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‘Het is fijn dat het er is,

maar je hoopt
het nooit mee
te maken’
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De Homeride Daddies met maar een doel

Tekst: Tamlyn van Lanen

HEESWIJK-DINTHER – Als je kind in het ziekenhuis komt te liggen wil je altijd in de buurt kunnen zijn.
Maar dat is niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld omdat het ziekenhuis tientallen kilometers van je eigen
huis vandaan is en een hotelovernachting te duur is. Daarom zijn er de Ronald McDonaldhuizen waar
ouders van zieke kinderen kunnen verblijven.
De Homeride Daddies hebben allemaal van dichtbij meegemaakt
hoe fijn deze huizen zijn. Het
team bestaat uit negen ‘daddies’,
waarvan vijf als vader in een
Ronald McDonaldhuis hebben
verbleven. “Een van de daddies
wilde na zijn verblijf heel graag
iets terugdoen voor het Ronald
McDonald Kinderfonds en kwam
toen bij de HomeRide uit. Dat is
een fietstocht van 500 kilometer
die je in 24 uur aflegt”, legt Olaf
Otjens uit. Olaf fietst zelf niet
mee, maar neemt het organisatorische gedeelte voor zijn rekening.
Eén van die negen fietsers is
Wilfred Buskermolen. Samen
met zijn partner Sandy Verkuijlen
kreeg hij een zoontje, Sverre.
“Hij is geboren met 37 weken en
een dag, maar hij deed het goed

dus mocht hij gewoon thuisblijven”, vertelt Sandy. “Maar na
drie weken vonden we bloedvlekjes in zijn bed en toen ging
het allemaal heel snel.” Sandy
bezocht de huisartsenpost met

waren aan het inchecken bij het
Ronald McDonaldhuis in Veldhoven terwijl Sverre onderzocht
werd, maar tijdens het inchecken
werden we gebeld dat hij met
spoed naar Utrecht moest.”

17 februari zullen de daddies trainen bij de jumbo om
zo extra aandacht te vragen voor de emballage-actie
Sverre. De huisartsenpost stuurde
moeder en zoon eerst naar huis,
maar het moedergevoel bleef
aangeven dat het niet goed zat
en Sandy is de volgende ochtend
weer naar de huisarts gegaan die
hen doorverwees naar het ziekenhuis in Veghel. Vanuit daar is
Sverre met spoed overgebracht
naar het ziekenhuis in Veldhoven. “Ondertussen was Wilfred
ook van zijn werk gekomen. We

carnaval
in Bernheze

“En dan begint de ellende pas
echt”, zegt Wilfred. “Sverre
bleek een hersenbloeding en een
herseninfarct te hebben gehad.
Ze hebben een uitwendige drain
geplaatst, allerlei onderzoeken en
nog meer ingrepen uitgevoerd.
In totaal heeft hij elf weken in
het ziekenhuis in Utrecht gelegen.” Ten tijde van de opname
volgden veel zware gesprekken

Boomrooierij

met artsen en zag de toekomst
er somber uit. “Gelukkig konden we gedurende die elf weken
in het huis overnachten en onszelf even opladen. Het was een
zware periode, maar het Ronald
McDonaldhuis heeft ons op de
been gehouden. De vrijwilligers
boden een luisterend oor en we
waren even weg uit de grote
ziekenhuiszorgen, maar snel bij
Sverre als dit nodig was.”
De Homeride Daddies hebben als
doel om één jaar aan overnachtingen op te halen met hun deelname aan de HomeRide. Je kunt
daarom doneren in de vorm van
een of meerdere nachten, of een
vrije donatie doen door middel
van een nachtzoentje.
Ook kun je de mannen in actie
zien op 17 februari bij Jumbo
Heeswijk-Dinther, waar de Daddies bij de winkel zullen trainen
om zo extra aandacht te vragen
voor de emballage-actie. De
Homeride Daddies zijn namelijk
de gehele maand februari het
goede doel in de emballagebox.
Wil je meer weten of een donatie doen? Via de Facebookpagina
kun je op de knop ‘doneren’
drukken en dan kom je op de
teampagina van de Homeride
Daddies op www.homeride.nl.
Of kom aanstaande zaterdag
naar Jumbo in Heeswijk-Dinther
om ze aan te moedigen en een
donatie te doen.
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Sinds 1937 een begrip in Nederland!

Van Weert Rondhout B.V.
Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek
Terrasoverkapping op maat?
Bezoek onze buitenshowroom
Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490

Zie pagina 9, 13, 16, 29 en 32

www.decozonwering.nl

• Bomen rooien
• Bomen snoeien
• Stobben frezen

• Klepelen takhout-begroeiing
• Ophalen groenafval
• Biomassa - Rondhout

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

Zie pagina 17

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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Zondagse
Muziek

NOG EENTJE DAN
en AFTERNOON DELIGHT
ZONDAG 25 FEBRUARI
VAN 15.00-17.00 UUR
TOEGANG GRATIS

Gevarieerd muzikaal aanbod
tijdens Zondagse Muziek
NOG EENTJE DAN
De Partyband ‘Nog Eentje Dan’
bestaat uit zeven enthousiaste
muzikanten uit Oss en omgeving, waaronder Nistelrode. Ze
spelen oudere en hedendaagse
popmuziek vooral vanwege het

streken waaronder Nistelrode,
zingt al een aantal jaren samen
met zeer veel plezier meerstemmig een gevarieerd repertoire
bestaande uit swing, jazz en
popmuziek. Deze zeven enthousiaste dames hebben veel zin om

Het credo is ‘Geen muziek per strekkende
meter, maar nummers met een eigen gezicht!’
plezier dat het oplevert. Het is
inmiddels een hechte muzikale
club en een repetitie of optreden
is gegarandeerd gezellig! Het
credo is ‘Geen muziek per strekkende meter, maar nummers
met een eigen gezicht!’ Voor
meer informatie ga naar
www.nogeentjedan-oss.nl.
AFTERNOON DELIGHT
Het Vocaal Ensemble Afternoon
Delight uit Arnhem en verre om-

zich te presenteren tijdens de
Zondagse Muziekmiddag.
Voor meer informatie ga naar:
www.facebook.com/
Afternoon-Delight-VocaalEnsemble
Loop op zondag 25 februari tussen 15.00 en 17.00 uur gezellig
bij ons binnen en geniet van bijzondere Live muziek in een gemoedelijke, ongedwongen sfeer.
De toegang is gratis!

Kloosterkapel Vorstenbosch cultuur- en educatieagenda:
Vrijdag 17 februari: Dag met
Familieopstellingen door Juno
Welter. Van 10.00 tot 17.00 uur,
kosten € 25,- voor een representant, € 90,- voor het inbrengen
van een probleem. Info en aanmelden bij Margareth Bloemen

©MargarethBloemen

tel. 06-82350099.
Woensdag 7 maart: Filmavond
met de korte speelfilm ‘De Ondergrondse vergeet niet’ en ‘De
Schakel’, een documentaire met
oorlogsbelevenissen. ‘De Ondergrondse vergeet niet’ is een film
die zich afspeelt aan het einde van
de oorlog en de jaren zestig. Een
spannend verhaal over de strijd
tussen een corrupte politiecommissaris en de verzetsgroep ter
plaatse. ‘De Schakel’ is een documentaire waarin de mensen uit de

regio hun ervaringen uit de oorlog
delen. In deze documentaire komen mensen aan het woord met
eigen ervaringen uit het einde van
de Tweede Wereldoorlog en uit
de opbouwjaren daarna. Ontroerende en soms komische verhalen.
Aanvang 19.30 uur, kosten € 10,-,
inclusief koffie/thee vóór aanvang.
Aanmelden: 0413-350917 of
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl,
contant betalen bij binnenkomst
in de zaal. Kaarten zijn ook verkrijgbaar in de Dagwinkel Vorstenbosch à € 10,-.

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

HEESCH - Een nieuw thema, met nieuwe aankleding en de daarbij
horende nieuwe gerechten. Tijdens de derde editie van HEERLIJK
HEESCH, 26 en 27 mei, wil de organisatie haar bezoekers opnieuw
verrassen.
Laat je vervoeren door de smaken, de sfeer en de klankkleur
tijdens de twee dagen van
HEERLIJK HEESCH op de Misse. De variatie aan smaken is
net zo divers als de bezoekers
die er geuren komen snuiven
en snuffelen naar nieuwe smaken. Want, waar lekkere smaken
in balans zijn en samenkomen,
daar worden de smaakpapillen
gestreeld en de neus verleid. Als
dan de ogen ook nog mee kunnen doen door kleur, is het feest
compleet.
Volg je neus
Laat je gewillig onderdompelen
in een omgeving die uitnodigt
tot samen beleven en samen
genieten. De geur zal je al van
verre ontvangen en uitnodigen

onze restaurateurs en culinaire verwenners te bezoeken. De
gezelligheid van 2017, zal zeker
worden geëvenaard. De organisatie denkt zelfs dat voor 2018
het nieuwe thema zo sterk is dat
2017 wellicht overtroffen wordt.

HEERLIJK HEESCH:
WAAR SMAKEN
SAMENKOMEN
HEERLIJK HEESCH nodigt je uit
om je agenda vrij te maken voor
26 en 27 mei en te oefenen in
geuren herkennen en smaken te
proeven.
Tekst: Martha Daams

FILMHUIS DE PAS:

WIND RIVER
Maandag 19 en dinsdag
20 februari 20.00 uur
€ 5,-.

Wind River is een spannende en
duistere thriller vol prachtige natuurbeelden en sterk acteerwerk.
Tegelijkertijd is het een film met
een sociale boodschap over het
stelselmatig achterstellen van
indianen in de Verenigde Staten.
In het Wind River-indianenreservaat in het Amerikaanse Wyoming, een onherbergzaam gebied dat zich kenmerkt door stilte

en heel veel sneeuw, wordt het
lichaam van een jong indianenmeisje gevonden. De onervaren
FBI-agente Jane Banner opent
samen met Cory Lambert de
klopjacht op de daders. Ze krijgt
weinig medewerking. De autoriteiten hebben geen oog voor
de gruwelijkheden die in deze
uithoek plaatsvinden, waardoor
mensen voor eigen rechter gaan
spelen. Het is helaas nog steeds
realiteit dat er weinig oog is voor
de indianen; vermiste meisjes
worden zelfs niet geregistreerd
door de overheid.

Kans maken op twee gratis kaarten?
Stuur vóór 15 februari een mailtje naar info@de-pas.nl

De AGENDA van het Filmhuis vind je op www.de-pas.nl
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Krullendonker van het joar 2018
Angela van Bakel-van Gogh

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

Curling
Die Scandinavische huisvrouw die het spelletje curling heeft
verzonnen, moet honderd jaar geleden gedacht hebben: ‘De
mannen in het dorp zijn nou al uren weg om een eland bij elkaar
te langlaufen en te schieten, ik moet toch ook wat te doen hebben.
Laat ik de buurvrouwen vragen om de theepotten en de bezems
te verzamelen en wat warms aan te trekken. Ik weet dat ze het
leuk vinden om jeu de boules te spelen in de zomer, dus misschien
vinden ze dat ook wel leuk in de winter. Dan teken ik een rondje
op die bevroren sloot achter de kerk en kijken we wie zijn theepot
het dichtste bij het rondje kan krijgen. Die rendierstoofpot
die ik heb staan moet toch nog uren pruttelen, dus een beetje
lichamelijke activiteit tussendoor kan geen kwaad.’

‘...maar die beweging ziet er zo lullig
uit dat ik zou passen voor die rol’

Angela van Bakel kreeg uit handen van voorzitter Ruud Cornelis (rechts) de onderscheiding
Foto’s: Marcel van der Steen

KRULLENDONK - De oud-prinsen en adjudanten van Krullendonk, ofwel de Opa’s, hebben op maandag
12 februari Angela van Bakel-van Gogh benoemd tot Krullendonker van het jaar! Deze eer viel haar
te beurt voor al haar vrijwilligerswerk, wat zij voor jong en oud in Heesch op vele fronten doet. Voor
onder andere de parochie, het Dorpsplein, Jeugdcarnaval en het bestuur van Stichting Carnavalsviering
Heesch en de vele commissies van stichting carnaval.
Maandagmorgen werd Angela
thuis verrast door de Opa’s. Die
stonden met circa 60 personen,
inclusief de Hofkapel, bij Angela
op de stoep. Zeer verrast stond zij
perplex aan de deur toen er werd
aangebeld. 'De overval' was dus

Vrijwilligerswerk
voor jong en oud
op vele fronten
geslaagd. Voorzichtig werd er
wat plaats gemaakt zo links en
rechts in huis en al snel hadden
de Opa’s het huis 'in beslag' genomen. Angela genoot zichtbaar
en ook haar man vond het geweldig. Na wat toespraken, veel

Het zal wel een tik van me zijn, maar elke keer als ik een voor mij
onbekende sport zie tijdens de Olympische Spelen, vraag ik me
af hoe die sport is ontstaan. Vooral tijdens de Winterspelen is dat
zelfs voor een beelddenker als ik lastig voor te stellen. Ik heb bij
temperaturen van tien graden onder nul en een dik pak sneeuw
vooral de neiging om lekker binnen bij de kachel te blijven, maar
vroeger waren er dus volwassen mensen die dan echt naar buiten
gingen om op het ijs of in de sneeuw een spelletje te spelen.
Het ontstaan van schaatsen en skiën kan ik me wel voorstellen.
Je moet toch af en toe, ook al is het bitterkoud, van A naar B.
Bind wat onder je voeten, zodat je niet hoeft te lopen en het nog
kouder krijgt en kijk wie dat het snelste kan doen en een sport
is geboren. Curling daarentegen
begrijp ik dan weer helemaal niet.
Je blijft het ijskoud houden als je
met die theepot in je hand op het
ijs staat. Alleen die assistenten
met die bezems krijgen iets van
lichaamsbeweging. Maar die
beweging ziet er zo lullig uit dat ik
zou passen voor die rol. Dan ga ik
liever binnen dik zitten worden.

blieker@bernhezemedia.com

muziek van de Hofkapel en een
unieke tweespraak van Tonnie en
Jan, begon men aan een heerlijke
lunch, welke de Opa’s uiteraard
hadden meegebracht.
De 'oud Krullendonkers van het
jaar' kwamen ook op bezoek om
Angela te feliciteren, net zoals
familie, vrienden en goede bekenden.

Iedereen sprak veel waardering
uit voor het vele vrijwilligerswerk
wat Angela al jaren doet. Behalve de oorkonde en het prachtige
beeldje kreeg Angela een mooie
sjaal aangereikt.
Deze mag ze met trots dragen,
zodat heel Krullendonk ziet dat
Angela deze onderscheiding
heeft ontvangen.

Speciaal voor jou en je
vriendinnen gaat Number3
een avond in overleg extra
open. Jullie profiteren
van een speciale korting,
lekkere hapjes & drankjes,
de nieuwste mode in alle
rust kunnen passen en
de organisatrice krijgt een
speciaal cadeau.
e of meer
Voor interess n naar
le
ai
informatie m
3.nl
er
b
m
u
info@n

14 februari

Toen je in vervlogen tijden nog niet openlijk
mocht laten weten van iemand te houden
liet Valentinus stiekem stelletjes trouwen
en werd daarvoor onthoofd, en dat is dodelijk
ook voor de liefde; maar de valentijnsgedachte
leeft voort, want zie hoe ook de vogels hun zinnen
verzetten en deze dag aan hun paarvlucht beginnen
al moet het eitje nog maanden wachten.

Boek bij Number3

een uniek avondje uit

Valentijnsdag,

ACTIE

Benzinemotor
kettingzaag

Zo leg ik ook dit gedicht als mijn zaadje
bij jou neer, hopend dat het wortel schiet
en jij later als een fijne vergeet-me-niet,
een amaryllis of gewoon een rozenblaadje
mijn dagen vult met houden-van en hopen,
niet stiekem maar helder, bloot en open.

Voor snoeiwerk of voor
het zagen van haardhout.

Met een
speciaal
cadeau.

Laag-Beugt 1A Heeswijk-Dinther- www.number3.nl

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

van 304,-

nu 229,-

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

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

AvS, 11 febr. ‘09
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GeZOnDHeiD in Balans

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur
gesloten. Buiten openingstijden
voor spoedeisende recepten
kunt u naar de Regioapotheek in
Bernhoven, naast de hoofdingang
van het Ziekenhuis Bernhoven
Uden. 0413-408780.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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plaatsen vrij voor
dagbesteding op
woensdagmiddag

samen sterk voor
dementievriendelijk HDl

HEESCH - De laagdrempelige dagbesteding loopt al weer sinds mei
vorig jaar. Deze dagbesteding, waarvoor géén WMO- of WLZ-indicatie nodig is, is een initiatief van Dorpsplein Heesch, de sociale
vraagbaak in samenwerking met professionals van Dienstencentrum Heelwijk.
De dagbesteding vindt wekelijks
plaats op woensdagmiddag, van
14.00 tot 16.30 uur, in CC De
Pas. Getrainde vrijwilligers van
het Dorpsplein organiseren diverse gevarieerde activiteiten en
ontmoetingen, met ondersteuning van professionals van Dienstencentrum Heelwijk.
Met deze vorm van dagbesteding wordt hopelijk de last van
mantelzorgers voor een klein
deel verlicht.
Meedoen?
Er zijn sinds januari weer wat
plaatsen vrijgekomen voor de
dagbestedingsgroep. In totaal
bestaat de groep uit maximaal
twaalf personen. Heb je belangstelling voor deze vorm van dagbesteding of wil je meer weten?
Stuur dan een mailtje aan
vraag@dorpspleinheesch.nl. Ook
kun je telefonisch contact opnemen met Sandy, 06–38241901

of Peter, 06-29558106 of de activiteitenbegeleiding van Heelwijk, 0412-465551. Na aanmelding beoordeelt de consulent van

mEt ondErstEuning van
profEssionals
Heelwijk in overleg met de coördinator van Dorpsplein Heesch
of deelname aan de dagbesteding passend en mogelijk is.
Omdat de gemeente deze
dagbesteding financieel ondersteunt, is de eigen bijdrage
slechts € 2,- per keer.

HUID
GERICHTE zORG vOOR UW

Samen Sterk
voor welzijn en zorg in HDL
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - We worden allemaal steeds ouder en willen graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven. We willen
er zo lang mogelijk bij horen, ook als we getroffen worden door een
vorm van dementie. Zou het niet fantastisch zijn als we wonen in een
dorp waar de mensen begrip voor je hebben, ook al weet je het niet
altijd precies meer? Waar je mee mag doen, waar je erbij hoort. Precies dat is wat we bedoelen met een dementievriendelijk dorp.
We weten dat het aantal mensen met dementie zal toenemen.
Zal dan het begrip aanhouden?
Kunnen we er dan nog steeds
mee omgaan?
Het is tijd om ons daarop voor
te bereiden. Bernheze heeft die
uitdaging omarmd. Samen Sterk
HDL neemt als burgerinitiatief de handschoen voor Heeswijk-Dinther en Loosbroek op.
Op 1 februari hebben we de
aftrap gegeven. In een bijeenkomst met vrijwilligers en belangenorganisaties
wisselden
we van gedachten over wat we
dementievriendelijk vinden. We

weten dat in Heeswijk-Dinther
en Loosbroek veel begrip bestaat. Er zijn veel vrijwilligers actief, er zijn activiteiten. Iedereen
mag erbij horen. Maar wat is er
nodig om dat in de toekomst zo
te houden?
Noteer 28 maart alvast in je
agenda. We gaan dan op een
beeldende en indrukwekkende wijze met alle inwoners van
Heeswijk-Dinther en Loosbroek
in gesprek. We gaan het hebben
over wat dementie is, hoe je het
signaleert, maar vooral hoe je
ermee omgaat. Hoe we iedereen
de kans geven er zo lang en zo
goed mogelijk bij te horen.

vergoeding
?
Check uw
zorgpolis.

