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Oud-burgemeesters van Bernheze v.l.n.r.: Jan Boelhouwer, José van Gorp, Willibrord van Beek, huidige burgemeester Marieke Moorman en Jos Heijmans
Foto: Marcel van der Steen

Wever van ’t Jaar 2019: Annie van Lokven-van Es
NISTELRODE – Het bestuur van Carnavalsstichting de Wevers ging er weer op uit en vond een goede
kandidaat voor de ere-titel: Wever van ’t jaar. dit jaar wist annie van lokven-van Es aan de strikte criteria met gemak te voldoen. op de Weverszitting tussen de optredens van de vele artiesten door, werd
even stilgestaan voor de huldiging.
De Weverszitting was in volle
gang en tussen de vele talenten en artiesten door, nam de
voorzitter de microfoon over van
spreekstalmeester Gertjan Hermes.
De voorzitter bracht alle de
voorwaarden nog even ter sprake: “Er is sprake van onberispelijk gedrag. Er is sprake van een

echte Wever. Er is sprake van
een duidelijke profilering binnen
’t Weversrijk. Nistelrode moet op
de kaart gezet zijn. De titel Wever van het Jaar moet verdiend
zijn.
Deze wever van het Jaar is onbekend bij politie en justitie en gaat
door het leven als een aardige

brave Wever. Dit is volgens ons
onberispelijk gedrag.”
Annie is geboren en getogen
in Nistelrode, en groeide op in
een straat die zelfs Ad de Laat
genoemd heeft in zijn liedje
Nisseroi. Ze heeft haar stempel
meermaals gedrukt binnen het
Weversrijk en ze zette Nistelrode

op de kaart. Ze is ruim 50 jaar lid
van Fanfare St. Lamburtus, ruim
30 jaar actief bij Prinses Irene en
ruim 30 jaar lid van Muziekkapel
De Dûrzakkers.
Dit alles heeft in 2016 ertoe geleid dat Zijne Koninklijke hoogheid deze Wever van het Jaar
2019 geridderd heeft tot Lid in
de Orde van Oranje-Nassau.
Annie is als kartrekker voor de
vrijwilligers van de Zonnebloem
afdeling Nistelrode een echte
Wever van het Jaar.
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Krant niet
ontvangen?
laat het ons weten via
info@demooibernhezekrant.nl

Zie pagina 13

Jumbo Wiegmans Heesch
Annie ontvangt uit handen van de prins haar onderscheiding

Foto’s: Yvonne Rosenhart

Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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Ga eens iets leuks doen!
Unieke zilveren ring of hanger maken
Super leuk om te doen!
Je gaat zelf aan de slag
met rond of plat zilverdraad, tangetjes en
hamertjes om een ring
of hanger naar eigen
smaak te maken.
Voor alle materialen en
gereedschap wordt
gezorgd.
Heesch / donderdag 21 februari / 19.00 tot 22.30 uur
€ 45,- / Docent: Tanja Vlemmix
Beers & Bites

Dit is een inspirerende
culinaire avond. Een
proeverĳ van bieren en
passende hapjes. Het
uitgebreide smakenpallet van bier biedt
volop mogelĳkheden
voor een mooie
combinatie met eten.
Samen met topkok Dorien Langenhuizen gaat biersommelier Joris van Esch op zoek naar mooie bier- en
spĳscombinaties. Jĳ hoeft alleen maar aan te schuiven en
te genieten.
Heesch / vrĳdag 22 februari / 19.00 tot 22.00 uur / € 45,-.
Workshop fotograﬁe vloeibare sculptures
Deze workshop wil je
niet missen. Na een half
uurtje theorie ga je zelf
aan de slag met het
maken van kleurrĳke
creatieve foto’s.
Je zult verbaasd zĳn
over de unieke
resultaten. Je brengt
zelf je spiegelreﬂexcamera mee.
Nistelrode / dinsdag 26 februari / 19.30 tot 22.00 uur
€ 28,- / Docent: Wim Nĳholt.

