde onverwacht een 
derde plaats en drie toestelfi-
nales! Lynn mocht later op de 
dag in actie komen. Ook zij be-
gon haar wedstrijd twijfelend op 
brug, maar herpakte zich op balk 
waar ze zelfs 11.00 punt voor 
kreeg! Lynn turnde een goede 

wedstrijd en werd twaalfde. Ze 
heeft zich hiermee voor de re-
giofinale geplaatst en voor de 
toestelfinale van balk. 

Op zondag was het de beurt aan 
Siena. Zij begon wat wankelend 
op balk, maar maakte dit meteen 
weer goed op vloer. 
Siena wist op drie van de vier on-
derdelen beter te scoren dan de 
eerste wedstrijd en behaalde nu 
een keurige achttiende plaats. 
Daarmee heeft ook Siena zich 
geplaatst voor de regiofinale. 

Siena, Lynn en Nina: heel veel 
succes op de regiofinale en toe-
stelfinale op 23 en 24 maart.V.l.n.r.: Siena, Lynn en Nina

turnen

Slamdunk ’97 verliest van Vido

In het tweede kwart kwam 
Heesch wat moeizaam op gang, 
maar in de tweede minuut 
scoorde Tim weer. Daarna volg-
den Elina, Luuk en Stan en was 
de ruststand 22-26, super!

In het derde kwart zakte Slam-
dunk ‘97 een beetje in waardoor 
Vido verder kon uitlopen. Elina en 
Tim brachten de tussenstand na 
drie kwarten op 28-38. Heesch 
zat dichtbij de overwinning! De 

verdediging van Slamdunk werd 
op scherp gezet, maar Vido wil-
de de voorsprong niet wegge-
ven, dus ook daar werd de ver-
dediging beter.

In het vierde kwart kwam Slam-
dunk pas in de derde minuut aan 
scoren toe, dat was niet best! 
Helaas miste Heesch er iets te-
veel waardoor ze verloor met 
38-48. Maar Slamdunk heeft su-
per gespeeld! 

Vanaf 6 jaar kun je meetrainen 
op woensdagen van 17.45 tot 
19.15 uur.

HEESCH - Na vele tegenslagen speelde afgelopen zaterdag Slamdunk’ 97 haar derde wedstrijd tegen 
Vido. Na een openingsscore van Elina was de nul er in ieder geval af! Vido bleef ook scoren, maar door 
Stan en Tim bleef de Heesche club enigszins bij. Vanaf de zesde minuut liep Vido uit. De stand na een 
kwart was 9-14.

basketbal
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De kampioenen van Vogelvreugd

Van 10 tot en met 13 januari 
vonden de wereldkampioen-
schappen voor Volièrevogels in 
Zwolle plaats. De vogels werden 
op zaterdag 5 januari door de 
deelnemers gebracht, zodat ze 
op zondag en maandag gekeurd 
konden worden. Op donderdag 

10 januari tot en met zondag 13 
januari was de show geopend 
voor bezoekers. Een spannende 
week voor zowel Jan als Bart, 
want op woensdag zou de uitslag 
online komen. 

“De officieuze lijst kwam bij ons 

binnen via een vriend in Dubai”, 
vertelt Bart. “Dan ga je zoeken 
naar je naam. Ik zag al meteen 
dat Jan zilver had en dan zie je 
dat je zelf twee keer bovenaan 
staat, één keer met de stam en 
een keer met een individuele vo-
gel.” Maar de lijst was nog niet 

officieel bekend gemaakt en dat 
maakte het alleen maar spannen-
der. Die lijst kwam pas om 11.00 
uur online”, zegt Bart. 

Bart kweekt met kanaries, waar-
van hij er twaalf had meegeno-
men naar de wereldkampioen-
schappen. “Ik had er een vogel 
tussen zitten die op shows vaak 
wint, maar dat is natuurlijk geen 
garantie dat ik deze kampioen-
schappen zou winnen”, zegt 
Bart. Jan heeft in totaal achttien 
soorten vogels in zijn volière zit-
ten. “Het houden van vogels is 
voor mij een mooie hobby. Mee-
doen aan shows vind ik een leuke 
bijkomstigheid, maar is niet mijn 
hoofddoel”, vertelt Jan. Maar dat 
wil niet zeggen dat hij niet trots 
is op zijn prijswinnaars. “Ik had 
een rode kardinaal en een groen-
vleugelduif ingebracht. Die rode 
kardinaal heb ik al twee jaar, die 
heb ik speciaal bewaard voor de 
show”, zegt Jan. 