ACNE - LASER - OEDEEM - STEUNKOUSEN
NiSTELRODE | DEN bOSCh Ι DRUNEN Ι 06-22260350 - 06-22260050
WELKOM BIJ DE HUIDTHERAPEUT. WELKOM BIJ HUIDGERICHT.
WWW.HUIDGERICHT.NL

Praktijk
voor
KINDERFYSIOTHERAPIE

H. Stokstraat 4 - 5473 GL Heeswijk-Dinther
0413-228509 - info@mtc-bernheze.nl – www.mtc-bernheze.nl
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Bijzondere leeftijd en speciaal cadeau
Miet Verhagen-van Dijk 100 Jaar
Miet geknoopt kleed en verder
liggen er gehaakte kleedjes en
hangen er geborduurde schilderijen aan de muur.
Als bijzonder cadeau voor hun
moeder bedachten Theo en Ine
een jaar geleden dat het leuk
zou zijn om het levensverhaal
van hun moeder in een boek te
verwerken. Een karwei dat met
hulp van kleindochter Helmi,
die de opmaak voor haar rekening nam, intussen afgerond is
en meer werk is geworden dan
vooraf bedacht. “Het is een écht
dik boek van 140 bladzijden met
wel 400 foto’s waarin we naast
het verhaal van ons moeder ook
ons vaders verhaal hebben op-

Een écht dik boek
van 140 bladzijden

Theo, Helmi, Miet en Ine

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER – Miet van Dijk werd op 10 februari 1918 geboren. Dat maakt
dat ze met carnaval haar eeuwfeest vierde. Dat deed ze uiteraard niet alleen, maar
omgeven door (klein)kinderen en verdere familie en vrienden. Laatstgenoemden
maakten een speciaal cadeau voor haar.
Bijna honderd jaar geleden zag
Miet van Dijk het levenslicht in
Wijbosch. Als oudste van een
boerengezin met zeven kinderen,
was het aanpoten, maar zo stelt
de eeuweling “van hard werken
ga niet dood”. Iets wat zij met
recht en reden kan stellen. Na
haar huwelijk met Jan Verhagen
verkaste ze van de boerderij in

het Wijbosch naar de boerderij
van Jan in Den Dungen.
Samen met Jan kreeg ze vijf kinderen die op hun beurt ook weer
voor nageslacht zorgden want
Miet heeft tien kleinkinderen,
een achterkleinkind en nummer
twee en drie zijn, zo meldt ze
trots, onderweg.

Miet is een bescheiden mens dat
na een arbeidzaam leven nog
steeds graag iets doet. Daarbij
komt de hobby die ze al haar hele
leven heeft goed van pas. Miet
is namelijk een geoefend handwerkster en zeer vaardig met
de naaimachine. Achter laatstgenoemde kruipt ze niet meer,
maar haar breiwerk ligt binnen

Handwerkster
en zeer
vaardig met
naaimachine
handbereik. Verder is de liefhebberij ter plekke zichtbaar in haar
huiskamer in zorgcentrum Laverhof waar ze intussen al weer drie
jaar verblijft. Op tafel een door

genomen tot aan zijn trouwen
met haar. Verder hebben we
kinderen, kleinkinderen, neven
en nichten verzocht om iets te
schrijven en hebben we een stukje geschiedenis erin opgenomen.
Achtergrondinformatie om zaken
die nu niet meer bekend of herkend worden uit te leggen. Ons
moeder is de laatste uit het voormalig zevenkoppige gezin. Haar
broers en zussen zijn overleden,
dus zij hebben helaas niets meer
kunnen bijdragen”, vertellen Ine,
Theo en Helmi die erg enthousiast zijn over het boek.
Voor het nemen van de foto voor
DeMooiBernhezeKrant
mocht
(o)ma het even aan de buitenzijde zien, maar de officiële overhandiging ervan stond zaterdag
10 februari op het programma.
Tijdens een feestelijke receptie
werd Miet die middag gezellig in
de bloemetjes gezet.
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PAROCHIENIEUWS

BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN
Weer samen...
Positief, en genoten van het leven, is in alle rust overleden,
ons pap, schoonvader en opa

Piet Langenhuizen
echtgenoot van

Marietje Langenhuizen - van Vonderen †
I 18 februari 1938

Nistelrode

† 8 februari 2018

Toine en Marieke
Luc, Jody, Esmay
Mieke
Stijn, Mees-Femcke, Floor
Marcel en Mariska
Lisa, Anne, Stef, Teun
Vincent en Nicole
Seth, Lizze
Mark en Silvia
Toon, Mieke
Ons pap is thuis. Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid
van hem te nemen, op woensdag 14 februari,
tussen 19.00 en 21.00 uur, Pastoor J. Groenenstraat 25,
5388 GA Nistelrode
De herinneringsdienst, waarvoor wij u uitnodigen,
zal plaatsvinden op vrijdag 16 februari, om 12.00 uur,
in het ‘Huîs van Troost’, Prins Willem Alexander,
Sportpark 1 te Veghel.
Piet zou het op prijs stellen, wanneer jullie nog een keer een
pilske vatten van de zomer, ter herinnering aan zijn leven,
dit in plaats van bloemen.
Ieder die Piet een warm hart toedraagt is van harte welkom.

Afscheid nemen
zonder tijdsdruk...
Prins Willem Alexander Sportpark 1
5461 XL Veghel
& 085 - 33 01 005
www.huisvantroost.nl
) info@huisvantroost.nl

Direct zorg na overlijden,
dag en nacht persoonlijk bereikbaar.
Ook indien elders verzekerd.
& 06 - 83 53 07 40
& 06 - 51 41 91 67
www.levatio-uitvaartzorg.nl
) info@levatio-uitvaartzorg.nl

Koffie-/informatiemiddag over
uitvaart en erfrecht
HEESCH - In samenwerking met de gemeente Bernheze organiseert RGO Heesch weer een koffie-/informatiemiddag op vrijdag 23 februari in CC De Pas met als onderwerp Uitvaart en Erfrecht. De middag
begint om 14.00 uur.
Een uitvaart is altijd verdrietig,
afscheid nemen van je naaste, vriend/vriendin of bekende
is niet makkelijk. Daarom wil je

mensen zelf al kunnen regelen
en die het de nabestaanden een
stuk makkelijker kunnen maken.
Daarbij gaat het niet alleen om

ZAKEN ALS TESTAMENT, EXECUTEURBENOEMING, UITSLUITINGSCLAUSULE...
van een uitvaart iets maken waar
je later een goede herinnering
aan hebt. Een medewerker van
uitvaartonderneming Van Lith
komt vertellen wat er allemaal
mogelijk is.
Er zijn een heleboel dingen die

de keus voor begraven of cremeren, welke kist of welke muziek,
maar ook om zaken als een testament, het benoemen van een
executeur, het opnemen van een
uitsluitingsclause en het besparen van erfbelasting.

Daarom zal ook notaris Groeneweg deze middag aanwezig zijn.
Dat het een interessante middag
gaat worden staat buiten kijf!
Kom jij ook?

Vastenactie 2018 voor India
HEESWIJK-DINTHER - Dit jaar wordt tijdens de Vastenactie een project ondersteund van Stichting Solidair met India, gevestigd in de Norbertijner Abdij van Berne te Heeswijk. De uitvoering gebeurt door de
Norbertijnen van Jamtara. Het betreft het bouwen van tien toiletten, het opstarten van een coöperatie
voor vijf vrouwen en hun gezinnen en beroepsonderwijs voor twintig kinderen.
De Norbertijner parochies in
Heeswijk, Dinther, Loosbroek,
Berlicum-Middelrode, Tilburg,
Engelen, Bokhoven, Hierden en
de Abdijkerk van Berne hebben
samen dit project uitgezocht.
Op de Nilgiriheuvel in de deelstaat Tamil Nadu, nabij Ooty, ligt
Kovilmedu village. Het dorpje
ligt tegen een zeer schuine helling aan de rand van de wildernis op 2.500 meter hoogte en is
door de ligging niet bereikbaar
voor auto’s.
De inkomsten van de bewoners
zijn zeer laag. Het zijn meestal
dagloners die op de nabijgelegen thee- en groenteplantages
werken. Ze bezitten geen grond
en zijn afhankelijk van de grootgrondbezitters. Bovendien is het
werk seizoensafhankelijk en kan

Vrouw met bepaalde vruchten, landbouw

omstandigheden verbeteren.
Met de opbrengst van de Vasten-

Met de vastenactie worden tien toiletten
aangelegd, een coöperatie opgericht en
onderwijs gegeven aan twintig kinderen
men nauwelijks of niet rondkomen van deze inkomsten. Frater
Benjamin, een Indiase Norbertijn, voelt zich erg betrokken bij
deze bewoners en wil de levens-

actie worden tien toiletten aangelegd, wordt er een coöperatie
opgericht en onderwijs gegeven
aan twintig kinderen. De totale kosten bedragen € 24.255,-,

hiervan draagt de Vastenactie
€ 8.085,- bij.
Mocht je de Vastenactie willen
ondersteunen dan kan dit door
een donatie te doen op rekeningnummer
NL18RABO0120110660
van
Stichting Solidair met India onder
vermelding van ‘Vastenactie’. Je
kunt ook contant geld geven via
het vastenzakje in de kerken of
via de eenmalige machtiging aan
het vastenzakje met vermelding
projectnummer 400354.

Lezing over Boeddhistisch perspectief
Kracht geven...
Met persoonlijke begeleiding
en advies zorgdragen voor
een memorabel afscheid

Tom van den Berg Uitvaartzorg
Steun

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

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

Berne-Anders activiteit op maandag 19 februari om 20.00 uur
HEESWIJK-DINTHER - De boeddhistisch meditatieleraar Herman Schreuder geeft op 19 februari een lezing over het boeddhistisch perspectief op de werkelijkheid. Zijn boodschap die hij wil doorgeven gaat
over het ‘IK’-denken en hoe dat denken gevoed wordt vanuit drie kernbegrippen: Begeerte, Boosheid en
Onwetendheid. Het ‘IK’ lijkt onverzadigbaar en wil alles graag steeds opnieuw en steeds meer.
Daarom is de titel van de lezing:
‘Van IK-chaos naar sacrale verstilling’. Schreuder vertelt hoe
het Boeddhistisch denken een
ommekeer kan brengen in de

ruimte in gedachten en in de interactie met de medemensen.
De avond begint om 20.00 uur
in de Abdij van Berne in Heeswijk.

De entree bedraagt € 10,- inclusief koffie/thee in de pauze.
Kaarten reserveren via
berne-anders@abdijvanberne.nl.
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Gemeente Bernheze neemt deel
aan Jongeren Bedrijvendag
Aanbiedingen geldig van
15 t/m 21 februari
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

1 pond verse worst
1 pond gehakt h.o.h.
Een leerzame middag voor de leerlingen

Samen

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH – In de derde klas van de middelbare school is het aan de leerlingen de taak om een profiel te
kiezen. Maar als je nog geen idee hebt wat je wilt worden, hoe kies je dan een profiel? Dit jaar werd
daarom weer de Jongeren Bedrijvendag georganiseerd, waar de scholieren de kans krijgen om bedrijven
te bezoeken en van verschillende beroepen te proeven.

Runder
schnitzels

€ 1,70

100 gr.

Ton legde uit dat de afdeling
Beheer Openbare Ruimte bepaalt hoe de organisatie met het
terrein van de gemeente omgaat. “Maken ze gebruik van
het riool? Of de berm om in te
parkeren? En de verlichting?
Dat willen we namelijk allemaal
terug zoals het voor het evenement was.” Daarna was Judith
aan de beurt, van de afdeling

Leerlingen middelbare school

Zij namen de
leerlingen mee in
het proces van een
vergunningsaanvraag

€ 7,50

Gekookte kip
voor op brood
100 gr.

€ 1,39

Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�
EkoPlaza webshop
afhaalpunt

GESNEDEN ANDIJVIE 500 gram € 1.50
AARDAPPELPARTJES 500 gram € 0.75

AVOCADO READY TO EAT per stuk € 0.99
Groot assortiment rauwkostsalades

Wethouder Rien Wijdeven geeft toelichting

Dit jaar nam de gemeente Bernheze voor het eerst deel aan de
Jongeren Bedrijvendag, georganiseerd door Lions Club Oss en
de Talentencampus. Op dinsdag

nen. We hopen dan ook dat volgend jaar vele ondernemers uit
Bernheze ons voorbeeld volgen,
om samen te laten zien wat onze
gemeente te bieden heeft.”

Aan de jongeren van Bernheze laten
zien dat er genoeg mooie bedrijven
zijn waar zij later aan de slag kunnen
6 februari vond het plaats en de
gemeente ontving een aantal
scholieren om hen te laten zien
wat het betekent als je voor de
gemeente werkt. Adil Bayouni
van Economische Zaken binnen
de gemeente Bernheze was de
kartrekker: “We doen dit om aan
de jongeren van Bernheze te laten zien dat er in onze gemeente genoeg mooie bedrijven zijn
waar zij later aan de slag kun-

Sjanneke Scholte en Helma van
Doorn lieten de leerlingen zien
wat het inhoudt om bij de gemeente te werken. Samen namen zij de leerlingen mee in het
proces van een vergunningsaanvraag voor het grootste evenement van Bernheze: de 24-uurs
Solexrace in Heeswijk-Dinther.
Tijdens een rondleiding door het
gemeentehuis kwamen drie afdelingen hierover aan het woord.

Verkeer en Veiligheid. “Tijdens
de Solexrace moet een stuk weg
afgesloten worden. Hoe wil de
organisatie dat op gaan lossen?
Dat bespreken we samen, zodat
dat zo veilig en zorgvuldig mogelijk gaat.” Als laatste was het
de taak aan Bayram, van de afdeling Toezicht en Handhaving:
“Wij bekijken of alles veilig is.
Onder andere het opgebouwde
podium, de afzetting van de route door de cafés en of de nooduitgangen goed zichtbaar zijn.”
Na de rondleiding kwamen de
leerlingen en hun begeleiders terug in de Raadszaal, waar burgemeester Moorman nog een afsluitend woordje hield, over haar
werk als burgemeester en hoe je
dat kunt worden.
De leerlingen hebben genoeg
stof tot nadenken. Met meer
informatie over mogelijke opleidingen en een betere kijk op één
van de mooie werkplekken binnen de gemeente Bernheze kunnen zij hun keuze gaan maken.
Meer foto’s op
www.mooibernheze.nl

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

Appelflap
nu

1,10

Broodpizza
nu

4,25

met tomaat, paprika, roomkaas, ui, kaas & kruiden

Van Mook

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

Molenweg 3 - 5388 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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KBO Heeswijk-Dinther

KBO Bernheze
Themamiddag
levenstestament
HEESWIJK-DINTHER - KBO organiseert op woensdagmiddag
21 februari een themamiddag in
CC Servaes. Vanaf 14.00 uur is
notaris Thierry Dielissen te gast.
Hij vertelt uitgebreid waarom een
levenstestament zo belangrijk
is. In het levenstestament leg je
wensen vast voor situaties tijdens
het leven, voor als je door ziekte of ongeval niet meer zelf kunt
handelen of beslissen en wie dan
je belangen behartigt. Dat kan
gaan over financiële zaken, maar
ook over persoonlijke wensen.
Ook vertelt hij welke mogelijkheden er zijn op het gebied van
schenkings- en erfrecht. Het programma ziet er als volgt uit:
14.00 uur: het levenstestament,
met thema’s zoals mentorschap,
bewindvoering en euthanasieverklaring
15.00 uur: pauze
15.15 uur: erf- en schenkingsrecht, met volop de kans om vragen te stellen
16.00 uur: afronding.
De informatieve middag is voor
alle belangstellenden uit Heeswijk en Dinther gratis toegankelijk. Vooral voor senioren is deze
middag van harte aan te bevelen.
Zoals gebruikelijk wordt de koffie

Handig dit vóór 1 april 2018 te doen

weer aangeboden door de gemeente Bernheze.

Belastingaangifte
HEESWIJK-DINTHER - Binnenkort ontvangen veel mensen
een uitnodiging van de Belastingdienst tot het doen van de
aangifte
inkomstenbelasting
over 2017. Als men geld tegoed
heeft, is het handig om dit te
doen vóór 1 april 2018.
In de week van 5 tot en met 9
maart bieden de KBO-afdelingen
van Heeswijk en Dinther hun leden weer hulp aan bij het invullen van de belastingformulieren
(belastingjaar 2017) en op verzoek ook die van de zorgtoeslag.
Evenals voorgaande jaren zitten
de deskundige vrijwilligers Gerrit
van den Berg, Gerard van Dijk en
Gerrit Oosterhof in CC Servaes
weer klaar om te adviseren. Er
wordt weer gewerkt met burgermachtigingen en inlogcodes. Een
deelnemer machtigt een adviseur
om bij het invullen bij de Belastingdienst ingang te krijgen in
zijn of haar financiën. Voor deze
service wordt een vergoeding
van € 10,- gevraagd, partners op
hetzelfde adres zijn gratis. Gelukkig is het bedrag dit jaar wederom niet verhoogd.
Als je gebruik wenst te maken
van deze dienst, neem dan zo

spoedig mogelijk contact op met
secretaris Kees Kuijpers, 0413296143. Het is handig als je dan
naast je NAW-gegevens ook je
BSN-nummer (Burger Service
Nummer) bij de hand hebt. De
109 leden uit Heeswijk-Dinther,
die vorig jaar al gebruik gemaakt
hebben van deze service, hebben
allemaal al een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Halfvastenmiddag in carnavaleske sferen
NISTELRODE - Na de positieve
ervaring van vorig jaar organiseert KBO Nistelrode samen
met Carnavalsstichting De Wevers speciaal voor alle senioren
een carnavaleske middag met
halfvasten. Deze middag is op
zondag 11 maart en begint om
14.00 uur in CC Nesterlé.
Het programma biedt klets, muziek en dans en ook Prins Bram
d’n Urste is met zijn gevolg aanwezig. Voor deze middag zijn
er maar liefst twee tonpraters
ingehuurd om iedereen aan het
lachen te maken. Ook kan er gezellig meegezongen worden met
smartlappenkoor Saberdiosieja.
Rien Bekkers
Rien is inmiddels zelf ook KBO-

er (afdeling Olland). Als tonprater is hij al
37 jaar actief
en heeft vele
optredens verzorgd door heel
het land. Hij
ontving
maar
Rien Bekkers
liefst twee keer
de Zilveren Narrenkap (bekend
van Omroep Brabant), was kletskampioen van Zuid-Nederland en
opperkletsmajoor van Helmond.
Afgelopen jaren heeft Rien al een
aantal optredens verzorgd voor
KBO afdelingen. Omdat dit wederzijds goed is bevallen, is Rien
zich op deze ‘anders-actieven’
gaan specialiseren.
Pieter Meulendijks
Ook onze eigeste Nisseroise tonprater is present. Hij heeft dit
jaar tijdens de pronkzittingen zijn
buut al naar voren gebracht en zal
dit tijdens deze halfvastenmiddag
nog eens dunnetjes overdoen.
Inloop vanaf 13.30 uur met koffie/thee. Het programma duurt
tot circa 16.30 uur. De entree is
€ 5,- inclusief kopje koffie of
thee, twee consumpties en een
hapje tijdens de pauze. Aanmelden kan tot uiterlijk 20 februari
door de strook in te leveren op
Hoogstraat 14 of in de brievenbus van CC Nesterlé. Mailen naar
kbonistelrode@gmail.com
kan
ook.

Darten
HEESCH - Het darten bij KBO
Heesch heeft een ontspannen,
gezellig en spannend jaar achter
de rug.
Het hele jaar
door is er een
enthousiaste
en open strijd
gevoerd. Het
leek wel of
iedereen dit
jaar extra fanatiek was.
Dit gold vooral voor de nieuwkomers Hans
en Riet (het rekenwonder). De
veteranen Jo en Emile hadden
het er maar moeilijk mee en op
dezelfde wijze als bij de professionals kwam Hans uit het niets
als winnaar uit de strijd. Op de
foto overhandigt Emile de beker
aan Hans Romme. Aan Hans valt
daarmee eeuwige roem ten deel
en een geldprijs van maar liefst
€ 0,- :). De darters zijn al weer
begonnen aan een nieuw en
spannend jaar waarin Jo, evenals
in 2016, op dezelfde manier als
Phil Taylor, de dartsprijs weer wil
winnen. Wanneer je nu denkt dat
het darten ook wel iets voor jou
is, dan moet je de telefoon pakken en naar Emile Bonte bellen,
06-20301140. Je wordt hartelijk ontvangen bij de groep en je
krijgt een prima introductie.
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alleen maar liefde voor het haar
Kristel heeft haar kennis en kunde op het gebied van snijtechnieken ook bijgespijkerd. “Ik ben
gespecialiseerd in het gebruik
van de Aero Rasor, daar heb ik
alle certificaten voor behaald.”
De Aero Rasor is een bijzonder
snijmes, voorzien van Japanse
messen. Het heeft verschillende
opzetstukjes, hierdoor kan het

Terwijl ik je haar knip, snij, kleur
of stijl krijg je een lekker kopje
koffie of thee. Iedereen krijgt persoonlijke aandacht, jong en oud,
man of vrouw.”

als jE bij mij komt
hEb jE EvEn EEn
momEntjE voor jEzElf
In de salon van Kristel kun je dus
terecht om je kapsel een update
te geven, maar ook voor nieuwe
modetrends, haarkleuringen, het
opsteken van je haar of het haar
laten invlechten voor speciale
gelegenheden zoals een bruiloft,
gala of communie ben je er aan
het juiste adres.