Kloosterkapel kunst-, cultuur- en educatieagenda
maandag 18 februari
Van 18.45 tot 19.45 uur en van
20.15 tot 21.15 uur: yoga-lessen
door Lea van den Bergh.
dinsdag 19 februari
Van 19.30 tot 20.30 uur: yoga
door Lidy Donkers. Aansluiten
(kosten € 10,-) is mogelijk.
donderdag 21 februari om 20.00
uur: Lezing Luisterkind.
Deze avond vertelt Anke van
Leeuwen op persoonlijke wijze over haar werk als Luister-

kind-werker en de weg hier naartoe.
Ze neemt je mee in haar eigen
leven door middel van (reis)ver-

halen, dans en poëzie waarbij
het ‘contact op zielsniveau’ centraal staat. Als Luisterkind-werker
maakt ze contact met kinderen
en volwassenen. In die energie
stemt ze zich af op de persoon
(met behulp van naam, geboortedatum en foto). Op die manier
voelt, hoort en ziet ze wat er in
iemand omgaat, waar blokkades
zitten en waar openingen zijn om
te groeien en te ontwikkelen. Entree € 7,50 (contant te betalen).
Aanmelden via
margarethbloemen@home.nl.

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

gevestigde namen
en jong talent in De Pas
HEESCH - Muziekliefhebbers kunnen op 15 maart aanstaande
hun hart ophalen in De Pas. Op deze avond speelt de voormalig frontman van Di-rect zijn voorstelling ‘Tim akkerman sings the Boss’. Na afloop van deze voorstelling bouwt
Heeschenaar Mick Stender samen met zijn band nog een
feestje in het Theatercafé.
tim akkerman
sings the boss
Tim Akkerman steekt het
niet onder stoelen of banken: hij is een enorme Bruce
Springsteen fan. Zijn songs,
zijn prachtige teksten, maar
vooral zijn uitmuntende live
performance zijn voor hem
een grote inspiratiebron. In
navolging van de uitverkochte clubtour kon een akoestisch theatervervolg niet uitblijven. Met het album ‘the Goast Of Tom Joad’ als onuitputtelijk bron van inspiratie zal Tim
Akkerman op 15 maart as. in De Pas een onvergetelijke avond verzorgen
met een grootse ode aan The Boss.
lokaal talent: mick Stender
Aansluitend bouwen Mick Stender & band nog een knallend feest in het
Theatercafé van De Pas. De 21-jarige songwriter Mick Stender omschrijft
zijn stijl als Americana/Alternatieve Country. De inspiratie voor zijn teksten haalt hij uit het dagelijkse leven. Heeschenaar Mick speelt samen
met zijn band op 15 maart het publiek omver met zijn goede teksten,
snoeiharde solo’s en een strakke ritmesectie. Het optreden is vrij toegankelijk en begint aansluitend aan de voorstelling ‘Tim Akkerman Sings the
Boss’.
Kaartjes voor de voorstelling
‘tim akkerman sings the boss’ zijn
te verkrijgen aan de kassa of via de
website van de Pas: www.de-pas.nl.
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hBR-leerlingen fioretti College Column D’n Blieker
naar landelijke finale

Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk
op dagelijkse herkenbare belevenissen.

VEGHEL - jorg Foolen, miryanne ruijs en luuk voets van de afdeling Horeca, bakkerij en recreatie van
het Fioretti College hebben zich onlangs geplaatst voor de landelijke finale van Skills talents. dat zijn
de teamvakwedstrijden voor het vmbo. miryanne en luuk komen uit Heeswijk-dinther.
Tijdens een voorronde op de
eigen school, een provinciaal
kampioenschap en de nationale
finale strijden de deelnemers in
teams, bestaande uit drie leerlingen.
Binnen allerlei wedstrijdrichtingen kunnen ze proberen de beste van Nederland te worden. De
HBR-leerlingen van het Fioretti
College worden op donderdag
21 maart in Amsterdam verwacht.
Tijdens het provinciaal kampioenschap, georganiseerd door
het Koning Willem I College,
maakten de leerlingen een clubsandwich en een fruitsalade.
Samenwerking was daarbij een

V.l.n.r.: Jorg, Miryanne en Luuk

belangrijk element. Tijdens de
landelijke finale maken Jorg,
Miryanne en Luuk deel uit van
het provincieteam en werken samen met deelnemers van andere
wedstrijdonderdelen.
Op die manier wordt een situa-

tie gecreëerd die vergelijkbaar is
met de praktijk. Hierdoor ontwikkelen leerlingen niet alleen
talenten op hun eigen vakgebied, maar maken zij ook kennis
met andere beroepen. We wensen Jorg, Miryanne en Luuk veel
succes tijdens de finale.