Volgens de twee heren is er geen 
mooiere hobby dan het houden 
van volièrevogels. “Er is altijd le-
ven in je tuin en er zit altijd wel 
een vogel te zingen”, zegt Jan. 
“Ik heb een speciale boom in 
mijn tuin gezet om allerlei vogels 
aan te trekken en ik ga regelma-
tig met een verrekijker het bos in. 
Je zult maar net die ene bijzon-
dere vogel tegenkomen“, vertelt 

Jan enthousiast. “Als ik ’s avonds 
thuiskom en de kanaries ga voe-
ren, dan vergeet ik alles even”, 
voegt Bart daaraan toe. 

Op 16 februari worden Jan en 
Bart gehuldigd door vogelvereni-
ging Vogelvreugd.

NISTELRODE – Voor het eerst in de geschiedenis van de vereniging heeft vogelvereniging Vogelvreugd 
een wereldkampioen. Bart Ruijs, de trotse eigenaar van de kanaries die de gouden medailles wonnen, 
kreeg tijdens Mondial Zwolle twee gouden en een zilveren medaille omgehangen. Jan van Lith won 
twee zilveren medailles. 

De kampioenen Jan van Lith en Bart Ruijs in de vertrouwde omgeving; tussen hun vogels
 Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Marcel van der Steen

Agaat Onyx geel mozaïek

Aan inzet ontbrak het afgelopen 
weekend dan ook zeker niet, 
maar Prinses Irene wist dit helaas 
niet om te zetten in doelpunten. 
De Korfrakkers daarentegen 
scoorde met fases vrij gemakke-
lijk van afstand en kon verder uit-
lopen. Na een ruststand van 3-7 
verloor Prinses Irene uiteindelijk 
met 11-18.

prinses irene redt het niet 
tegen de Korfrakkers
NISTELRODE - Prinses Irene mocht het het afgelopen weekend weer 
opnemen tegen de Korfrakkers uit Erp. Vorige week dinsdag speel-
den zij ook al tegen elkaar om de gestaakte wedstrijd in te halen. 
Deze wedstrijd werd verloren door Prinses Irene, maar er waren 
weer nieuwe kansen!
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peter Ludwig 
wint snerttoernooi Jeu de 
boulesclub Die Lé 2019

NISTELRODE - Het jaarlijkse 
snerttoernooi voor Jeu de bou-
lesclub Die Lé stond zondag 27 
januari op het programma. 

Evenals vorig jaar was ook dit 
keer gekozen om het toernooi 
te houden in de manege aan de 
Dintherseweg. De activiteiten-
commissie had samen met de 
wedstrijdcommissie een en ander 
weer voortreffelijk voorbereid. 
Na vier wedstrijden was Peter 
Ludwig de enige die de vier wed-
strijden allemaal gewonnen had 
en hij werd dan ook winnaar van 
het snerttoernooi 2019. Proficiat!

jeu de boules

Jadey van buel 
pakt goud

KAATSHEUVEL/HEESCH - Af-
gelopen zondag is judoka Jadey 
van Buel (6), van de gelijknamige 
sportschool, kampioen gewor-
den tijdens het jaarlijkse Lang- 
straattoernooi in Kaatsheuvel. Ja-
dey won maar liefst vier partijen 
op rij bij de meisjes onder 8 jaar 
tot 25 kilogram.