NISTELRODE – Al sinds 2009 is Kristel Roovers-Spits voor zichzelf bezig. In haar haarstudio Hebbess
kan zij iedereen voorzien van een nieuw kapsel, aan de hand van de nieuwste trends en technieken in
het kappersvak. Met veel plezier adviseert, knipt en kleurt Kristel haar klanten in haar uitnodigende
salon aan de Hoogstraat 18.

juiste mesblad gekozen worden,
waardoor je iedere coupe mooier
in model kunt snijden, de coupe
blijft beter zitten en daardoor
heb je er dus langer plezier van.”
Door de Aero Rasor heb je langer plezier van je coupe. Je haar
wordt weliswaar langer, maar het
model blijft goed.”

Kristel is de eigenaresse van
haarstudio Hebbess. Regelmatig
volgt Kristel allerlei trainingen,
om op de hoogte te blijven van
de nieuwste trends en technieken
van het kappersvak. “En natuurlijk is het ook gezellig om ervaringen uit te wisselen met collega’s”,

Doordat Kristel op de hoogte is
van de laatste trends en technieken binnen het kappersvak kun
je bij haar terecht voor een professionele knipbeurt. En tijdens je
bezoek aan Hebbess kom je niks
tekort. “Als je bij mij komt heb je
even een momentje voor jezelf.

Kristel geeft haar klanten graag persoonlijke aandacht

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: DMBK

voegt Kristel toe. Het afgelopen
jaar heeft Kristel met name trainingen gevolgd van het merk
‘Inimitable’. Een Italiaans merk
met een uitgebreide lijn haarproducten. Ze is met Hebbess dan
ook volledig overgestapt op dit
merk. “Het fijne is dat de produc-

ten gericht zijn op het in balans
houden van het haar. De lijn is
heel zacht voor het haar”, legt
Kristel uit. “Iedereen wil zo zuinig
mogelijk omgaan met haar en dit
merk biedt veel mogelijkheden
op het gebied van kleuren, blondering en stylingproducten.”

Wil je meer weten over wat Kristel allemaal kan? Bezoek Haarstudio Hebbess eens op Facebook of
Instagram of ga naar
www.haarstudiohebbess.nl.

Hoogstraat 18, Nistelrode
06-26338828
www.haarstudiohebbess.nl
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Lichtjesoptocht
Lichtjesoptocht

Lichtjesoptocht

Lichtjesoptocht

Carnavalsontb ijt

Carnavalsontb ijt
Foto’s: Jan Gabriëls en Michel Roefs

Lichtjesoptocht

Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl
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Lezing over weidevogelkuikens door Astrid Kant
27 februari om 20.00 uur in CC Servaes
HEESWIJK-DINTHER - Weidevogels zijn niet weg te denken uit het Nederlandse landschap. Maar de
aantallen nemen sterk af. Door goed weidevogelbeheer is hier nog veel te winnen en dat begint met
goede kennis.
verhaal. Zij legt van zeer dichtbij
het broedgedrag van de weidevogels op beeld vast. Astrid Kant
is een weidevogelbeschermster
in hart en nieren. Dat komt tot
uiting tijdens haar vele lezingen
en in haar fraaie boek getiteld
‘Weidevogels’.
Weidevogelkuikens
In deze lezing leer je niet alleen
de verschillende weidevogelkuikens herkennen, maar vooral
hun verschillen in levenswijze.
Veel boeren en vrijwilligers zoeken actief naar nesten van weidevogels, markeren ze en brengen ze in kaart. Zij zien vaak
alleen de weidevogels en hun
nesten. Het grootste deel van de
broedcyclus blijft echter voor velen verborgen en juist dat is zo
leuk om te observeren. Wat gebeurt er allemaal in en rond het
legsel en hoe weten de ouders

hun kuikens groot te brengen?
Astrid Kant licht graag een tipje
van deze sluier op.
Om het wel en wee van onze
weidevogels vast te leggen, zit
Astrid al bijna dertig jaar met
haar telelens in haar zelfgemaakte schuilhutten tussen de
weidevogels. De vele unieke
foto’s vertellen eigenlijk al het

Als je begrijpt hoe ze (over)leven, wordt kuikenbescherming
een stuk eenvoudiger. Het is echt
mogelijk moderne landbouw te
combineren met kuikenbescherming!
De lezing duurt ongeveer twee
uur, inclusief een pauze van vijftien minuten en de entree is gratis. Je bent van harte welkom!

Het mysterie van de melkrobots
VEGHEL - De film ‘Het mysterie van de melkrobots’ komt naar Veghel. Op zaterdag 24 februari om 15.00
uur en dinsdag 27 februari om 20.15 uur zal de film te zien zijn bij Industry Bioscoop op de Noordkade.
“Een boer boert niet voor zichzelf, maar voor zijn kinderen”,
hoor je in de trailer van ‘Het
mysterie van de melkrobots’.
Het is een documentaire over de
kwetsbaarheid van de moderne
boer.
De film vertelt het verhaal van
een boer, Johan van Rijthoven,
die een boerenbedrijf wil overdragen aan zijn kinderen. Om
die reden schaft hij een drietal
melkrobots aan, maar die blijken
niet naar behoren te functioneren. Ook willen de koeien de robot niet meer in, om onverklaarbare redenen.
Dit alles zorgt ervoor dat de
melkproductie flink achteruit

gaat waardoor Johan en zijn familie de strijd aangaan met een
grote multinational die de melkrobots geleverd heeft. De familie daagt het bedrijf en de lokale
dealer voor de rechter. In de documentaire is te zien hoe Johan
door de strijd wordt geconfronteerd met zichzelf en zijn directe
omgeving. Hier komt nog bij dat
hij kampt met onbeheersbare
krachten op zijn erf.
De documentaire ging afgelopen
september in première tijdens
het Nederlands Film Festival.
Het heeft als doel de kloof tussen stedeling en plattelander te
helpen dichten op een positieve
toon en schijnt een licht op de

Lange afstandswandeling bij Natuurcentrum
De Maashorst
SLABROEK - Gezellig meelopen met een lange afstandswandeling?
Kom dan zondag 18 februari om 9.00 uur naar Natuurcentrum De
Maashorst. Onder leiding van IVN natuurgidsen wordt een wandeling gemaakt van in totaal vijftien kilometer.
Er wordt gewandeld door de
vier Maashorstgemeenten waar
volop nieuwe ontwikkelingen te
zien zijn.

De Maashorst is
volop in beweging
De gidsen kunnen je er van alles over vertellen. De kosten
voor deze wandeling bedragen
€ 2,50 voor kinderen en € 3,50
voor volwassenen. Trek stevige
wandelschoenen aan en neem
een lunchpakket mee voor onderweg. De wandeling duurt
ongeveer vijf uur.
De Maashorst is volop in beweging en er wordt tijdens deze
lange wandeling aan diverse aspecten aandacht besteed. Of het
nu over het urnenveld of over de
natuurbegraafplaats gaat, heide
of wisenten; vele onderwerpen
en gebieden kruisen jouw pad.
Het is heerlijk om er in de win-

ter op uit te gaan en de gidsen
hebben een boeiende tocht uitgezet. Onderweg wordt gepauzeerd en is er gelegenheid het
zelf meegebrachte lunchpakket
te nuttigen.
Het is verplicht om van tevoren
te reserveren. Dit kan aan de infobalie van het natuurcentrum
of op via
www.natuurcentrumdemaashorst.nl.

Wandelen is de meest eenvoudige sport om
aan verbetering van de conditie te werken.

agrarische wereld vanuit diverse
invalshoeken.

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

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

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk

06-22066338
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De Zandkruiers voeren weer
Bonte Avonden op

BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

GOUDEN
BRUIDSPAAR
Van ErpVan Herpen

De Zandkruiers schrijven hun teksten zelf

LOOSBROEK - In 2018 gaan De Zandkruiers voor de 42e keer de Bonte Avonden in Loosbroek opvoeren! Deze avonden worden dit jaar gehouden op vrijdag 13 april, zaterdag 14 april en vrijdag 20 april in
CC De Wis. Vanaf 19.30 uur is de zaal geopend en de voorstelling start om 20.00 uur. Zang, dans, cabaret en de laatste roddels; het zit er allemaal in! De Zandkruiers starten de avond met een nieuw openingslied gebaseerd op de muziek van De Lawineboys. De teksten zijn geschreven door de Zandkruiers
zelf en sinds begin januari zijn de eerste stapjes op het podium weer gezet. Het ziet er veelbelovend uit.
Wat kun je onder andere verwachten tijdens de Bonte Avonden? De familie van der Zanden
gaat een dagje naar zee. Moeder
probeert de kinderen in de hand
te houden, maar mede door het
herkenbare lakse gedrag van vader escaleert de hele boel. Het
glasvezelnetwerk dat in Bernheze is aangelegd komt ook voor-

bij. Men is namelijk live aanwezig bij een ware glasvezel-invasie
waarbij prominente personages
de revue zullen passeren in de
straten van Loosbroek.
Tot slot mogen dit jaar de traditiegetrouwe buut en het roddelstuk met alle roddels van
Loosbroek en omstreken niet

ontbreken. Uiteraard wordt afgesloten met het Loosbroeks
volkslied.
Kortom, een avond vol humor en
gezelligheid die je niet wilt missen. Zorg dat jij erbij bent! Kaarten zijn te koop vanaf maandag
26 maart bij De Dagwinkel in
Loosbroek voor € 7,50 per stuk.

Speciale avondeditie van boeken
bijeenkomst Boek en Babbel
BERNHEZE - Bibliothecaris
Désirée de Rooij organiseert
elke acht weken in de bibliotheken van Heesch, Nistelrode en
Heeswijk-Dinther de boekenbijeenkomst ‘Boek en Babbel’.
Maandagavond 19 februari van
19.00 tot 19.45 uur praat Désirée je bij tijdens een speciale
avondeditie van ‘Boek en Babbel’ in bibliotheek Heesch over
de nieuwste boeken in de collectie en de belangrijkste titels en
thema’s van dit moment.

Désirée is verantwoordelijk voor
de aanschaf van de collectie voor
volwassenen in de bibliotheken
van Bernheze.
Op basis van haar jarenlange ervaring en het bijhouden van de
actualiteit maakt ze een keuze
uit het enorme boekenaanbod.
Kom luisteren en meepraten
over boeken met een kopje koffie. De toegang is gratis.
Er zijn in diezelfde week nog
twee Boek en Babbel-bijeen-

komsten: maandagmiddag 19
februari van 14.45 tot 15.30 uur
in Nistelrode en vrijdagochtend
23 februari van 10.30 tot 11.15
uur in de bibliotheek van Heeswijk-Dinther.

HEESCH - Op 9 februari was het 50 jaar geleden dat Fons van Erp en
Ria van Herpen trouwden. Fons en Ria zijn geboren en getogen in
Heesch. Als jongste zoon van zelfstandig ondernemer Jan (de Schel)
en Jans van Erp-van de Wetering is Fons, zoals hij zelf zegt ‘niks
tekortgekomen’. Ria is de oudste dochter van Kees (de Kuiper) en
Leen van Herpen-de Bie. Ze is trots en dankbaar dat ze thuis heeft
geleerd te delen met haar broers en zussen.

In het weekend ging je in die
tijd naar Cafetaria Minten
of de sportclub HVCH
Ook werd er thuis volop meegewerkt in huis of in de smederij.
Fons heeft na de lagere school
de ambachtsschool gevolgd en
Ria heeft het altijd jammer gevonden dat verder leren vroeger
voor meisjes nog niet zo vanzelfsprekend was. Zij is meteen in de
huishouding gaan werken.
In het weekend ging je in die
tijd naar Cafetaria Minten of de
sportclub HVCH. Daar hebben
Fons en Ria elkaar ook leren kennen in hun tienerjaren.
Tijdens de diensttijd is Ria nog
op bezoek gekomen in Raamsdonksveer en een korte periode

is het ook
even ‘uit’
geweest.
Ria gaf aan
dat Fons
hoop moest
houden en
dat was geen
ijdele hoop voor
Fons, want 50 jaar
later zijn ze nog steeds samen!
Samen met hun zonen, Ikaros en
Rogier, schoondochters en kleinkinderen, vrienden en familie
vieren ze binnenkort hun gouden huwelijk.
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AAN HET WERK
Tips voor een
goede eerste
indruk tijdens een
sollicitatiegesprek

Wij zijn met spoed op zoek naar

huishoudelijke hulpen

die ons team komen versterken.
Kan jij goed zelfstandig werken?
Ben je representatief en heb je ervaring
als huishoudelijke hulp?
Wil je graag je eigen uren en dagen
kunnen inplannen?
Neem dan contact op via onze website www.hd-hh.nl
of bel naar 06-30463741.
Wij zijn werkzaam in héél Bernheze en de omliggende dorpen.
Graaf Wernerstraat 20 - Heeswijk Dinther - www.hd-hh.nl

Een eerste indruk maak je
maar een keer! Zorg dat deze
dus positief is. De basiszaken
zijn van belang om een goede
eerste indruk neer te zetten.
Daarna komen andere zaken
aan de orde die iets lastiger
uit te voeren zijn zoals: actief
luisteren, oogcontact maken
en goede vragen stellen.

Kom op tijd

Goed uit te voeren. Maar vaak
gaat de tijd snel en opeens
heb je stress. Zeer ongemakkelijk als je zwetend binnenkomt omdat je moest rennen
voor de trein.

Vrijwilligerspunt Bernheze
20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

50% Magenta • 100% Yellow

50% Cyaan • 100% Magenta

Ouderen bezoeken
Voor ouderen die niet veel contacten buitenshuis
hebben en zich daardoor regelmatig alleen voelen zijn
wij op zoek naar mensen die ze regelmatig een uurtje
willen bezoeken. Dit breekt de stilte van alledag.
Ook samen naar een activiteit gaan die de oudere
interessant lijkt behoort tot de mogelijkheden.
Een wandeling in de frisse lucht doet de oudere,
die mogelijk gebruik maakt van een rolstoel of een
rollator, ook vaak goed.
Mocht dit u aanspreken dan nodigen we u uit om contact
op te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze in Heesch,
06-14342803, vpbernheze@ons-welzijn.nl, www.ons-welzijn.nl.

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

Kleed je passend

Solliciteren bij een advocatenkantoor is heel anders dan
bijvoorbeeld bij een drukkerij.
Kleed je passend. Weet je de
dresscode niet? Dan is de regel: kleed je altijd netjes.

Een verzorgd uiterlijk

Zou bij puntje twee kunnen
horen maar is net wat anders.
Een pak aan en niet geschoren? Is nog steeds een minnetje achter je naam!

De kracht van de glimlach

Wetenschappelijke studies naar
de effecten van de glimlach:
* 72% zien anderen die vaak
lachen als zelfverzekerd en
succesvol.
* 86% van de mensen praten
sneller tegen een vreemde
wanneer deze lacht.
* Mensen die veel lachen promoveren gemiddeld 12%
sneller.
De kern is dat een glimlach een
positieve werking heeft wanneer deze oprecht is. Let op:
echt is. Dus probeer het niet
teveel te faken of te overdrijven, dit werkt weer averechts.

Een goede handdruk

Lijkt zo simpel, maar je kunt
best wat aflezen aan een
handdruk. De beste manier is
je hand recht uitsteken met
aangesloten vingers. Niet:
een open of gesloten hand
uitsteken. Geef vijf mensen
een hand en ze knijpen allemaal anders. Het is de kunst je
knijpkracht af te stemmen op
de persoon voor je. Kordaat,
stevig en niet te hard.
Een goede voorbereiding is
het halve werk.
Bron: www.sollicitatieinfo.nl

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking
Wij zijn op zoek naar een ervaren

ALL-round CV-monteur
en SerViCe monteur
Functie-eisen:
- Relevante werkervaring
- Een opleiding installatietechniek, minimaal Nivo3
- Een geldig VCA certificaat
- In het bezit van een rijbewijs
Wat hebben we te bieden?
- Salaris afhankelijk van ervaring en opleiding
- Opleidingsmogelijkheden vakgebied
-Werkkleding
-Een fulltime baan waar je met trots over praat
Ben je enthousiast geworden over deze baan?
Mooi! Dat is vast één.
De tweede stap is nu jouw cv te sturen naar
info@grinsveninstallatie.nl
Je mag natuurlijk ook altijd even bellen naar 0412-452072.
Zoggelsestraat 94 - 5384 VE Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl
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Een eerste indruk kan je niet overdoen

Kunststof kozijnen
M. van Pinxteren V.O.F.
Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie

Gevraagd

Medewerkers

Bezorgers
meld je aan!
Er komt binnenkort
een wijk vrij in
HEESWIJK-DINTHER
interesse?

38 uur / parttime / zzp bespreekbaar
Meer informatie: 06-22927045

Schaapsdijk 15 - 5472 PD Loosbroek - 0413-229711 - info@vanpinxteren.nl

www.vanpinxteren.nl

ACTIEF LUISTEREN
Oogcontact maken
Goede vragen stellen

Windberg, Essenburgh,
Schuurakker, Mariengaard,
de Streepen, het Geleer,
De Schans, Nieuwlandsestraat, Hoendersteeg,
het Geerke, de Bariks en de
Passie
Ongeveer 270 adressen.

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

ca r nava l in h e es c h

Carnavalsm is

Remix

Carnavalsmis

Rem ix

Optocht

Remix

Optocht

Optocht
Foto’s: Marcel van der Steen en Ad Ploegmakers

Rem ix

Optocht

Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl
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Open atelierroute

www.atelierroutebernheze.nl

tweede paasdag en zondag 8 april van 11.00-17.00 uur

Mijn naam is
Jan van Daal.
Ik geef oud ijzer een nieuw leven
door het te verwerken in mijn
beelden. Kun jij de onderdelen
nog herkennen? Kom tijdens de
Open Atelierroute kijken bij galerie ‘De Meesters’, Hoofdstraat
100B in Heeswijk-Dinther. Gastexposant: Edith Jager met schilderijen.

Mijn naam is
Emmy Verhallen.
Ik vind het een extra stimulans om
weer mee te doen. Ik ben steeds
bezig om nieuwe stijlen te ontdekken en ik vind op dit moment
een uitdaging in het schilderen
van kinderen uit allerlei landen.
Gastkunstenaar: Toos Schouten
uit Loosbroek met beelden in allerlei vormen en maten.

Mijn naam is
Josien van Boxtel.
Schilderen is verweven met mijn
wezen. Ik schilder voornamelijk
met olieverf realistische werken.
Na de leuke en inspirerende route van eerdere jaren kun je ook
dit jaar weer genieten van nieuw
werk. Gastexposant: Carolien
van der Krabben met gevoelige
fantasievolle schilderijen.

Mijn naam is
Ineke van Schadewijk.
Papier is een mooi en prettig
materiaal om op te werken. Het
geeft vrijheid om te experimenteren en te ontdekken. Daardoor
ontstaan er mooie en onverwachte dingen, die weer volop
inspiratie leveren. Ik heb een bepaalde manier van werken ontwikkeld maar er is altijd ruimte
voor nieuwe dingen.

Mijn naam is
Betty Trentelman.
Ik maak kleurrijke, figuratieve en
abstracte schilderijen in acryl. In
deze landschapachtige werken
zijn soms mensenfiguren te ontdekken. Bij de industriële vormen
is lijnenspel belangrijk. Kijk en geniet van kleuren en vormen.

Elke kunstenaar is gastheer, gastvrouw in zijn of haar atelier
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inscHriJven leerlinGen BasisOnDerwiJs BernHeZe
vOOr Het scHOOlJaar 2018-2019 Beoustdeemrsdvavonor

Om op korte termijn inzicht te krijgen in het aantal leerlingen, dat wij
de komende jaren op onze basisscholen kunnen verwachten, wordt
de ouders verzocht hun kinderen nu reeds aan te melden.
• Aangemeld kunnen worden de kinderen die in 2019 vier jaar
worden.
• Na aanmelding ontvangt u van de school binnen 6 weken een
schriftelijke bevestiging van de inschrijving.
Bij aanmelding is het verplicht het Burgerservicenummer (BSN) van
uw kind(eren) door te geven.
U kunt hiervoor één van de volgende zaken meenemen:
- de identiteitspas als uw kind dat heeft;
- de persoonslijst: dit is een brief van de gemeente die elke ouder/
verzorger heeft ontvangen na de geboorteaangifte met daarop het
BSN;
Binnen Bernheze kunnen de kinderen op de volgende scholen worden
aangemeld:

welKOm

wie een kind
vóór 1 oktober
2019 vier jaar
oud wordt.

Kern HeeswiJK-DintHer BasisscHOOl Het mOZaÏeK
Pastoor Maasstraat 15 - 5473 CG Heeswijk - info@mozaiekheeswijk.nl - www.mozaiekheeswijk.nl
Informatieavond: dinsdag 20 februari van 19.30-21.00 uur. Inloop vanaf 19.15 uur. Inloopochtend & rondleiding: woensdag 21 februari van 8.30-10.30 uur.
U ziet de school in actie! U & uw kind(eren) zijn dan van harte welkom! Inschrijving: tijdens de inloopochtend, informatie-avond en op afspraak. Inschrijving graag vóór
1 april 2018. U bent ook op andere dagen van harte welkom!
Kern nistelrODe
BasisscHOOl ’t maxenD
Maxend 6
5388 GL Nistelrode
Tel. 0412-611366
directie@maxend.nl
www.maxend.nl
Aanmeld-, informatieavond:
maandag 26 februari van
19.30-21.30 uur.
Open ochtend: woensdag 28
februari van 9.00-10.30 uur.
Inschrijving: tijdens
informatieavond, open ochtend
of op afspraak.

BasisscHOOl
De BeeKGraaf
De Beekgraaf 60
5388 CV Nistelrode
tel. 0412-617356
info@beekgraaf.nl
www.beekgraaf.nl
Informatieavond: dinsdag
13 maart van 19.30-21.00 uur
Inloopochtend: woensdag
14 maart van 10.30-12.00 uur
Inschrijving: tijdens
informatieavond, inloopochtend.
of op afspraak.

Kern vOrstenBOscH
BasisscHOOl Op weG
Eggerlaan 8, 5476 KL Vorstenbosch
Tel. 0413-367439
info@bs-opweg.nl
www.bs-opweg.nl
Van harte welkom tijdens de inloop- en
inschrijfmiddag voor ouders en kinderen:
donderdag 15 maart van 12.00-14.00 uur.
In de school staan alle deuren voor u open en
de koffie/thee staat klaar!
Inschrijving: tijdens deze middag of op
afspraak. Inschrijfformulieren zijn ook via de
website te vinden.

Prentenboekentip van de bibliotheek:

Volg je ha
rt en doe
wat goed
voelt

Niet knipperen! / Tom Booth
“Hallo daar, wat ben je aan het doen?”
“Ik doe wie het langst kan staren.”
Voordat het verhaal - of eerder spelletje - begint, zie
je een meisje al over rotsen klauteren op weg naar een
lekker plekje om te gaan zitten.
“Klaar voor de start? Af!”
Dan begint het staarspelletje. Ze kijkt de lezer de hele
tijd aan, zonder te knipperen. Allerlei dieren komen
haar gezelschap houden en doen mee aan het staarspelletje. Je mag niet knipperen!
Wie zal het spelletje winnen? Het meisje, een van de dieren of...?
Het is een vrolijk, grappig en vooral interactief prentenboek vol frisse illustraties. Hoe
leuk is het om een spelletje te spelen met figuren uit een prentenboek? Niet gewonnen? Dan begin je toch gewoon opnieuw! Kinderen van alle leeftijden en ook volwassenen zullen hiervan genieten.

Kern lOOsBrOeK
BasisscHOOl st. alBertus
Dorpsstraat 44, 5471 NB Loosbroek
Tel. 0413-229645
info@albertusschool.nl
www.albertusschool.nl
Op dinsdag 20 maart zijn ouders en
kinderen van harte welkom tijdens de
inloopmiddag van 13.00 tot 14.30
uur. Kom eens een kijkje nemen bij ons
op school, stel vragen en maak van
de gelegenheid gebruik je kind al in te
schrijven. Wanneer 20 maart niet schikt,
maak dan een afspraak met de directeur
om op een ander moment te komen.

Bouwen aan een generatie met
opzettelijk goed gedrag
HEESCH - Hoe motiveer ik mijn kind om juiste keuzes te maken? Wij willen graag dat
onze kinderen ‘goede’ keuzes kunnen maken bij wat ze wel of niet doen, goede keuzes
in wat ze wel of niet zeggen. Maar hoe maken ze eigenlijk die keuzes? Hoe kunnen wij
onze kinderen motiveren en begeleiden tot het maken van bewust overwogen keuzes?
Wat hebben kinderen nodig om met vertrouwen en een positief zelfbeeld op te
groeien? Want de relatie die ze met zichzelf hebben, beïnvloedt in hoge mate de
relatie die ze hebben met de wereld. Dus
ook de keuzes die ze maken.
Om onze kinderen hierin te kunnen helpen, hebben wij kennis nodig van de beweegredenen achter de keuzes en het
gedrag. We staan dan ook stil bij welke
‘goede’ keuzes we zelf kunnen maken.
Kortom, het belooft een zeer inspirerende
avond te worden! Je bent van harte welkom!
Vida Niazian is opgegroeid in chaos met
een grote C. Zij is gevormd tijdens revolutie en oorlog, gevolgd door een leven
als vluchteling. Daarom is zij keer op keer
getuige geweest van drastische, soms erg
pijnlijke en altijd onbegrijpelijke keuzes die
mensen kunnen maken! Zo werd ‘Waarom

gedragen we ons zoals we ons gedragen?’
haar levensvraag.
Nu, 30 jaar later, na talloze studies, trainingen, boeken, toepassen en uitproberen,
kan Vida het omvatten! Zij zegt dat het
eigenlijk niet zo ingewikkeld is. Met haar
kleurrijke levenservaring en verhalen inspireert zij je om anders naar je kinderen en
naar jezelf te kijken.
Toen Vida net hiermee begon, kon zij zich
(net als jij misschien nu op dit moment)
nog niet voorstellen hoe je zo simpel impact kunt hebben op je eigen maar ook op
andermans leven! Dit kun jij ook!
Woensdag 21 februari 20.00 tot 21.30
uur. Broekhoek 35, 5384 VP Heesch.
Aanmelden via 06-44458161 of
geertjevdstappen@gmail.com
Entree in de vorm van een vrijwillige bijdrage.
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Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl

Genieten op Open Zondag bij
ontmoetingsplek De Nistel
NISTELRODE - Zondag 18 februari is er
weer een open zondag op De Nistel. Van
11.00 tot 17.00 uur is het Koffiehuis geopend voor iedereen.
Kinderen kunnen onder begeleiding
knutselen terwijl anderen genieten in het
Koffiehuis. Met het thema ‘Hier heur ik
thuis’ nodigen wij iedereen uit om langs

te komen in de ontspannen ambiance van
ons Koffiehuis. Onze gasheer Jan Exters
staat klaar om iedereen te ontvangen
en natuurlijk van alles te voorzien. Onze
vrienden Ben en Martijn (van de Marktkoopman) gaan akoestisch musiceren en
er zijn volop lekkernijen te verkrijgen!
Graag tot zondag. Team De Nistel.

17

Woensdag 14 februari 2018

VERDIENEN OP AL JE
DAGELIJKSE BOODSCHAPPEN

JUMBO ITALIAANSE
ROERBAKMIX
Zak 400 gram

1

69

JUMBO
BIOLOGISCHE
HALFVOLLE MELK

0
Pak 1 liter

99
JUMBO
CORNFLAKES
Pak 500 gram

0

94

WE HOUDEN DE PRIJZEN LAAG

Jumbo Wiegmans, Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo, Nistelrode, Parkstraat 10
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Opruimen bomen na de storm Bijzondere bijstand

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 afspraaak
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

aGenDa
17 maart
Nationale schoonmaakdag
Meer info:
www.bernheze.org

water- en
gasleidingen
Heesch-zuid
vernieuwd
Op 19 februari 2018 start aannemingsbedrijf Gebr. Van der
Steen in opdracht van Brabant
Water en Enexis met het vernieuwen van de water- en gasleidingen in Heesch-zuid.
De werkzaamheden
De leidingen zijn in de jaren 50
en 60 aangelegd en aan vernieuwing toe. In totaal wordt
ongeveer 3.100 meter leidingen in deze wijk vernieuwd. Dat
duurt drie maanden (tot eind
mei 2018). We zorgen ervoor
dat u zo min mogelijk merkt van
de werkzaamheden. Toch is het
helaas onvermijdelijk dat u af en
toe gestoord wordt. We hopen
op uw begrip.

Digitaal aanvragen bij de gemeente Meierijstad

Tijdens en na de storm van 18 januari dit jaar is met man en macht
gewerkt om alle wegen weer veilig te maken. We willen graag iedereen bedanken die hier zowel professioneel als vrijwillig aan bijgedragen heeft.
100 bomen omgewaaid
In de gemeente Bernheze zijn
ruim 100 bomen omgewaaid
en zijn op verschillende plekken
grote takken afgebroken. Soms
leidde dat tot schade aan particuliere eigendommen.
Opruimen
Na de storm moet er natuurlijk
wel opgeruimd worden. Bomen
en takken die langs de weg liggen moeten afgevoerd worden,
soms moeten we achtergebleven
stobben frezen of bestrating herstellen. Daar zijn we bijna mee
klaar. Er komen regelmatig nog
meldingen binnen van takken
die hoog in de boom zijn afgebroken en naar beneden dreigen
te vallen. Op deze meldingen
nemen we zo snel mogelijk actie.

Bossen
Ook in de bossen zijn veel bomen omgewaaid en takken afgebroken. Deze bossen zijn niet
altijd van de gemeente. Ook
Staatsbosbeheer en particuliere
eigenaren werken er hard aan
om de bossen veilig te maken,
met name trimbanen, fietspaden
en wandelroutes.
Op andere plekken in de bossen
blijven omgevallen bomen liggen. Daardoor zijn sommige delen van de bossen misschien wat
minder goed bereikbaar.
Ziet u nog onveilige situaties?
Meld dat dan aan het Klantcontactcentrum van de gemeente,
telefoon 14 0412, e-mail
gemeente@bernheze.org.

seismisch bodemonderzoek
zuidoost Brabant tijdelijk gestopt
Geothermie Brabant BV is in de
afgelopen maanden seismisch
bodemonderzoek gestart in
zuidoost Brabant.
In Bernheze ging het om een
gebied ten zuidwesten van Vorstenbosch. Het onderzoek zou
duidelijk moeten maken welke
mogelijkheden van geothermie
(gebruik van aardwarmte om
energie op te wekken) er zijn.

De eerste resultaten van het onderzoek laten zien dat het niet
eenvoudig is om op de gewenste
diepte te kijken met deze vorm
van onderzoek (vibro seismic
met vibro trucks). Daarom wordt
het onderzoek tijdelijk gestaakt.
Nadat de informatie is geanalyseerd, wordt bekeken of en
hoe het onderzoek verder vorm
krijgt. Meer informatie:
www.geothermiebrabant.nl.

Wanneer komt u in aanmerking?
- Uw inkomen is lager dan
120% van het sociaal minimum en u heeft weinig eigen
vermogen.
- U krijgt de kosten niet (helemaal) vergoed via uw (aanvullende) zorgverzekering, een
andere regeling of instantie.
- Een arts heeft een indicatie gegeven voor de medische kosten.
- Er kan niet van u worden verwacht dat u hiervoor had kunnen sparen.

Bijzondere bijstand aanvragen
met Bereken uw recht
U kunt zelf online berekenen of
u recht heeft op bijzondere bijstand of op een andere regeling
van de gemeente. Ga hiervoor
naar www.meierijstad.nl/bijzonderebijstand en kies het programma Bereken uw recht (digitaal aanvragen). U vult stap voor
stap vragen in over uw gezinssamenstelling, uw inkomen, uw
vermogen en uw kosten. Daarna
krijgt u te zien waar u mogelijk
recht op heeft.
Dien een aanvraag in
Als uit Bereken uw recht blijkt
dat u in aanmerking komt voor
een vergoeding, kunt u meteen
online een aanvraag indienen
bij Meierijstad. U hoeft uw aanvraag dan alleen nog maar met
uw DigiD te bevestigen. Zorg
daarom dat u uw DigiD bij de
hand heeft als u de aanvraag indient.

Kosten die al betaald zijn, komen
vaak niet meer in aanmerking
voor bijzondere bijstand.

Hulp nodig van de formulierenbrigade?
Kom langs bij het Minimaloket
of de Formulierenbrigade van
de gemeente Meierijstad, Stadhuisplein 1, Veghel op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur.
Voor hulp van de Formulierenbrigade kunt u ook terecht in
Heesch, elke donderdagmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur in het
kantoor van Ons Welzijn, Cultureel Centrum de Pas, De Misse
4b (2e verdieping). U hoeft geen
afspraak te maken.

19.00 uur
Behandeling van het bezwaarschrift dat namens betrokkene is
ingediend. Het bezwaarschrift is
gericht tegen het besluit van het
college van 13 november 2017,
waarbij het verzoek tot correctie
van de nationaliteit (van ‘onbekend’ in ‘staatloos’) in de basisregistratie personen is afgewezen.
19.45 uur
Behandeling van de bezwaarschriften die door en namens 3
bewoners zijn ingediend. De bezwaarschriften richten zich tegen
besluiten van het college van 31
oktober 2017 en 21 november
2017. Het gaat om het besluit
waarbij verzoeken tot handha-

vend optreden tegen overtredingen van het bestemmingsplan op
het perceel nabij Heeswijkseweg
7 zijn afgewezen en de omgevingsvergunning die hiervoor ter
legalisering is verleend.
20.30 uur
Behandeling van de bezwaarschriften die door en namens 5
omwonenden zijn ingediend.
De bezwaarschriften richten zich
tegen het besluit van het college van 6 december 2017 waarbij een omgevingsvergunning is
verleend voor het bouwen van
42 appartementen, bergingen
en een commerciële ruimte op
het perceel Nistelrodeseweg 1 in
Heesch.

OfficiËle BeKenDmaKinGen

Op de hoogte blijven?
Informatie over de werkzaamheden vindt u op
www.waterstoring.nl/brabantwater of www.enexis.nl/actueel.

vragen aan de gemeente?

Commissie
Bezwaarschriften Bernheze

@bernheze_gem

Heeft u een laag inkomen en
komt u voor bijzondere kosten
te staan? Dan kunt u bijzondere
bijstand aanvragen. Bijzondere
kosten zijn bijvoorbeeld:
- eigen bijdragen medische kosten
- extra kosten maaltijdvoorziening
- abonnementskosten personenalarmering
- eigen bijdragen CAK
- eigen bijdragen voor advocaatkosten/rechtsbijstand
- bewindvoeringskosten
- extra kosten voor fysiotherapie of tandarts
- tijdelijk hoge woonlasten
- reiskosten bij bijzondere omstandigheden
- babyuitzet
- onvoorziene verhuiskosten

Op woensdag 21 februari 2018
komt de Commissie Bezwaar-

schriften Bernheze bij elkaar in
het gemeentehuis, De Misse 6 in
Heesch. De commissie behandelt
dan de volgende bezwaarschriften:
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Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens
Uit onderzoek is gebleken dat
de volgende personen niet meer
wonen op het adres in de gemeente Bernheze waar zij volgens de Wet basisregistratie
personen (BRP) staan ingeschreven. Het onderzoek van afdeling
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 gemeentepagina’s
in deze krant en op www.officielebekendmakingen.nl.
- B.A. Czekaj, geboren
20-06-1970
- B.R.C.F. Woort, geboren
17-02-1991
Heeft u informatie over de feitelijke verblijfplaats van deze personen of heeft u vragen, neem
dan contact op met het afdeling
Burgerzaken van de gemeente
Bernheze, telefoon 14 0412 of
via gemeente@bernheze.org.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Gemeente Bernheze voor het
organiseren van een kermis
van 23 t/m 26 juni 2018 dagelijks van 10.00 tot 2.00 uur
op De Misse en een gedeelte
van de Hoogstraat, 5384 BZ
Heesch. Er is een geluidsontheffing verleend tot 1.00 uur.
Van 20 juni 2018, 17.00 uur
tot 27 juni 2018, 17.00 uur
wordt De Misse, de ‘kleine’
Hoogstraat en de Hoogstraat
(vanaf de Schoonstraat tot aan
de Stricklaan) afgesloten voor
alle verkeer behalve voor voetgangers. Op de Leekenstraat
en de Stricklaan wordt een
parkeerverbod ingesteld aan
beide zijden van de weg. De
beschikkingen zijn verzonden
op 7 februari 2018.
- Gemeente Bernheze voor het
organiseren van een kermis
van 11 t/m 14 augustus 2018
dagelijks van 10.00 tot 2.00
uur op het dorpsplein aan de
Molenhoeven, 5472 PX Loosbroek. Er is een geluidsontheffing verleend tot 1.00 uur.
Het dorpsplein aan de Molenhoeven wordt vanaf 8 augustus, 17.00 uur tot 15 augustus
2018, 17.00 uur afgesloten
voor alle verkeer behalve voor
voetgangers. De beschikkingen zijn verzonden op 9 februari 2018.

- Gemeente Bernheze voor het
organiseren van een kermis
van 10 tot en met 13 mei
2018 van 10.00 tot 2.00 uur
op het Mr. Loeffenplein en
in een gedeelte van de Heuvel, Kapelstraat en Kerkstraat,
5476 KX Vorstenbosch. Er is
een geluidsontheffing verleend
tot 1.00 uur. Het Mr. Loeffenplein en een gedeelte van de
Heuvel (vanaf Rietdijk), Kapelstraat (vanaf Eggerlaan) en
Kerkstraat (vanaf Schoolstraat)
worden vanaf 7 mei, 17.00 uur
tot 14 mei 2018, 17.00 uur
afgesloten voor alle verkeer
behalve voor voetganger. De
beschikkingen zijn verzonden
op 8 februari 2018.
- Gemeente Bernheze voor het
organiseren van een kermis
van 9 t/m 12 juni 2018 dagelijks van 10.00 tot 2.00 uur
op Plein 1969, 5473 CA Heeswijk-Dinther. Er is een geluidsontheffing verleend tot 1.00
uur. Plein 1969 wordt vanaf 6
juni, 17.00 uur tot en met 13
juni 2018, 17.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve
voor voetgangers. De beschikkingen zijn verzonden op 9 februari 2018.
- Stichting Wielerevenementen
Bernheze, voor het organiseren van de MTB-Cup Heeswijk
op 27 mei 2018 van 9.00 tot
18.00 uur op terrein aan de
Heibloemsedijk 7 e.o., 5473
TC Heeswijk-Dinther. De Heibloemsedijk (vanaf de Meerstraat tot aan de 2e kruising
met de Zandkant) is afgesloten
voor alle verkeer behalve voetgangers. De beschikkingen zijn
verzonden op 9 februari 2018.

Wet ruimtelijke ordening
Vaststelling wijzigingsplan Dijkstraat 8 - Weverstraat 9 Nistelrode
Burgemeester en wethouders
hebben het wijzigingsplan Dijkstraat 8 - Weverstraat 9 in Nistelrode ongewijzigd vastgesteld
(artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening). Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.
nl met de code NL.IMRO.1721.
WPDijkst8Weverstr9-vg01.
Inhoud: Het plan behelst het wijzigen van de bestemming aan de
Dijkstraat 8 en Weverstraat 9 in
Nistelrode.
Inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het
wijzigingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn in
werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van
toepassing.

Ontwerpwijzigingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid Meursstraat ong.
(naast 13) in Heesch
Burgemeester en wethouders
maken de ter-inzage-legging
bekend van het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerpbesluit
hogere grenswaarden op basis
van respectievelijk artikel 3.9a
Wet ruimtelijke ordening en artikel 110c van de Wet geluidhinder voor Meursstraat ong.
(naast 13) in Heesch. Het plan
is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met de code
NL.IMRO.1721WPMeursstraatong-ow01.
Inhoud: Het voornemen bestaat
om vier levensbestendige woningen te realiseren aan Meursstraat
ongenummerd, ten oosten van
Meursstraat 13. De ontwikkeling
is in strijd met het geldende bestemmingsplan De kommen van
Bernheze. Om de vier woningen
mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan
nodig in overeenstemming met
de wijzigingsbevoegdheid uit het
bestemmingplan.
De voorkeursgrenswaarden wordt
voor deze vier woningen overschreden met maximaal 5 dB.
Uit akoestisch onderzoek blijkt
dat isolerende aanpassingen aan
de woning of weg niet mogelijk
dan wel financieel niet haalbaar
zijn. Naast de toets aan wettelijke grenswaarden is het plan
getoetst aan het gemeentelijke
ontheffingenbeleid Wet geluidhinder. Het plan voldoet aan dit
beleid.
Procedures 1b en 3b zijn van
toepassing.
Vastgesteld bestemmingsplan
Donzel 21a Nistelrode
Het college van burgemeester
en wethouders maakt bekend
dat in de gemeenteraadsvergadering van 1 februari 2018 het
bestemmingsplan Donzel 21a is
vastgesteld. Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met code NL.IMRO.1721.
BPDonzel21a-vg01.
Inhoud: Het bestemmingsplan
regelt het realiseren van een
ruimte-voor-ruimtewoning aan
Donzel 21a in Nistelrode.
Inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn in
werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Informatie: Met vragen kunt u
per mail contact opnemen met
de gemeente Bernheze, gemeente@bernheze.org.
Procedures 1b, 5a en 7b zijn van
toepassing

Ontwerpbestemmingsplan Huis
Deelen 6 Heesch
Burgemeester en wethouders
maken op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening
de ter-inzage-legging bekend
van het ontwerpbestemmingsplan Huis Deelen 6 Heesch, te
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN-code NL.IMRO.1721.BPHuisDeelen6-ow01)
Inhoud: Het bestemmingsplan
maakt de omzetting van een
oude historische boerderij in een
woning mogelijk ten behoeve
van het herstel en behoud van
dit historische pand.
Procedures 1b en 3b zijn van
toepassing
Vastgesteld bestemmingsplan
Loo ong (nabij 47) Nistelrode
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat
in de gemeenteraadsvergadering
van 1 februari 2018 het bestemmingsplan Loo ong (nabij 47) is
vastgesteld. Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met code NL.IMRO.1721.
BPLooong47-vg01.
Inhoud: Het bestemmingsplan
verschuift het reeds bestaande
bouwblok op het perceel.
Inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn in
werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Informatie: Met vragen kunt u
per mail contact opnemen met
de gemeente Bernheze, gemeente@bernheze.org
Procedures 1b, 5a en 7b zijn van
toepassing
Ontwerpbestemmingsplan
Hooge Wijststraat 7 Heesch
Burgemeester en wethouders
maken op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening
de ter-inzage-legging bekend
van het ontwerpbestemmingsplan Hooge Wijststraat 7 Heesch,
te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN-code
NL.IMRO.1721.BPHoogeWijststr7-ow01)
Inhoud: Het bestemmingsplan
maakt de uitbreiding van een
paardenkliniek mogelijk.
Procedures 1b en 3b zijn van
toepassing
Vastgesteld bestemmingsplan
Laverdonk 1 en Kanaaldijk
Noord 40 Heeswijk-Dinther
Het college van burgemeester
en wethouders maakt bekend
dat in de gemeenteraadsvergadering van 1 februari 2018
het bestemmingsplan Laverdonk 1 en Kanaaldijk Noord 40
Heeswijk-Dinther is vastgesteld.
Het plan is te raadplegen op
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www.ruimtelijkeplannen.nl met
code NL.IMRO.1721.BPLaver1KanNrd40-vg01.
Inhoud: Het bestemmingsplan
maakt de realisatie van een autobedrijf aan de Kanaaldijk en
een woonbestemming mogelijk
aan Laverdonk 1. Aan Laverdonk
1 wordt tevens een aan huisgebonden bedrijf toegekend in de
vorm van een kinderdagopvang
en een jachthut.
Inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn in
werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Informatie: Met vragen kunt u
per mail contact opnemen met
de gemeente Bernheze, gemeente@bernheze.org
Procedures 1b, 5a en 7b zijn van
toepassing.
Vastgesteld bestemmingsplan
Meerweg 34 Heesch
Het college van burgemeester
en wethouders maakt bekend
dat in de gemeenteraadsvergadering van 1 februari 2018 het
bestemmingsplan Meerweg 34
Heesch is vastgesteld. Het plan
is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met code NL.IMRO.1721.BPMeerweg34-vg01.
Inhoud: Het bestemmingsplan
regelt het bestemmen van een
bestaande woning aan Meerweg
34 in Heesch.
Inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn in
werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt
ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Informatie: Met vragen kunt u
per mail contact opnemen met
de gemeente Bernheze, gemeente@bernheze.org
Procedures 1b, 5a en 7b zijn van
toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
- Muggenhoek 11
Plaatsen glazen kweekkas
Datum ontvangst: 06-02-2018
- Laverdonk 1
Realisatie buitenschoolse opvang (met kantoor), onderkomen biedt ook plaats aan de
plaatselijke jachtvereniging, en
plaatsen 20 zonnepanelen
Datum ontvangst: 07-02-2018
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Nistelrode
- Kruisstraat 15
Plaatsen dakkapel
Datum ontvangst: 06-02-2018
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- De Morgenstond 23

Woensdag 14 februari 2018

Uitbreiden bedrijfshal en sloop
Verzenddatum: 05-02-2018
- Plan Rodenburg kavel KE04 en
KE05
Oprichten tweekapper
Verzenddatum: 08-02-2018
- Plan Rodenburg kavels KB10
t/m KB13, KB23 t/m KB27 en
KC11 t/m KC20
Oprichten 22 woningen
Verzenddatum: 08-02-2018
- Plan Rodenburg kavel KE01
Oprichten vrijstaande woning

Verzenddatum: 08-02-2018
- Plan Rodenburg kavel KH02(koffiestraat ong.)
Oprichten vrijstaande woning
Verzenddatum: 08-02-2018
Heesch
- Graafsebaan ong.
Bouw 4 woningen
Verzenddatum: 08-02-2018
Vorstenbosch
- Kampweg 33
Oprichten bedrijfswoning
Verzenddatum: 06-02-2018

Nistelrode
- Laar 14
(ver)bouw winkel
Verzenddatum: 06-02-2018
- Laar/Achterstraat ong.
Oprichten 16 appartementen
Verzenddatum: 06-02-2018
- Doolhof ong.
Bouw woonhuis met bijgebouw
Verzenddatum: 08-02-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

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

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

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

Voor onderstaande omgevingsvergunning is de beslistermijn
verlengd met 6 weken. Dit besluit treedt daags na verzending
van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Justitieweg 2
Herbouw stal
Verzenddatum: 08-02-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing

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

Zienswijze
Procedure 3a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum schriftelijk
een zienswijze indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van
Bernheze. Neem voor het indienen van
een mondelinge zienswijze contact op
met de betreffende afdeling.
Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze
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 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van
Bernheze. Het bezwaar heeft geen
schorsende werking.
Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de sector be-

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

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

WWW.BERNHEZE.ORG

Lezing: Wilde bijen
VORSTENBOSCH - In ons land komen naast de bekende honingbij, meer dan driehonderd soorten bijen
voor. We noemen ze wilde bijen, omdat ze hier inheems zijn, dus ‘in het wild’ voorkomen. De ruim
twintig soorten hommels rekenen we ook tot onze wilde bijen. Zij vormen kolonies met vele dieren in
één nest.
De meeste inheemse bijen doen
echter alles alleen en heten daarom solitaire bijen. Omdat ze ons
niet steken en dus niet lastig zijn,
zijn ze onbekend. Vele van deze
soorten zijn gericht op bepaalde planten en worden sterk bedreigd door de negatieve invloed
van de mens op de flora.
De soorten zijn vaak genoemd
naar hun uiterlijk of gedrag.
Zo kan je onder meer aantreffen: zandbijen, koekoeksbijen, metselbijen, maskerbijen,
behangersbijen, wolbijen, bloedbijen en zijdebijen.

Pieter van Breugel uit Veghel
houdt zich al jaren bezig met
het bestuderen van deze dieren
en het aanbieden van nestgelegenheid. Uit zijn eigen ervaring
puttend en aan de hand van
werkelijk unieke opnames, zal hij
een wonderlijke insectenwereld
voortoveren, die je onmiddellijk
zal verleiden om in je eigen omgeving meer en beter te gaan
kijken.
Door zijn enthousiaste verhaal
zal je geïnspireerd en rijker huiswaarts keren in het besef dat ook

Foto’s: Pieter van Breugel

in jouw directe omgeving juweeltjes van dieren een wonderlijk leven leiden. Het loont dus werkelijk de moeite om te komen!

Lezing: Wilde bijen
Datum: 14 maart
Lokatie: De Stuik in Vorstenbosch

Tijdstip: 21.00 uur als onderdeel
na de pauze van onze ALV.
Toegang gratis.

Jouw

stem
telt...

VERKIEZINGSEVENT
Vrijdag 16 maart

DEBAT

Aanvang: 18.00 uur
CC Nesterlé Nistelrode
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oogcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

MooiBernhezertjes
te koop
Verenigingsgebouw
10 x 22 meter, Nistelrode.
Meer informatie: 06-22045382.

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851
vorige week:
José van Helvoort
Rick van Cleef uit
kan de staatsloten
Vorstenbosch
ophalen bij
Kantoorboekhandel
Paperpoint
Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.
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KIPSALON BERNHEZE
Gewoon de allerlekkerste kip!
Voor al uw kipproducten.
Elke woensdag van
14.00 -18.30 uur.
Bestellen hoeft niet!
0413-229677
Jan van de Boomstraat 9,
Heeswijk-Dinther.

aangeboden

5x 1/5 staatsloten

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

dagelijks vers
geplukte tulpen
€ 2,- per bos, verschillende
kleuren.
Richard van Doorn,
Vorstenbosseweg 1 Dinther.

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.
Nieuwe DessotapijttegelS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 2,- per m2. Duinweg 17,
Schijndel, 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
Hamlappen 500 gram
€ 2,40.
Erwtensoep literbak € 3,60.
Slagerij Bert van Dinther.
Heistraat 8 Oss
www.slagerijvandinther.nl
Boek ‘De zon achterna,
15 jaar La Colline’
is verkrijgbaar bij ’t Mediahuys,
Laar 28 Nistelrode. Geopend:
maandag t/m donderdag
9.00 tot 17.00 uur en
vrijdag 9.00 tot 13.00 uur.
Een verzameling verhalen,
anekdotes, foto’s, recepten
en vertellingen van 17 jaar
Frankrijk. Het boek kost € 15,-.

Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
Uw levensverhaal/
gebeurtenis/reis op
papier?
Levensverhalen, verhalen over
ingrijpende zaken en afsluiten
periode, evt. met foto’s:
Martha Daams:
marthadaams@gmail.com.
Ook (web)teksten bedrijven.
Problemen met uw hond?
Verlatingsangst, probleem in
huis, et cetera?
Bel R. Voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a
Heeswijk-Dinther.
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, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.

In maart starten de lessen
yoga op de stoel in het
cultureel centrum Servaes.
Yoga op de stoel heeft niets met
leeftijd te maken maar meer met
je mogelijkheden.
Voor informatie: Sjan Adam
06-41681112.

gevraagd
Lege cartridges
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode en
steun hiermee het goede doel
Hulphond Nederland.
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.
landbouwmachines:
o.a ploegen,tractors, frees,
schudder, hark, maaier,
mesttank, kieper, weidebloter,
weisleep, tractor, vee/
paardentrailer enzovoort.
06-19076959.

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

overig
GILDE NISTELRODE
Welkom op de Gildenhof.
Ook aanmeldingen van nieuwe
leden zijn van harte welkom.
www.gildenistelrode.nl.
27e Boeken- en
Platenbeurs!
Zaterdag 24 en zondag
25 februari van 10.00 tot
17.00 uur. Odaschool, Laan ten
Bogaerde 7, Sint-Oedenrode.
Tot dan!

Puzzle #1520

Wilt u een zoekertje plaatsen?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.
More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

van valentijn
Tekst?

Maasland
’t Dorp 142 - 5384 ME Heesch
Openingstijden
Maandagavond: van 19.00 tot 20.00 uur.
Dinsdagavond: van 19.00 tot 20.00 uur.
Eerste woensdag van de maand: van 11.00 tot 12.00 uur.
Feestdagen & vakantiedagen zijn we gesloten.
www.lokaalfnv.nl/maasland - maaslandlokaalfnv@gmail.com
0412-763700

Zie oplossing pagina 33
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(Geestelijke)
armoede

‘Samen maken we het mooier’
Bart Hoezen is eigenaar van Slim Telecom in Heeswijk-Dinther. Een jong
bedrijf waar maatwerk wordt geleverd voor telefonie. Met carnaval is de
oud-Prins jaarlijks druk in de weer bij tal van activiteiten in HeeswijkDinther en Loosbroek.

Bellinda van den Helm,
raadslid Progressief Bernheze.
Progressief Bernheze wil armoede aanpakken. En dan niet alleen de gevolgen van armoede beperken, maar vooral ook de oorzaken van armoede bestrijden. Daarvoor
moet gezocht worden naar de oorzaken van
armoede. We willen ook verborgen armoede opsporen door goede contacten met organisaties in de samenleving te benutten.
Onze gemeente heeft, net als
vele andere gemeenten, de zogenaamde
‘Kleinsma-gelden’
ontvangen. Maar het blijkt nog
niet zo makkelijk om de mensen
die hier recht op hebben te bereiken. Daarvoor hebben we sociale wijkteams, scholen, maar bijvoorbeeld ook een voedselbank
nodig. Ook bij de sociale dienst
zal een positieve en oplossende
houding nodig zijn. Deze dienst
zal meer aandacht moeten hebben voor mensen die (nog) geen
cliënt zijn. Kleine middenstanders
en ZZP-ers kunnen in armoede
leven zonder dat het opvalt.
Progressief Bernheze zou ook
graag een geldloket realiseren.
Een plek waar mensen met hun
problemen en schulden terecht
kunnen en waar een breed pakket aan hulp voorhanden is.

Geen nieuwe voorziening, maar
een bundeling van krachten met
een herkenbaar en toegankelijk
loket dat spreekuur houdt in de
kernen. Op de achtergrond werken deskundigen (beroepskrachten en vrijwilligers) op het terrein
van geld, schulden, enzovoorts,
samen.
Maar zou je ook nog kunnen
spreken van een heel andere
vorm van armoede? De geestelijke armoede? Progressief Bernheze is een partij voor diversiteit,
solidariteit en is vooruitstrevend.
Dat uit zich onder andere in onze
kandidatenlijst, waarin vrouwen
een prominente plaats innemen.
Een voorbeeld dat door slechts
één ander partij in onze gemeente wordt gevolgd. Een zorgwekkende nieuwe vorm van armoede?

Adviesburo Jan van Gerwen
B.V.
Adviesburo
Jan van Gerwen

B.V.

Vooral de lichtjesoptocht van CV De Kreuge in zijn geboorteplaats
Loosbroek kan rekenen op steun van Bart. “Het is mooi om met zoveel
vrijwilligers in een klein dorpje toch zoiets groots voor elkaar te krijgen.
Ondanks de kou was er toch weer een mooie verlichte stoet van de
honderden deelnemers en genoten duizenden toeschouwers van de
fraai verlichte wagens die door de straten van Loosbroek trokken.
De Loosbroekenaren hadden massaal gehoor gegeven aan de vraag
om het parcours te versieren. Bijna alle huizen waren extra verlicht,
de kerstverlichting was weer van stal gehaald en ook de vuurkorven
zorgden voor gezelligheid en een beetje warmte. Net als D66 geloof
ik dat we samen meer voor elkaar kunnen krijgen. Dat is de kracht van
het dorp, samen iets voor elkaar krijgen, daar kan ik echt van genieten.
Samen maken we het mooier.”

ik ben

Ben jij ook D66? Laat het ons weten! Ikbend66@gmail.com

meer hulp aan ouderen die het
zelf niet redden
Rein van Moorselaar, lijsttrekker SP Bernheze.
Meer hulp aan ouderen die het zelf niet redden. Dat antwoord kreeg de SP
Bernheze van de inwoners bij de supermarkten. Mensen kiezen sociaal. Ze
willen dat de gemeente goed voor onze opa’s en oma’s zorgt. Dat wil de SP
ook. Maar de afgelopen jaren hadden onze ouderen met een zorgvraag het
moeilijk. Verzorgingshuizen namen bijna niemand meer op. Bejaardenhuizen
werden gewoon gesloten. De uren huishoudelijke hulp teruggeschroefd; een
koude wind.
Meer hulp aan ouderen
De uitslag van de SP Bernheze
supermarkt-enquête was duidelijk. Meer hulp aan onze ouderen. De bezuinigingen van
Rutte-2 hebben er hard ingehakt. In Bernheze wil de SP dat
repareren. Het geld is er in de
reservepot. In die pot zit maar
liefst € 6.000.000,-. Daar wil de
SP geen straatlampen voor ko-

pen. Nee! Dit geld moet gebruikt
worden voor onze ouderen en
hulpbehoevenden. Ruimer uren
toekennen voor zorg. De eigen
bijdrage in de WMO verlagen of
afschaffen. Zo kunnen ouderen
prettiger zelfstandig blijven wonen. Dat willen we toch! Als er te
weinig hulp is, worden mensen
eenzaam. De leefomgeving (het
huis) vervuilt. De SP stelde als

VVD: Onze

eerste oplossing in 2017 al een
zogenaamde ‘poetsbon’ (eenmalig vier uur professionele poetshulp) voor. Daar was toen geen
meerderheid voor in de gemeenteraad. Jammer. Op 21 maart zijn
er verkiezingen. Door op de SP te
stemmen, wordt er straks beter
gezorgd voor ouderen en mensen met een zorgbehoefte. Daar
mag u de SP op aanspreken.

nummer 3

Arianne van de Gein, burgerlid Commissie Maatschappelijke Zaken en
kandidaat raadslid VVD-Bernheze.
Jarenlang ben ik een alleenstaande moeder geweest met twee kinderen.
Rondkomen van een laag inkomen is mij niet onbekend. Tel daarbij op mijn
beperking en u begrijpt dat ook ik tot de groep ‘kwetsbaren’ binnen onze samenleving behoorde. Toch heb ik dat nooit zo ervaren. Ik was niet kwetsbaar,
hooguit had ik soms wat hulp nodig om te komen waar ik wilde zijn.

Wat ik vooral altijd bijzonder heb
gevonden is dat er door de politiek vooral ‘over’ deze mensen
werd gesproken en maar weinig
met. Dit wil ik veranderen, door
MET mensen te praten in plaats
Brandpreventief
Adviesburo
Jan van Gerwen
B.V.
Adviesburo
Jan
B.V.
Brandpreventief
Adviesburo
Jan van
van Gerwen
Gerwen
B.V.
Adviesburo
JanBetonvan Gerwen
van OVER hen. Wat is belangrijk
Brandpreventie
Brandpreventie
staalenB.V.
houtconstructies
ton- staal- en houtconstructies
voor jou?
Waar loop je in het dagelijks leB.V.
ven tegenaan? Wat kunnen wij
De Morgenstond 35 - 5473 HE Heeswijk-Dinther - T. 0413 29 36 63
voor jou doen? Wat zou de geinfo@adviesburojanvangerwen.nl
meente voor jou kunnen betekewww.adviesburojanvangerwen.nl
nen?