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

www.mooibernheze.nl

DonDErDAG 31 JAnuAri
informatie middag & avond 
over dementie
CC De Pas Heesch

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

taiji37Vorm - taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

film: the Guilty
CC Nesterlé Nistelrode

open dag
Mondriaan College Oss
Pagina 10

VriJDAG 1 fEbruAri
Herinner je wie jij bent
Centrum MAIA Nistelrode

Workshop de vier klanken 
van de Chö
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Kledingbeurs
De la Sallestraat 3 Heesch
Pagina 25

Kaartavond Kbo-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Max van den burg 
CC De Pas Heesch

zAtErDAG 2 fEbruAri
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

blasiuszegen
Willibrorduskerk Heeswijk-Dinther
Pagina 12

nothing Else Matters
CC De Pas Heesch
Pagina 3

zonDAG 3 fEbruAri
Voetreflex workshop
Gabriellic Voetreflex 
Heeswijk-Dinther

fikm: blacKkKlandsman
Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 6

Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Wisentexcursie
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

MAAnDAG 4 fEbruAri
poedja-Visualisaties-
Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Mind-Walk Monday
Natuurgebied de Maashorst

Yoga
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2

DinSDAG 5 fEbruAri
taijiwuxigong - zhan zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Wildavond
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Yoga
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2

Gratis taxatiedag
Vivaldi Oss
Pagina 20

WoEnSDAG 6 fEbruAri
repair Café
Checkpoint Heesch
Pagina 3

Kienmiddag
CC Servaes Heeswijk-Dinther

op weg naar je kracht
Praktijk Gabriellic Voetreflex 
Schijndel

reiki - oefenavond
Centrum MAIA Nistelrode

Lezing Leven met minder 
spullen
Bibliotheek Nistelrode
Pagina 12

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DonDErDAG 7 fEbruAri
natuurgeneeskundig consult
DIO/The Read Shop/Prima 
Sparkling Nistelrode

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

taiji37vorm - taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VriJDAG 8 fEbruAri
Herinner je wie jij bent
Centrum MAIA Nistelrode

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Keez-avond
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Keeztoernooi 
Café-Zaal ‘t Tramstation 
Nistelrode

op weg naar je kracht
Praktijk Gabriellic Voetreflex 
Schijndel

pubquiz
CC De Pas Heesch

zAtErDAG 9 fEbruAri
familieopstellingen
Centrum MAIA Nistelrode

Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Cd presentatie 
bianca van Herpen
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode
Pagina 21

tonpraatavond
CC De Pas Heesch
Pagina 12

zonDAG 10 fEbruAri
Alpacafarm open - 
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

rommelmarkt Gilde 
Gildebergske Vorstenbosch

the Simon & Garfunkel Story
CC De Pas Heesch
Pagina 12

MAAnDAG 11 fEbruAri
Mind-Walk Monday
Natuurgebied de Maashorst

informatiemiddag: Kbo reis
De Stuik Vorstenbosch
Pagina 6

Alzheimer Café
Ontmoetingscentrum Meteoor 
Oss

poedja-bardo ondericht-
Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

film: the children act
Filmhuis De Pas Heesch

DinSDAG 12 fEbruAri
taijiwuxigong - Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

Smaakvol Surinaams
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther 

informatie avond: 
Cursus assertiviteit
Interpunctie Veghel

film: the children act
Filmhuis De Pas Heesch

WoEnSDAG 13 fEbruAri
Kaartmiddag Kbo-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Marianne Huisman, Helder-
ziende waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode

Vipassyana Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DonDErDAG 14 fEbruAri
Valentijnsproeverij
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

informatie avond: 
Cursus assertiviteit
Interpunctie Veghel

taiji37vorm - taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

pepijn Schoneveld 
CC De Pas Heesch
Pagina 12

VriJDAG 15 fEbruAri
Workshop Drupe Mandala
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Keezbord avond
`t Gildebergske Vorstenbosch

zAtErDAG 16 fEbruAri
Start: bomenpark open 
TV De Hoef Heesch

Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek

Alpacafarm open - 
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

olie-dag
Kilsdonkse Molen 
Heeswijk-Dinther

Sponsordiner Stichting pEp
Restaurant De Waard Heesch
Pagina 3

reünie De Meule
CC De Pas Heesch

prinseroaje
Café De Zwaan Heeswijk-Dinther

optreden roept u Maar
De Stuik VorstenboschEv
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Fotograaf: 
Ton Vrijsen