Adviesburo Jan van Gerwen

De Morgenstond 35
De Morgenstond 35
5473 HE Heeswijk-Dinther 5473 HE Heeswijk-Dinther
T. 0413 29 36 63
T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl

Volksvertegenwoordiger,
het
woord zegt het al. Wij vertegenwoordigen het volk. Dat is nu
precies wat ik wil doen, jullie vertegenwoordigen. Hoe ik dat wil
doen? Door met jullie in gesprek
te gaan. Te horen waar jullie blij
mee zijn, maar ook wat niet zo
goed gaat. Ook wil ik graag van
jullie weten waar je zoal tegenaan loopt. Niet bekende levertijden van hulpmiddelen, mogelijkheden en onmogelijkheden als

je van de sociale dienst gebruik
moet maken, beperkende regelgeving voor ondernemers et cetera. Laten wij er met zijn allen
voor zorgen dat we in Bernheze
een prachtige toekomst tegemoet gaan. Dit gaat lukken zolang wij samenwerken.
Ik daag je uit, laat je het mij weten als wij iets voor jou kunnen
betekenen? Dit kan via
info@vvdbernheze.nl

informatie voor de kernen
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Handen uit de mouwen
in Loosbroek!

Dinosaurusweekenden
bij Intratuin Veghel

Stel dat bestemmingsplan ‘Wonen in Loosbroek’ nou eens zo
snel mogelijk vast! Want willen
we dat Loosbroek een gezellig,
levendig dorp blijft, dan moeten we blijven bouwen. Bouwen
voor alle generaties. Voor jonge
mensen, maar juist ook voor de
ouderen, omdat het belangrijk
is dat de dorpsgemeenschap divers blijft. Alleen zo kunnen we
zorgen dat de leefbaarheid gewaarborgd wordt en het voorzieningenniveau goed blijft.
Zorgvoorzieningen, sportactiviteiten en veilige verkeersroutes
hebben een extra impuls nodig.

V.l.n.r.: Edwin Daandels, Peter van Boekel, Erwin van Kessel en Gerion
Pelders

Gemeente, kerncommissie en
inwoners moeten daarbij samen
optrekken. Bijvoorbeeld door
samen, in een zorgwerkgroep,
goede zorg in Loosbroek te realiseren. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn onmisbaar. We moeten

ervoor waken dat niemand in de
knel komt door traag werkende
ambtelijke molens. Het is belangrijk om lijnen kort te houden!
Ervoor zorgen dat mensen weten
waar ze terecht kunnen: bij een
pro-actieve gemeente met oog

Veghel - Volop activiteiten in de carnavalsvakantie, op zaterdag en
zondag 17 & 18 februari en 24 & 25 februari organiseert Intratuin
Veghel een echt dino-weekend met allerlei leuke activiteiten, spelletjes & workshops voor de kids en ook komen er echte reptielen op
bezoek! Intratuin Veghel staat tot en met 4 maart in het teken van
dinosaurussen.

voor mensen en gemeenschap.
CDA Bernheze: Samen leven,
Samen wonen en Samen werken
in Bernheze.
cda.nl/bernheze

De raad van 2x11
en een bietje
Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco.
Als ik dit stukje schrijf heb ik er net de eerste carnavalsdag op zitten, maar als
jullie dit lezen is het feest alweer achter de rug en heeft iedereen de confetti
weer uit zijn haren gewassen. Er waren de afgelopen dagen volop activiteiten
voor jong en oud, allemaal georganiseerd door vrijwilligers die er de afgelopen maanden veel tijd in hebben gestoken. Petje af voor deze mensen.
De prins en de adjudanten, bestuursleden en natuurlijk de raad
van elf zijn dagenlang op pad
geweest. Zieken en ouderen zijn
bezocht, er zijn jeugdactiviteiten georganiseerd, boerenbruiloften en muziekavonden. Aan
alle doelgroepen is gedacht, er
is voor elk wat wils. Mooi dat
er altijd mensen zijn dit allemaal
willen organiseren, die zich inzet-
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ten om het anderen naar de zin
te maken.
De raad van elf heeft zijn taken er
nu weer voor even op zitten, en
de zaak wordt voortgezet door
die andere raad; de gemeenteraad. Ook de gemeenteraad is
een groep vrijwilligers die een
hoop tijd steekt in het zorgen dat
iedereen het naar zijn zin heeft.

Ze regelen zaken voor de jeugd,
voor de ouderen, de zieken en de
behoeftigen. Maar ook voor iedereen die niet in dit rijtje past.
Op 21 maart mag u weer gaan
stemmen voor een nieuwe gemeenteraad, de raad van 2x11
en een bietje. Na de afgelopen
kleurrijke carnavalsdagen een
advies van ons: stem Blanco!

Marko: ‘Er waren de afgelopen dagen volop activiteiten
voor jong en oud, allemaal georganiseerd door vrijwilligers
die er de afgelopen maanden veel tijd in hebben gestoken.
Petje af voor deze mensen.’

Lokaal: Vast!
Hopelijk hebben jullie allemaal een geweldig leuke carnaval achter de rug.
Vast wel. Wij dragen de carnaval en onze stichtingen een warm hart toe.
Daarom hebben we ook dit jaar weer met een advertentie in de carnavalskranten een steentje bijgedragen, want de beste carnaval vier je Lokaal ;)
De vastentijd begint deze week, een periode van bezinning. Wij als politieke
partij hopen van harte dat jullie je dan ook gaan bezinnen over onze gemeente en de politieke partijen, want de verkiezingen komen nu langzaamaan dichterbij.
Net voor de carnaval hebben onze voorzitter en onze fractievoorzitter een
prachtige lijst ingediend, met daarop 40 fijne mensen uit alle kernen. Daar
zijn we hartstikke trots op!
En net zo trots zijn we op ons programma. Wij zijn een onafhankelijke partij zonder binding met landelijke politieke partijen en
dus volledig vrij in het bepalen van onze standpunten.
Onze leden hebben wel verschillende politieke voorkeuren, maar één gezamenlijk doel: het beste bereiken
voor de inwoners van de hele gemeente Bernheze.
Stem Lokaal in het stemlokaal, want Lokaal zijn we allemaal, dat staat vast!
Groet, Mieke Dobbelsteen, bestuurslid Lokaal
mieke@lokaal.nu.

“LOKAAL

zijn
we
ALLEMAAL

De dino’s hebben Intratuin
Veghel overgenomen! Kinderen
kunnen dagelijks deelnemen aan
de leuke dino-speurtocht en leuke weetjes leren over dino’s. Op
woensdagmiddag 14 februari
kan je pannenkoeken versieren
met vers fruit. Donderdagmiddag kunnen kinderen in workshops een indianentooi maken,
armband of wandhanger. Deelname voor deze workshops bedraagt € 2,50 incl. ranja.
Tijdens de weekenden, 17 &
18 en 24 & 25 februari, kun
je nader kennismaken met de
wereld van reptielen en meer.
Deze bijzondere dieren genieten
steeds meer interesse en worden daarom ook meer en meer
als huisdier gehouden. Bij heel
veel mensen gaat dit goed, maar
helaas blijft goede opvang voor
ontsnapte en gedumpte dieren
noodzakelijk.

Stichting PretMetRep Reptielopvang ontfermt zich over deze
dieren en wil daarnaast op een
eerlijke en verantwoorde manier
het reptielhouden promoten.
Respect voor mens en dier staat
altijd voorop. Zij komen deze
dagen tussen 13.00 en 16.00 op
bezoek bij Intratuin Veghel.
Heb je een vraag over deze dieren? Of heb je altijd al een slang
willen beethouden? Aarzel dan
niet om een kijkje te komen nemen. Verschillende reptielen zoals slangen en hagedissen zullen
van dichtbij te zien zijn, maar
ook kun je kennismaken met
bijvoorbeeld kikkers en spinnen. Iedereen is welkom! Jong
en oud, dapper of niet! Bij PretMetRep mag een hoop, maar er
hoeft niets.
Kijk voor het volledige programma op www.intratuin.nl/veghel.

Liederentafel in CC De Pas
HEESCH - De Liederentafel van
deze maand is woensdag 21 februari in de Missezaal van CC De
Pas.
De avond start om 20.00 uur en
eindigt om 23.00 uur. De entree
bedraagt € 2,-. Met name senioren die van dansen en/of zingen
houden kunnen hier hun hart

ophalen. Iedereen kan meedoen
en is van harte welkom. Er is live
muziek met zang, gitaar, accordeon en slagwerk. In de vernieuwde
bundel is er meer gekeken naar
dansbare nummers en daar wordt
dankbaar gebruik van gemaakt.
Iedereen kan meedoen en is van
harte welkom. Ook bezoekers uit
de regio kunnen zo aanschuiven.
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auto & Motor

NIEUWS
Ramen schoon:
veilig op weg!

A U T O B E D R I J V E N

Ook
s te
oldtimer
r
huur voo
decoratie

Een greep uit onze voorraad occasions:
Kia Picanto 1.0i 5drs X-pect
stuurbekrachtiging

41.488 KM

2009

€ 5.235,-

Kia Picanto 1.0i 5drs comfort
airco, 1e eigenaresse

48.722 KM

2014

€ 8.925,-

Kia rio 1.4i 5drs superpack
6-Versnellingen, automatische airco

99.938 KM

2013

€ 12.695,-

Kia Venga 1.4i seven
Hoge instap, airco

99.955 KM

2011

€ 11.400,-

Kia Venga 1.6i aUtoMaat
Hoge instap, open dak

46.857 KM

2012

€ 15.950-

Volkswagen Polo 1.4i 16V cross
airco, 17” lichtmetaal, 1e eigenaar

119.625 KM 2008

€ 7.935-

Citroen C3 1.4i aUtoMaat
automatische airco, nieuwe distributie

104.606 KM

2002

€ 3.690,-

dacia Sandero 1.2i 5drs
nette auto, weinig kilometers

51.428 KM

2011

€ 3.745,-

Peugeot 208 1.0 Vti 3drs
stuurbekrachtiging, cruise control

53.713 KM

2015

€ 9.590,-

mercedes-benz b180 6-versnellingen
Hoge instap, navigatie, nieuwstaat

54.626 KM

2014

€ 19.700,-

renault Grand modus 1.6i aUtoMaat 119.265 KM
Hoge instap, automatische airco

2011

€ 9.885,=

Suzuki Swift 1.3i bandit 5drs
automatische airco, weinig kilometers

2010

€ 7.740,=

43.158 KM

Deuken
verwijderen

Deukendokter.com
Ben v.d.Wijgert

vanaf
€ 50,00

Zoggelsestraat
60, 5384 VE 60
Heesch
- T:VE
0412453697
0624459601 - 06-24459601
Zoggelsestraat
- 5384
Heesch - M:
0412-453697

Autobedrijf W. van Dijk

De Deukendokter_109x53_wk46.indd 1

Goed zicht is belangrijk. Zorg
dat je ramen goed schoon
zijn! Het kost misschien even
tijd, maar je kunt er een leven
mee redden. En, wellicht ten
overvloede, het is niet verstandig om een bak heet water over de ruiten te gooien.
Door het plotselinge temperatuurverschil kan het glas
barsten of breken.

16-11-2012 9:33:04

Hommelsedijk 14
5473 RG HEESWIJK-DINTHER
Telefoon: 0413-291887

OOK VOOR REPARATIES EN APK KEURINGEN
Ford Fiësta 1.0................................2014 Peugeot 108 ...................................2014
Ford Fiësta 1.0 48 kw .....................2015 Peugeot 207 ...................................2008
Ford Fiësta 1.6 88 kw .....................2011 Renault Clio 1.0 .................... 2013-2015
Ford Fiësta Diesel ................. 2014-2015 Toyota Aygo 1.0 4-drs .....................2012
Ford Focus 1.6 D .........2006-2007-2008 Volkswagen Polo 1.2.......................2016
Ford Focus 1.6 74kw ......................2004 Volkswagen Up ...............................2012
Ford Focus 1.6 77kw ......................2012 Volvo V40 1.6 ..................................2014

Wij Hebben altijD ronD De 200 occasions op VoorraaD

Ford Grand C-Max 1.6 ....................2012 STATIONWAGONS:

onderhoud/reparatie en apK alle merken

Ford B-Max.....................................2013 Ford Focus 1.6 D ............................2013

KIA SPECIALIST

Ford Mondeo 2.0 107kw .................2008 Ford Focus 1.6i ...............................2005
Fiat Panda 1.0 ................................2014 Skoda Octavia 1.4 103kw ...............2013

Heeswijk-Dinther - Den Dolvert 1 - 0413-291272 Veghel - Heuvelplein 1 - 0413-363435

Opel Agila 1.0 .................................2014 BEDRIJFSAUTO’S:

www.AuTobEdrIjfhurKmAnS.nL Sinds 1969

Smits Truck Company
Middelste Groes 31
5384 VV Heesch

ONDERHOUD, REPARATIE EN APK VOOR ALLE MERKEN
TRUCKS GETROKKEN MATERIEEL EN OVERIGE
BEDRĲFS- EN PERSONENWAGENS.

WĲ SLEUTELEN AAN UW SUCCES!

Opel Zafira 1.8 ................................2004 Ford Transit D .................................2010

ONDERHOUD,
T +31(0)412
- 475258
REPARATIE EN
W www.smitstc.nl
APK VOOR ALLE
E info@smitstc.nl

MERKEN TRUCKS
GETROKKEN
MATERIEEL
EN OVERIGE
BEDRĲFS- EN
PERSONENWAGENS.
Middelste Groes 31
5384 VV Heesch
T +31(0)412 - 475258
W www.smitstc.nl
E info@smitstc.nl

Brouwersstraat
Brouwersstraat19
19
5473HB
HBHeeswijk
Heeswijk-Dinther
5473
Dinther
T. (0413)
0413-29
41 24
24
T.
29 41
www.autobedrijfminnaar.nl
www.autobedrijfminnaar.nl

WĲ SLEUTELEN AAN UW SUCCES!
Een greep uit onze voorraad!

• APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
Ambiance
2005 auto’s
€ 2750,- en Mercedes
Station 1.8i
2006
•Citroën
In- C1
en1.0Verkoop
van
lichteC180
bedrijfsauto’s
Citroën
C3
1.4
Exclusive
118Dkm
2003
€
2600,Nissan
X-trail
2.5
4WD
2005
• Wielen en banden

€ 7900,€ 4999,-

Citroën C3 1.4 Exclusive

2005 € 2750,-

Renault Clio 1.4-16V

2002 € 1750,-

Citroën C3 1.4 prestige

2005 € 3250,-

Renault Clio 1.4-16V

2002 € 1950,-

Een greep uit voorraad
Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart 2003 € 4.950,Citroen
C3 1.6Metalic
EHDi, 60D
km
2012
8950,Audi
A4 blauw
div. opties
2001 €€ 4.750,Citroën C5 br.1.8 grijs met.
2004 € 3.950,Citroën C4 coupe 1.6-16V
2008 € 3450,Citroen Xsara picasso blauw met. 2003 € 3.900,2 Citroën
CV 6 blauw
(belastingvrij)
1971 €€ 4.950,Xantia
1.8-16V
1998
1600,Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.
2004 € 4.950,Citroën
Xsara
1.6-16V
2000
€
899,Citroen Xara Coupé
1999 € 1.500,Daihatsu Yong yrv zwart
2002 € 2.750,Fiat Panda airco
2004 € 2999,Dodge Ram van 2.5 td, blauw met. 2001 € 1.999,Fiat
Scudo
8 pers.
1997 €€ 1.999,Ford
Focuscombi,
1.6-16V
combiex btw
2006
3250,Ford Focus stationcar, 16 16v
2002 € 3.499,Kia Focus
Rio 1.3stationcar,
Ls
2002
999,Ford
zwart
2002 €€ 2.750,Ford
Ka Demio
meeneemprijs
1998 €€ 1250,650,Mazda
1.3
2000
Ford Transit connect, ex btw
2004 € 3.250,Mercedes
C200 2.0
cdi combi
3650,bull en side bars 2004
2005 €€ 7.750,Hyundai
Tucson

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje
1987
Mazda 2 automaat, 28dkm
2005
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties 2002
Cabriolet:
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat 1991
Mercedes
autom.youngtimer
1996
6 cil.TD
widebody
1999
€
BMW
Z3 2.0250
Peugeot 307 hdi break
2007
Ford
Street
Ka
2004
€
Peugeot 206 CC cabrio
2006
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk 1994
Peugeot 206 CC
2005 €
Renault Laguna break 1.6 16v 2000
Renault Megane Scenic lgp, g3 1999
Renault Twingo grijs metalic
2003
Bedrijfswagens
Rover 25 5-drsexcl.
bl.,btw:
metalic
2002
Volkswagen
Kever1.8belastingvrij
Ford
Transit connect
tdci
2008 €
VW Golf Cabrio lmv
1995

€ 8.250,€ 6.450,€ 3.800,€ 2.950,€ 6450,5.950,€ 7.600,€3499,6.950,€ 750,5950,€ 1.450,€ 1.499,€ 2.750,€ 2.999,€2250,2.750,€ 2.500,-

IJskrabber
Een open deur, maar een ijskrabber is nu eenmaal onmisbaar in de auto. Krabben met
een pasje of iets anders duurt
vaak lang. Een reservekrabber
is geen overbodige luxe: sommige breken al bij 10 graden
vorst.
Vloeistof
Zit het ijs zo vast aan je ramen dat je het er bijna niet
vanaf krijgt? Een optie is een
plantenspuit met ruitenwisservloeistof. Die stof werkt als een
antivriesmiddel. Nadat je de
ruiten hebt ingespoten en een
paar seconden wacht, kun je
ze veel eenvoudiger krabben.
Voorkomen is beter
Het is nog beter om ervoor
te zorgen dat je helemaal niet
hoeft te krabben ‘s ochtends.
Dat is mogelijk met een anti-ijsdeken of een mat over de
auto. Karton kan ook, maar
let op; de ruiten moeten wel
droog en schoon zijn, anders is
de bespaarde inspanning voor
het krabben alsnog nodig om
het karton eraf te trekken.

Veilig op weg met
schone ruiten dus.
Bron: www.anwb.nl

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

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

É C O N O M I Q U E

-

Q U A L I T É

E T

S É C U R I T É
23/09/09 10:12

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
Fiat
500 C3
zeerairdream
apart 40.00
km airco .......... 2007
Citroen
selection
Fiat Panda 4200 km. ................................ 2009
91.000 km
2012
Ford Fiesta 1.3i 51 kW ............................. 2004
Citroen
C3
Picasso
1.4
VTi
29.000
km
2012
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
FordFusion
Focus1.4
1.816V
Limited
Ford
5-drs.clima
....................... 2006
trekhaak
2009
Honda
Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda
Civic sportwielen
dikke uitlaat ....... 2001
Ford Transit
connect airco
Mazda
6 1.8km
Clima 77.000 km. ................2008
2003
132.000
Mini Cooper ............................................. 2007
Hyundai Tucson 20i active joy
2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
OpelAgila
Adam
23.000
Opel
1.01.4
10.000
kmkm
........................ 2005
exclusieve
Opel
Agila 1.2uitvoering
16V airco 70.00 km. ..........2016
2005
OpelCorsa
Agila 1.2
automaat,
airco12V 3-drs...2013
Opel
Easytronic
Z1.OXV
2002
Opel
1.2 1.4
5-drs
20.000
km. airco ....2012
2010
OpelCorsa
Insignia
turbo
station
Opel
141.000
airco .. 1999
OpelOmega
Insignia2.0i
2.0aut.
CDTi
sportskm.
tourer
Opel Vectra 1.6 16V ................................. 1998
93.000 km
2015
Opel Zafira 1.9D ...................................... 2006

Opel Mokka
Zafira 2.0
DTH .................................
2003
Opel
automaat
1.4 turbo
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km. ...... 2002
49.000 km
2015
Opel Zafira Y20 DTH ................................. 2005
Renault
2014
PeugeotCaptur
206 2.046.000
16V GTIkm
.........................
2001
PeugeotCaptur
206 1.4iZen
16V3.200
85.000
2006
Renault
kmkm. ............
2017
Peugeot Clio
206 cc
16V63.000
quiksilverkm
55.000km ..2004
Renault
0.91.6TCe
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel..2004
airco navi
2013
Peugeot 306 Break 1.6 ............................ 1999
Seat
Leon
1.216V
TSIairco
40.000
kmkm. ..... 2006
Renault
ClioST1.2
64.000
vol opties
2015
Renault
Clio 1.6 16V airco ........................
2003
SeatMii
Ibiza
1.4 16V
... 2006
Seat
33.000
kmSensation 49.000 km2015
Suzuki Jimny 4+4 ................................... 2000
Volkswagen Golf Plus CROSS 1.9
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km. .................. 2010
TDI Aygo airco 20.000 km. ..................
2008
Toyota
2008
Volkswagen
Beetle 85 kW 2.0 aut2003
Volkswagen New
Golf cabriolet
...1994
Volvo V40
XC70momentum
d5 automaatT3..........................
2005
Volvo
150 pk
2013
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart ......... 2003

www.autobedrijf-timmermans.nl -- www.autotrader.nl
www.autobedrijf-timmermans.nl
www.autotrack.nl- -www.trekhaken.nl
www.trekhaken.nl
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APK = Algemene Periodieke Keuring

Wat is een APK keuring?
Welke eisen worden gesteld
voor de APK en hoe bereid ik
mijn auto daarop voor?
De Algemene Periodieke Keuring
(APK) is een in Europa wettelijk
verplichte keuring. Tijdens de
keuring beoordeelt een keurmeester je auto op verkeersveiligheid, milieu en registratie. De
APK is een momentopname en
geeft een beeld van de technische staat van een auto op het
moment van de keuring. Een geldige APK is dus geen garantie dat
je de rest van het jaar veilig met
de auto kunt blijven doorrijden.
Waar wordt op gecontroleerd
tijdens een APK keuring?
Bij de APK wordt een auto beoordeeld op de volgende onderdelen:
de verkeersveiligheid (remmen,
wielophanging, schokdempers,
banden, stuurinrichting, verlich-

ting en carrosserie);
het milieu (uitstoot van uitlaatgassen);
de registratie (de kilometerstand,
het voertuigbewijs, identificatienummer en de gebruikte brandstof).
Wat moet je meenemen naar
een APK keuring?
Alleen de auto. Het belangrijkste
identificatiemiddel is het chassisnummer in combinatie met de
kentekenplaat. Sinds 2010 is het
niet meer nodig om deel 1 van
het kentekenbewijs mee te brengen wanneer je een auto laat
keuren.
Ook het keuringsrapport van de
vorige keer mag thuisblijven. Je
kunt zelfs de buurvrouw met de
auto sturen wanneer het even
niet uitkomt!
bron: www.anwb.nl

Remmen: soms hard, soms helemaal niet
bernheze – Rijden met vorst, gladheid en/of sneeuw vraagt aangepast rijgedrag maar ook je remgebruik vraagt wat ‘know how’. Soms
kun je juist beter helemaal niet remmen. In bochten bijvoorbeeld. Je
kunt beter je gas loslaten om vaart te minderen. Geef pas weer gas
als je de bocht uit bent.
Mocht je de bocht toch niet
goed hebben ingeschat en zie je
de vangrail op je afkomen, blijf
dan vooral kalm. Ga niet enorm
aan je stuur trekken; je kunt de
auto beter laten glijden en rustig je stuur in de juiste rijrichting
draaien. Zodra je weer grip hebt,
ga je dan vanzelf de goede kant
op. De vangrail raken is onple-

zierig, maar kan ook helpen je
auto weer in het juiste spoor te
krijgen.
Moet je een noodstop maken,
dan wil je dat het ABS (antiblokkeersysteem) optimaal functioneert. We gaan al snel een
beetje ‘pompend’ remmen, niet
doen. ABS werkt alleen als je de
remdruk hoog houdt. Het is dan

zaak zowel je rem als je koppeling, bij voorkeur tegelijkertijd,
hard in te trappen. Als je rempedaal gaat trillen of als je rare

blijf vooral kalm
geluiden hoort, daar hoef je niet
van te schrikken. ABS zorgt ervoor dat je wielen blijven draaien
(anti-blokkeren dus) en daardoor kun je blijven sturen als dat
nodig is. Rij gewoon niet te hard,
maar met je hart!

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

Al ruim 90

Onze service
* Goede kwaliteit
* Diverse maten en soorten
aanhangwagens leverbaar

jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

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

Nieuwe en jonggebruikte Bromfietsen en Scooters, ook onderdelen

LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

* Prima inruilmogelijkheden
* Ruime openingstijden

ZOTTE

* Ruime keus en
onafhankelijk advies

ZATERDAG

* Snelle service van
o.a. reparatie
Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther
0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com
www.chrisvanvelzenaanhangwagens.com

op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Retselseweg 5 | Heeswijk-Dinther
06-50453935
ma - di - vr 9.00-20.30 uur
do 9.00-17.00 uur | za 9.00-16.00 uur

28

Woensdag 14 februari 2018

29

Woensdag 14 februari 2018

de
o
r
l
e
t
is
n
in
l
a
v
a
n
ca r

Grote optocht

Grote optocht

Grote optocht

cht

Jeugdopto

Straatnaamonthulling (jeugd)

Straatnaamonthulling (jeugd)

Grote optocht

Jeugdoptocht

Grote optocht

Grote optocht

Stopt ‘De Ondergrondse Vergeet
Niet’ met voorstellingen?

Foto’s: DMBK en
Yvonne Rosenhart

Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl

Lezing over zwarte gaten
HEESCH - Marcel Vonk houdt op donderdag 22 februari bij Sterrenwacht Halley een lezing over wonderlijke sterrenkundige fenomenen: Zwarte gaten. De lezing begint om 20.00 uur. De entree
bedraagt € 10,- (voor Halleyleden is dit 5,-). Aanmelden voor de
lezing is niet nodig.
Marcel Vonk is theoretisch fysicus en wetenschapspopularisator én auteur van het recente
boek ‘Zwarte gaten, Gevangen
in ruimte en tijd’.

de laatste
ontwikkelingen

BERNHEZE - Nee, Regio Filmproducties krijgt nog steeds aanvragen binnen om beide films te kunnen
draaien. Na een uitverkochte voorstelling in het Spectrum in Schijndel was zowel het publiek als het
theater enthousiast over een filmavond verzorgd door Stichting Regio Filmproducties.
Een documentaire en speelfilm
en een Making of als toetje
zorgen voor een avondvullend
programma. In de documentaire vertellen mensen die de oorlog hebben meegemaakt hun
ervaringen. En een belangrijke
boodschap die ze mee willen geven is dat het nooit mag worden
vergeten wat ze hebben meegemaakt.
Dat is ook de titel van de speelfilm, ‘De Ondergrondse Vergeet

Niet’. Hier wordt het verhaal
verteld van een ‘foute’ politiecommissaris die mensen van de
ondergrondse naar kamp Vught
stuurde.

het verhaal van
een ‘foute’ politiecommissaris

Men probeert bewijzen te verzamelen om hem na de oorlog
te kunnen berechten. Hoe dit afloopt kun je zien op een van de
geplande voorstellingen:
CC De Pas in Heesch op zaterdag 17 februari om 14.00 uur en

om 19.00 uur.
Kloosterkapel in Vorstenbosch
op woensdag 7 maart om 19.30
uur.
Gemeenschapshuis De Brink in
Eerde op zaterdag 21 april om
14.00 uur en om 20.00 uur.

Theorie en experiment gaan in
de natuurwetenschappen normaal gesproken hand in hand.
Zwarte gaten lijken een uitzondering op die regel te vormen.
Geleerden weten al een eeuw dat
zwarte gaten in theorie kunnen
bestaan, maar het waarnemen
van deze mysterieuze objecten,
die immers zwart zijn, valt niet
mee. Wat dat betreft leven we in
een interessante tijd, waarin het
waarnemen van zwarte gaten
eindelijk binnen de technische
mogelijkheden begint te komen.
Denk aan de recente waarnemingen van zwaartekrachtgolven van twee samensmeltende
zwarte gaten. Toch loopt de
theorie nog altijd ver voor op de
waarnemingen, zeker als we ook
de quantummechanica in het
verhaal meenemen. We komen
dan in de wondere wereld van
de Hawkingstraling, het al dan

niet vernietigen van informatie
door zwarte gaten, de vraag of
zwarte gaten omgeven worden
door ‘muren van vuur’, en nog
vele andere interessante open
vragen. Uiteindelijk werpen
zwarte gaten zo nieuw licht op
een van de grootste vragen uit
de moderne natuurkunde: hoe
verenigen we Einsteins relativiteitstheorie met de quantumfysica?
In zijn lezing bespreekt Marcel
Vonk de laatste ontwikkelingen
in de theorie van zwarte gaten
en vraagt hij zich af of en hoe
huidige en toekomstige experimenten en waarnemingen de
vele open vragen kunnen beantwoorden.
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch/Vinkel
www.sterrenwachthalley.nl.
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wonen bouwen KLUSSEN

Zweefvliegers krijgen groter veld

WIJ KIJKEN
VERDER
Het Gele Huis is een bekende uit de buurt.
Wij kennen de omgeving goed maar voor
’n hypotheek kijken we verder. Natuurlijk
beginnen we bij jouw eigen bank maar
we kijken ook bij andere geldverstrekkkers
in Nederland. Om zo de beste deal
te krijgen voor jou.

Beter ’n goede hypotheek
dan ’n verre vriend
Rob van Heugten

NISTELRODE - De zweefvliegers van Aeroclub Nistelrode hebben de afgelopen weken een groter vliegveld gekregen. In de eerste week van januari is gestart met het verwijderen van bos aan de zuidkant
en noordkant van het grasveld. Het verbreden van de startbaan is een belangrijk stap om veiliger te
kunnen vliegen en om te voldoen aan een zogenoemde luchthavenregeling. Deze regeling heeft de
Aeroclub nodig om in de toekomst te kunnen blijven zweefvliegen.
Ook het leger hielp de vliegclub
met het weghalen van de bomen; het 101 Geniebataljon van
de Landmacht uit Wezep heeft
dit project gebruikt als militaire
oefening. Zij hebben de gekapte
bosgrond bruikbaar gemaakt als
landingsveld.

De verbreding van het vliegveld
heeft geen verdere gevolgen
voor de omgeving: de zweefvliegers blijven, samen met de
paragliders, de enige gebruikers
van het veld.
De recreatieve waarde neemt

de hypotheek adviseur uit de buurt
’t Dorp 124 - Heesch
0412 652 535
rob@hetgelehuishypotheken.nl
www.hetgelehuishypotheken.nl

voor de omgeving toe en de activiteiten op het veld zijn beter
zichtbaar voor passanten.
Kijk voor meer informatie op de
Facebookpagina AC Nistelrode
of www.acnistelrode.nl.

scHOOrsteenveGen:
voorkomen is beter dan genezen
BERNHEZE - Elk jaar vinden ongeveer 2000 schoorsteenbranden plaats in Nederland. Uit onderzoek
blijkt dat 40 procent van de schoorstenen niet periodiek wordt geveegd. Het vegen van de schoorsteen
kan je veel ellende besparen. In dit artikel lees je hoe een schoorsteenbrand ontstaat en hoe je het kunt
voorkomen.

www.humstijl.nl

Kachels die gestookt worden met
hout, kolen of olie, zorgen voor
onverbrandbare deeltjes die in
het rookkanaal terecht komen.
Deze deeltjes hechten zich aan
de wand van het stookkanaal
en vormen een roetaanslag die
creosoot genoemd wordt. Deze
brandbare laag kan bij een temperatuur van ongeveer 500 graden Celsius in brand vliegen. De
temperatuur van 500 graden is
snel bereikt wanneer je de kachel
stookt.

het vuur altijd vanzelf uitgaan in
plaats van het te ‘smoren’ door
de luchttoevoer af te snijden.
Roet slaat neer in de schoorsteen
als de schoorsteenwand te koud
is. Laat een specialist beoordelen
of je schoorsteen niet te groot
is voor de capaciteit van je toestel. Stook het schoorsteenkanaal direct goed warm. Laat je
schoorsteen regelmatig vegen:
minstens eens per jaar, vaker
bij zeer regelmatig stoken. Laat

volgen opleidingen, cursussen en
nemen deel aan themadagen.

‘Laat het schoorsteenvegen uitvoeren
door een een vakbekwaam bedrijf’
GROND- EN SLOOPWERKEN • CONTAINERVERHUUR •
ZAND EN GRANULATEN • INNAME PUIN EN BOUWAFVAL
Heeswijkseweg 7, 5473 KV Heeswijk-Dinther
T: 0413-291391 • E: info@dijkhoff.nl DIJKHOFF.NL

Belang van schoorsteenvegen
Roetaanslag ontstaat als het vuur
niet optimaal brandt. Kies daarom een stooktoestel met een
beperkt vermogen, dat op volle kracht, met alle regelkleppen
geheel open, kan branden zonder dat het te warm wordt. Laat

het schoorsteenvegen uitvoeren door een een vakbekwaam
bedrijf, dat is aangesloten bij de
Algemene
Schoorsteenvegers
Patroons Bond (ASPB). Het vak
van schoorsteenveger wordt
echter niet officieel erkend of beschermd. De leden van de ASPB

Sinds 2002 geldt bovendien als
toelatingseis voor het lidmaatschap dat de opleiding tot Gezel
schoorsteenveger moet worden
gevolgd. Ook de brandweer
raadt aan een ASPB-bedrijf in te
schakelen voor het schoorsteenvegen.
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Laatste tien bomen de grond in op het
Arboretum Geffen tijdens Boomplantdag
schapsbelang Maasdonk dragen
bij aan mooie en waardevolle initiatieven”, vervolgt hij.
Op de vraag of het bestuur goede hoop heeft op uitbreiding, reageert Peters positief: “Dat zou
moeten lukken. De gemeente
Oss geeft duidelijk aan dat onze
burgerinitiatieven zeer op prijs
worden gesteld. Het moet raar
lopen als dit geen goed vervolg
krijgt. Mensen die zich aanmelden voor het planten van een
boom komen voor nu op een
wachtlijst te staan.”

Solitaire bomen
die ruimte nodig
hebben

GEFFEN - Op het Arboretum in Geffen zullen op zondag 18 februari tijdens de achtste Boomplantdag
de laatste tien bomen de grond in gaan. Daarmee is het terrein vol!
Vorig weekend hebben de bestuursleden Jan-Hein Stadhouders en Anita Walraven de bomen alvast ‘uitgezet’, zoals dit
in vaktermen heet. Zorgvuldig
wordt gekeken waar de reeds
bestelde bomen het allerbeste
tot hun recht komen op het terrein. “Het zijn allemaal solitaire

bomen die ruimte nodig hebben,
anders krijg je een bos en dat is
niet de bedoeling van een arboretum”, vertelt Stadhouders.
Het terrein is vol! En nu?
“We zijn in een vergevorderd
stadium van onderhandelen
met de gemeente Oss over uit-

Het dialect schriftje van
‘De Elf Rotten’
HEESCH – Heemkundekring ‘De Elf Rotten’ brengt een boekje uit
over het Heesche dialect. De dialectwerkgroep van de heemkundekring is enkele jaren bezig geweest om echte Heesche dialectwoorden te verzamelen. Ze zijn nu gebundeld in een echt schriftje met
de titel: ‘Het Dialect Schriftje. Woorden uit het Heesche dialect’.
Belangstellenden kunnen via voorintekening een boek bestellen.
Een hele klus
De dialectwerkgroep heeft er
veel tijd in gestoken, maar het
resultaat mag er
zijn. De research
is verricht door
Bert Wijnen,
Doortje Broeksteeg-Geurts
bijgenaamd
van Kessel,
Niek van Rosmalen, Tien van
den Akker en Antoon Theunissen. Het boekje is samengesteld
door Harrie van Helvoort.
De werkgroep heeft ondersteuning gehad van Jos Swanenberg,
hoogleraar diversiteit in taal en
cultuur. Alle woorden zijn voorzien van een Nederlandse vertaling en er zijn voorbeeldzinnen
opgenomen. Bovendien is het
schriftje voorzien van verklarende illustraties.
Het boekje bevat ongeveer 1650
woorden en telt 84 pagina’s. De
prijs van het boekje is € 9,95 bij
voorintekening.

breiding van het terrein, maar
we kunnen uiteraard pas verder
als de handtekeningen op papier staan”, zegt Harry Peters.
“Ideeën genoeg en de tekeningen voor Arboretum Fase 2 liggen al klaar.” “Ook de nieuwe
samenwerkingsverbanden met
Landschapsbeheer Oss en Land-

STA-stamtafel
Precies een jaar geleden werd
door de leden van de Stamtafel
een kastanjeboom geplant op
het Arboretum. Het ging gepaard met veel gezelligheid en
een vrolijke noot. Al snel ontstond het idee een stamtafel op
het Arboretum te plaatsen en dat
is ook precies wat gaat gebeuren.
In overleg met het Arboretumbestuur wordt door De Kastaan
uit Nuland een STA-stamtafel
vervaardigd uit de bomen op de
Heesterseweg. Deze krijgen hiermee een nieuw leven ingeblazen,
waaraan de stamtafelleden heerlijk kunnen ‘bomen over bomen’.

Boomplantdag
meebeleven?
Dan bent u vanaf 9.30 uur van
harte welkom achter op het lager
gelegen terrein op het Arboretum
aan de Kerkesteeg. Om 9.45 uur
vindt de officiële opening plaats
en om 10.00 uur zal de eerste
boom de grond in gaan.
Parkeren?
Wij vragen u vriendelijk om lopend of met de fiets te komen.
Bent u met de auto, dan kunt u
parkeren aan de overzijde van de
Kerkesteeg, op het parkeerterrein
van drukkerij Wihabo. Bent u niet
goed ter been of wilt u iemand
afzetten op het Arboretum? Rijd
dan via de Weverstraat naar het
Arboretum. Wij verzoeken u om
uw auto daarna weer terug te
rijden naar de parkeerplaats van
drukkerij Wihabo.
Wilt u ons steunen
als vrijwilliger of donateur, of
heeft u interesse in het planten
van een boom?
Meer informatie:
www.arboretumgeffen.nl.
Ook kunt u mailen naar
stg.arboretumgeffen@gmail.com
of bel met Harry Peters,
06-53130585 of Anita Walraven,
073-5324067.
Stichting Arboretum &
Natuurbeleving Geffen is een
ANBI instelling.

‘Van Brier tot Brier’
De geschiedenis van een winkelstraat in Heesch
HEESCH – Een prachtig boek over de geschiedenis van de Heesche middenstand met de titel ‘Van Brier
tot Brier. De geschiedenis van een winkelstraat. Heesch’. De fotowerkgroep van Heemkundekring ‘De
Elf Rotten’ is jaren bezig geweest met het uitzoeken van foto’s, documentatie en allerlei informatie over
de middenstanders in ’t Dorp in de afgelopen 150 jaar. De resultaten zijn samengebracht in een prachtig fullcolour boek met foto’s, reclame-uitingen en begeleidende teksten. Belangstellenden kunnen via
voorintekening een boek bestellen.

Aan de hand van foto’s van de huidige
en verdwenen panden wordt verteld
wie daar welke bedrijvigheid uitvoerde

Bestellen
Het boekje kan besteld worden
bij voorintekening:
Maak per exemplaar een bedrag
over van € 9,95 vóór 1 april 2018
op NL22RABO0120003015 ten
name van Heemkundekring de
Elf Rotten te Heesch met vermelding van je naam en adresgegevens. Wil je het boek toegestuurd krijgen, dan worden er
extra verzendkosten in rekening
gebracht.

‘Van Brier tot Brier’ beschrijft
de geschiedenis van de ondernemers aan de Rijksweg, thans
’t Dorp in Heesch. Aan de hand
van foto’s van de huidige en verdwenen panden wordt verteld
wie daar welke bedrijvigheid uitvoerde.
De Rijksweg wordt langsgegaan
van de Hisse Barrière (gesloopt)
tot de Geffense Barrière (ruïne).
Vandaar de titel van het boek.
Het boek wordt uitgebracht met
harde kaft en heeft een uitgebreide index. De prijs van het
boek is € 20,- bij voorintekening.
Na verschijning bedraagt de prijs
€ 22,50.
Bestellen
Het boek kan besteld worden
bij voorintekening: Maak per
exemplaar een bedrag over van

€ 20,- vóór 1 mei 2018 op rekening NL22 RABO 012 000 3015
ten name van Heemkundekring
de Elf Rotten te Heesch met ver-

de rijksweg, thans
‘t dorp in heesch
melding van je naam en adresgegevens. Wil je het boek toegestuurd krijgen, dan worden er
extra verzendkosten in rekening
gebracht.
Ophalen
Het boek ‘Van Brier tot Brier’ zal
medio juni 2018 gepresenteerd
worden en kan dan ook opgehaald worden.
Ophalen kan in ieder geval op

zondag 24 juni tussen 13.00 en
17.00 uur in de Heemschuur,
Schoonstraat 35 in Heesch.
Ben je niet in de gelegenheid
het boek op te halen tijdens de
presentatie of op zondag 24 juni
of wil je meerdere exemplaren
bestellen, neem dan contact op
met de heemkundekring: Hans
Pennings, e-mailadres:
secretariaat@de-elf-rotten.nl
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Foto’s: Jo van den Berg en DMBK

Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl
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Herman gehuldigd voor 70-jarig lidmaatschap; als actief lid, supporter en vrijwilliger

Skischoenen kopen:
zeven handige aankooptips

NISTELRODE - Onlangs is Herman Geurden gehuldigd vanwege zijn 70-jarig lidmaatschap van RKSV
Prinses Irene. Deze huldiging vond plaats in verzorgingscentrum De Wellen, waar Herman momenteel
om gezondheidsredenen verblijft en waar voorzitter René van de Ven op bezoek ging.

tip 1: flex is alles
Hoe stijver een skischoen, hoe
directer de overbrenging van
de beweging van de voet op de
ski. Sportievere (en technisch
goede) skiërs gebruiken dus
stijve skischoenen. Die stijfheid
wordt aangegeven met de flex,
een getal tussen de 50 (slap) en
140 (stijf).

Onder het genot van een lekker
kopje koffie werd met Herman
en Willie de Bie teruggekeken op
deze gigantische periode als lid
van Prinses Irene. Herman is altijd, behalve als actief voetballer
waarbij hij ook in het eerste elftal
heeft gespeeld, nauw betrokken
geweest als vrijwilliger en supporter bij Prinses Irene.
Ook dit seizoen heeft hij nog
verschillende thuiswedstrijden
van het eerste elftal bezocht. Vol
verhalen haalde hij herinneringen op waarbij de bouw van de
tribune, de kampioenschappen
met
het tweede
elftal entennis
de vele
voetbal
hockey
kampioenschappen met de veteranen als de hoogtepunten naar
voren kwamen.

tip 2: techniek is niet alles
Bij de keuze voor een skischoen
speelt niet alleen je techniek
een rol. Een zwaarder persoon heeft een stijvere schoen (met een
hogere flex) nodig, simpelweg omdat er meer druk op de schoen
wordt gezet.

Herman met zijn oorkonde, René en Riet
basketbal

turnen

volleybal

handbal

harte en bedankte Herman voor een oorkonde. Het bijbehorende
zijn vele jaren inzet en betrok- boeket bloemen werd aan zijn
kenheid bij de vereniging. Na- vrouw Riet uitgereikt.
tuurlijk ging dit tezamen met Herman en zijn familie bedankNamens RKSV Prinses Irene fe- het opspelden van het 70-jarig ten de vereniging voor deze hulliciteerde
René
de jubilaris
erespeldje
en hethandboogschieten
uitreiken van
diging.
beugelen
boksen
badminton van zwemmen
waterpolo
tafeltennis

korfbal

altior mw1 komt net tijd te kort
korfbal

hardlopen

jeu de boule

VEGHEL/HEESWIJK-DINTHER
- Op een ijskoude avond stond
Altior MW1 lang te wachten
totdat de beheerder de sporthal
biljarten
duivensport
judo
in
Veghel open
ging maken.
Dit resulteerde in een korte warming-up en verlate start met
vervolgens twee blessures in de
eerste helft bij de thuisspelende ploeg. Voor Altior bleek de
schaken
slechte
opwarming voornamelijk
dammen
uit niet-scoren en afstand geven
aan de tegenstanders. Met rust
keek het team tegen een 4-0

paardrijden

wielrennen

darten

golf

achterstand aan. Met nog een
tegendoelpunt keerde het tij bij
hen en begon Altior langzaamaan een overwinning te ruiken.
vissen

skien

snowboarden

wijl het volgende team al klaar
stond was Altior beloofd om tien
minuten langer door te mogen
gaan om zo de verloren tijd in te
kano halen.

INHAALSLAG WORDT
ABRUPT AFGEBROKEN
Het spel werd aan de kant van
Altior spannender en de kansen
kaarten/bridgen
groter. Met
een doorloopbal en
twee benutte strafworpen wisten de spelers de stand in korte
tijd naar 5-3 te brengen. Ter-

De zaalwacht besloot echter anders en maande de scheidsrechter om de wedstrijd af te fluiten.
Gedesillusioneerd verliet Altior
de sporthal met een nederlaag.
Eindstand: Celeritas MW1-Altior
MW1. Uitslag: 5-3.
Prinses Irene R1 – Altior R1: 2-3.

tip 3: Zorg goed voor je schoen
Droog je skischoen goed aan het einde van een skidag. Haal desnoods de binnenschoen eruit om hem echt goed te drogen. Doe
de schnallen (gespen) van de buitenschaal altijd dicht (zeker in de
zomer) om de schoen goed in model te houden.
tip 4: speciale maat
De maat wordt weergegeven middels een MondoPoint (MP)
schaal. Hierbij geldt dat maat 25.0 en 25.5 dezelfde buitenschaal
hebben. Alleen de binnenschoen van de laatste heeft meer volume. Pas bij de volgende volle maat (26.0) wordt de buitenschaal
weer groter.
tip 5: verwarmde binnenschoen
In heel veel modellen is de binnenschoen wat aan te passen aan
de voet. Dat gebeurt vaak door de binnenschoen te verwarmen in
de winkel. Maar let op: heb je echt knelpunten, dan verdwijnen ze
hier niet mee.
tip 6: wat is de juiste maat?
Een skischoen moet strak zitten, maar nergens op een specifiek
punt knellen. Je tenen mogen de voorkant raken wanneer je rechtop staat, maar moeten enigszins los komen wanneer je door de
knieën gaat (de houding waarin je skiet).
tip 7: Huren of kopen?
Wanneer je vaker op wintersport gaat dan loont het absoluut om
schoenen te kopen. Ook met een moeilijke voet is het slimmer om
een schoen te kopen, zeker omdat deze dan echt meer naar je voet
kan worden aangepast.
Bron: www.anwb.nl

1cm b

Zumba in cc De wis
1,2 cm b

1,4cm b

autosport

karten

motorsport

De OplOssinG

LOOSBROEK - Het wordt tijd dat er in het kleine dorpje Loosbroek meer mogelijkheden komen om
samen te sporten. Daarom zal vanaf 2 maart Clyde van dansschool Latin-Joy uit Den Bosch elke vrijdagochtend tussen 11.00 en 12.00 uur Zumba-les geven in CC De Wis.
Zoals de meesten wel zullen
weten is Zumba een fitnessprogramma dat is gebaseerd op Latijns-Amerikaanse dans, zoals de
salsa, merengue en samba. Bij
Zumba worden fitnessoefeningen op muziek gedaan, dit is te
vergelijken met aerobics. Zumba
is de ideale les voor mensen die
op een leuke manier willen af-
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vallen of hun conditie willen verbeteren. Zumba is leuk, energiek
en het geeft je een fantastisch
gevoel!
Nodig je buurvrouw, vriendin,
zus of (schoon)moeder uit en
kom gratis meedansen tijdens
de proefles. En is deze les goed
bevallen, dan ben je vervolgens

vijftien weken lang elke vrijdag
welkom, met uitzondering van
de schoolvakanties.
Neem voor meer informatie of
aanmelding contact op met CC
De Wis, 06-53180803 of
info@de-wis.nl.
Graag tot ziens!
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Running Team Bernheze stelt zich voor: De lopers
Jeanine
Pieter
Leon

Pieter

Annelou
Willem

Cindy

Arianne

BERNHEZE - Onder het motto ‘Leven toevoegen aan de dagen, als er geen dagen meer toegevoegd
kunnen worden aan het leven’, haalt Running Team Bernheze geld op door mee te doen aan de
Roparun. Palliatieve zorg kan het verschil maken voor mensen die weten dat ze niet meer beter
kunnen worden.
Arianne van der Lee
Leeftijd: 46
Woonplaats: Nistelrode
Doet voor de tweede keer mee
“Ik vind Roparun een onzettend
mooie, sportieve en mentale uitdaging, ook het doel vind ik erg
mooi. Ik bereid me voor door
veel te trainen en zoveel mogelijk
sponsoren te zoeken. Wat ik toevoeg aan het team is enthousiasme en vrolijkheid en ik vind het
fantastisch dat ik nog een keer de
kans krijg om mee te doen. En ik
ga er zeker voor zorgen dat we
weer heel veel geld kunnen overmaken naar het goede doel.”
Willem van den Hout
Leeftijd: Nog geen 50
Woonplaats: Heesch
Doet voor de tweede keer mee
“In maart 2004 kreeg Manouk,
mijn dochter, leukemie. Een tijd
van onzekerheid, behandelingen,
ziekenhuis in en uit. In 2006 is de
behandeling succesvol afgerond
en nu is het een leuke, vlotte en
gezonde meid van 18 jaar oud.
Tijdens de behandeling heeft Manouk mogen genieten van allerlei activiteiten. Inmiddels weet ik
dat dit ook met ‘Roparungeld’
gedaan kan worden. In 2008 is
mijn vader aan slokdarmkanker
overleden. Hij heeft meerdere
malen in de Daniel den Hoed kliniek gelegen en mijn moeder kon
dan overnachten en in de buurt
blijven met de hulp van het fami-

liehuis, gesponsord door Roparun. Tijdens een opname kwam er
een verpleegster aan zijn bed die
het Roparun shirt droeg. Ik liep
toen al hard en na haar verhaal
over Roparun stond dat op mijn
bucketlist. Dus toen ik voor editie 2016 als loper gevraagd werd
hoefde ik niet na te denken. Met
het trainingsschema van onze
teamcaptain en door mee te doen
aan hardloopevenementen bereid ik me voor. Ik voeg humor en
gedrevenheid toe aan het team
en tenslotte vind ik het super dat
we nu voor de tweede keer deze
uitdaging weer gaan beleven.”

voor een ongelofelijk
goed doel
Annelou van Noort
Leeftijd: 43 jaar
Woonplaats: Heesch
Doet voor de tweede keer mee
“Ik doe mee omdat ik het een
sportieve uitdaging vind in combinatie met een goed doel. Ik
bereid me voor door goed het
trainingsschema van Marleen te
volgen. Dat heeft me de vorige
keer met een dikke glimlach over
de finish geholpen, dus daar ga ik
deze keer ook weer voor. Ik hoop
dat ik een rustige en stabiele factor ben zodat het team weet dat
ze op me kan bouwen. Ik vind het
enorm spannend om weer mee te
doen. Ik hoop dat het net zo bijzonder wordt als de vorige keer.”

Cindy van den Hurk
Leeftijd: 43 jaar
Woonplaats: Heesch
Doet voor de tweede keer mee
“In 2016 ben ik in het ‘avontuur’
gestapt. Het teamgevoel binnen
team 181 en de sportieve prestatie van 65 kilometer hardlopen motiveren mij enorm om er
nu weer voor te gaan. Iedereen
maakt mee, in zijn of haar directe omgeving, dat kanker een
rotziekte is en dat je afscheid
moet nemen van mensen waar je
van houdt. Roparun is een super
goed initiatief. Hoe mooi is het
om hier een steentje aan bij te
kunnen dragen. En hoe mooi is
het dat heel veel teams dit doen
tijdens het Ropa-weekend. Ik bereid me voor door van januari tot
en met mei een loopschema te
volgen dat Marleen voor ons gemaakt heeft. Daarnaast doen we
aan krachttraining en letten we
op onze voeding. Mijn sportmasseuse neemt maandelijks mijn
kuiten onderhanden, zodat alles
soepel blijft. Ik zorg ervoor dat ik
geen gekke dingen doe, dit alles
om blessurevrij te blijven. Mijn
kleding en schoenen zijn in orde.
Ik zorg, zeker een paar dagen
voor vertrek, voor goede nachtrust en dan kan, met een gezonde dosis spanning, het avontuur
weer beginnen. Binnen team
181 heerst een hele fijne sfeer,
je werkt allemaal aan hetzelfde
doel en iedereen draagt hier zijn
of haar steentje aan bij. Ik hou

van positiviteit, ervoor gaan, humor, klaarstaan voor anderen en
genieten. Hopelijk voeg ik dit ook
toe. Deze eigenschappen die ik
kan waarderen zitten allemaal in
team 181 en dat maakt dat ik er
weer ontzettend veel zin in heb.”

een mooie sportieve
uitdaging
Leon Hendriks
Leeftijd: 42
Woonplaats: Heesch
Doet voor de tweede keer mee
“Ik doe mee omdat de sportieve teamprestatie, een waardevol
goed doel, het evenement zelf en
de voorbereiding veel positiviteit
brengen. Ik bereid me voor door
het organiseren van wat acties
en verder vooral door veel hardlopen. Ik denk dat ik kalmte en
overzicht toevoeg aan het team.”
Pieter van den Akker
Leeftijd: 53
Woonplaats: Heesch
Doet voor de tweede keer mee
“Ik vind het fantastisch om in
groepsverband voor een goed

doel een fysieke en mentale uitdaging aan te gaan. Via het trainingsschema van Marleen, de
trainingen van RTB op zondag en
lopen met mijn eigen loopgroepje bereid ik me voor. Ik heb super
veel zin om weer met dit fantastische team op pad te gaan.”
Jeanine van der Giessen
Leeftijd: 49 jaar
Woonplaats: Heesch
Doet voor de derde keer mee aan
de Roparun en voor de tweede
keer met Running Team Bernheze
“Ik vind aandacht voor palliatieve zorg belangrijk. Het heeft
veel toegevoegde waarde in de
zorg voor mensen met kanker
en ik denk dat het soms nog onderschat wordt hoeveel verschil
palliatieve zorg kan maken voor
mensen die weten dat ze niet
meer beter kunnen worden. Niet
voor niets is het motto van Roparun: ‘Leven toevoegen aan de
dagen, als er geen dagen meer
toegevoegd kunnen worden aan
het leven’. Daarnaast vind ik de
sportieve uitdaging in teamverband erg leuk. Ik bereid me voor
door veel hard te lopen maar ook
door regelmatig aan krachttraining te doen. Verder zetten we
ons als team in voor activiteiten
waarmee we geld ophalen voor
Stichting Roparun en waarmee
we de boodschap van Roparun
zoveel mogelijk onder de aandacht brengen. Ik heb veel zin om
samen met dit team in 48 uur de
route van Parijs naar Rotterdam
af te leggen. Een bijzondere ervaring waarbij respect voor elkaar
en voor alle mensen die met kanker te maken hebben, de boventoon voert. Steeds met een lach
en zo nu en dan ook een traan.”
Pieter Verbost
Leeftijd: 57
Woonplaats: Heesch
Doet voor de tweede keer mee
“Ik doe mee omdat het een bijzonder goede manier is om geld in
te zamelen voor een enorm goed
doel. En omdat het me als deelnemer veel meer brengt dan met een
collectebus rondgaan. Ik loop geregeld, soms twee keer per dag. En
we bereiden in subteams activiteiten voor die bedoeld zijn om aandacht of geld te krijgen. Ik laat zien
dat een zekere leeftijd niet direct
een belemmering is om aan zulke
dingen mee te doen. Daar denk
ik na afloop mogelijk anders over!
We doen het voor een ongelofelijk
goed doel: lang niet iedereen die
kanker heeft gekregen is te genezen. Dat hebben velen van dichtbij meegemaakt, ook ik. Optimale
zorg voor hen die gaan sterven is
een ongelofelijk goed doel. Het
samenwerken in de groep (team
181!!) is bovendien verrijkend
doordat je gaandeweg een hechte
groep vormt. Er worden banden
gevormd die je nooit meer vergeet.
Het is mooi daar bij te mogen zijn.”
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Fotograaf:
Joop van Zeeland
Maak jij ook graag foto’s?
Hier plaatsen we drie foto’s van
een inwoner van Bernheze voor
Bernheze. Mail je foto’s van
Bernheze in hoge resolutie aan
info@demooibernhezekrant.nl.

Donderdag 15 februari
Dierencommunicatie Elementenleer
Centrum MAIA Palmenweg 5
Nistelrode
Oud papier
Buitengebied/Zwarte Molen
Nistelrode

Heesch • Heeswijk-Dinther • Loosbroek • Nistelrode • Vorstenbosch

Evenementen

Film: Paddington
Filmhuis De Pas Heesch
Darttoernooi
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
Studiegroep - Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Film: De smurfen en het
verloren dorp
CC Nesterlé Nistelrode
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Lezing HKK de Wojstap
Heemkamer Heeswijk-Dinther
Vrijdag 16 februari
Herinner je wie jij bent,
module 1
Centrum MAIA: Palmenweg 5
Nistelrode
Rabobank opent nieuw
kantoor
Parkstraat Nistelrode
Film: Paddington
Filmhuis De Pas Heesch
Darttoernooi
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
Workshop: Paaskaars
beschilderen
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
KeezBord avond
De Stuik Vorstenbosch
Publieksavond bij Halley
Halleyweg 1 Heesch
Zaterdag 17 februari
Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek
Familieopstellingen
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2

HKK excursie DAF Museum
Vertrek: Heemschuur Heesch
Film: De Ondergrondse
vergeet niet en De Schakel
CC De Pas Heesch
Pagina 29
Workshop: Paaskaars
beschilderen
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
Opening BouwMax
Maxend 5 Nistelrode
Pagina 24 en 25
Zondag 18 februari
Lange afstandswandeling
Natuurcentrum De Maashorst
Pagina 2
Open zondag De Nistel
Piet Geersdijk 2 Nistelrode
Pagina 16
Vlooienstoken
Gasterij De Pier Uden
Informatiedag vrijwilligers
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
Pagina 12
Maandag 19 februari
Taijiwuxigong - Poedjavisualisaties-meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Film Wind River
Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 2
Presentatie KBO reis
De Stuik Vorstenbosch
Lotgenotenbijeenkomst
prostaatkanker
De Cirkel Helmond
Boek & Babbel
Bibliotheek Nistelrode
Pagina 11
Alzheimer Café
Ontmoetingscentrum Meteoor
Oss
Speciale avondeditie
Boek en Babbel
Bibliotheek Heesch
Pagina 11
Lezing: Boeddhistisch
perspectief
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
Pagina 6

Dinsdag 20 februari
Taijiwuxigong - Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Liederentafel
CC De Pas Heesch
Pagina 23

Film Wind River
Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 2

Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

Donderdag 22 februari
Bernhezer Voorleeswedstrijd
CC De Pas Heesch

Meidenwerk
@Checkpoint Heesch

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Inloopspreekuur
Fysio Steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Alzheimercafé
Pieter BrueghelHuis Veghel
Informatieavond
BS Het Mozaïek
Pastoor Maasstraat 15
Heeswijk-Dinther
Pagina 15
Parochie De Goede Herder:
lezing en workshop
Kloosterstraat 7 Geffen
Woensdag 21 februari
Openochtend
BS Het Mozaïek
Pastoor Maasstraat 15
Heeswijk-Dinther
Pagina 15
Informatieavond Hoe maakt
mijn kind goede keuzes?
Broekhoek 35 Heesch
Pagina 15
Sensikids yoga
Praktijk Gabriellic Voetreflex
Heeswijk-Dinther
Rikmiddag
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
Kienen
De Stuik Vorstenbosch
KBO themamiddag:
levenstestament
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Pagina 8
Op weg naar je kracht
Praktijk Gabriellic Voetreflex
Schijndel
Robbert Spoor, Helderziende
waarnemingen
Centrum MAIA: Palmenweg 5
Nistelrode

Workshop werken met energie
Centrum MAIA Palmenweg 5
Nistelrode
Sterrenwacht Halley:
Lezing zwarte gaten
Halleyweg 1 Heesch
Pagina 29
Cabaret: René van Meurs
CC De Pas Heesch
Vrijdag 23 februari
Boek & Babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
Pagina 11
Wmo Koffie- en
informatiemiddag
CC De Pas Heesch
Pagina 6
Just Be beauty & balance:
Bewust Boodschappen Doen
Zwarte Molenweg 11 Nistelrode
Keez-avond
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Landelijke Sterrenkijkdagen
publieksavond
Halleyweg 1 Heesch
Dimensions of Darkness
Lunenburg Events & More
Loosbroek
Zaterdag 24 februari
Fanfare Aurora: oud ijzer
Heesch
Internationaal Toernooi
DV Dancing Kids
CC De Pas Heesch
Familieopstellingen
Centrum MAIA Palmenweg 5
Nistelrode
Landelijke Sterrenkijkdagen
jeugdmiddag & publieksavond
Halleyweg 1 Heesch

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