Vrijwilligers gezocht voor
kinderboerderij Nissebisjes
NISTELRODE - gezocht met spoed! Een of meerdere verzorgers voor de dieren van kinderboerderij de
nissebisjes. omdat één van de drijvende krachten achter deze kinderboerderij ermee gaat stoppen zijn
wij dringend op zoek naar vrijwilligers die dit gat kunnen opvullen!
Wij zijn een kleinschalige kinderboerderij, gelegen naast Brede
school de KanZ aan ‘t Maxend.
Met ongeveer acht vrijwilligers
zetten we een schitterend en
drukbezochte
kinderboerderij
neer. Maar door het stoppen van
onze hoofdverzorger komen we
echt in de problemen!

Het gaat om zaken als het voeren van de dieren en het beheren, openen en sluiten van de
kinderboerderij. Heb je hart voor
dieren en ben je beschikbaar op
één of meerdere vaste dagen en
tijdstippen in de week?
Geef je dan op! Voor meer infor-

matie mail bas@digi-suppoort.nl
of bel naar 06-21808338.

Joris Linssen & Caramba
met RAAK!
NISTELRODE – “raken en geraakt worden staat centraal in mijn leven en werk”, zegt tv-presentator en
zanger joris linssen. de titel van zijn nieuwe theaterconcert luidt niet voor niets: “raak!” Het is de zesde
avondvullende theatervoorstelling van zijn nederlandstalige band met mexicaanse peper, joris linssen
& Caramba. Sinds 2008 speelt de band elk jaar meer dan tachtig concerten door heel nederland.
lades, ontroerende levensverhalen en loepzuivere meerstemmige
samenzang. Het nieuwe theaterconcert zit vol interactie, energie
en ontroering.

Joris Linssen en zijn muzikale
makkers zetten al ruim tien jaar
elke theaterzaal in vuur en vlam
met hun enthousiasme en hartstocht. Raken en geraakt worden,
daar gaat het om. En dat doen
deze topmuzikanten met hun opzwepende liedjes, prachtige bal-

nederlandse muziek met
mexicaanse peper!
Joris Linssen wordt vergezeld
door zijn amigo’s Marcel van
der Schot (accordeon, piano en
zang), Kees van den Hoogen (gitaar en zang), Erik van Loo (contrabas en zang) en Djem van Dijk
(percussie en zang). Tijdens hun
nieuwe show stellen zij zich open
en vertellen over cruciale gebeurtenissen in hun leven en zingen
daar ook over.
“Zoveel enthousiasme, gevoeligheid en muzikaliteit. Dit blijft nog
lang bij me.”
“Deze avond zal ik niet vlug vergeten, maar als een parel in mijn

hart bewaren.”
(Publieksreacties
Parktheater
Eindhoven, gemiddelde waardering 9,6)
Tickets à € 16,- voor RAAK! op
23 maart zijn verkrijgbaar via
www.nesterle.nl.
Ben je 50 jaar? Laat ons na jouw
reservering via info@nesterle.nl
weten dat jij aan dit criterium voldoet en je maakt kans op één van
de twintig beschikbare theaterbonnen ter waarde van € 5,-.

Voetsporen
Ik zal het lachende gezicht van mijn neefje nooit meer vergeten.
Hij opende de deur van zijn school en rende meteen naar me toe.
Hij vond het geweldig dat ik hem kwam ophalen na zijn schooldag
en kon niet wachten om de hele middag met me te voetballen en
te kleuren. Ik aaide over zijn bol toen hij voor me stond en zijn
rugtasje haastig aan me overhandigde. “Zag je het Tim? Ik was het
eerst bij het hek van alle kinderen. Ik ben echt supersnel. Ik zag je
ook meteen, want opa Jan stond hier ook altijd. Vet cool.”
‘Opa Jan stond hier ook altijd.’ Ik glimlachte vertederd naar het
mannetje, maar tegelijkertijd slikte ik een traan weg. Ik was even
daarvoor met lood in mijn schoenen naar het schoolplein gelopen.
Het was twee dagen na de crematie van mijn vader en dit was
meteen de eerste keer al dat ik in zijn voetsporen moest treden.
Ik voelde zelf dat ik er nog helemaal niet aan toe was, maar mijn
neefje had me hoogstpersoonlijk aangewezen als de vervanger
van zijn opa, dus dan moest je ook aan de verwachtingen voldoen.
Ik moest de enthousiaste oom en opa in één zijn die urenlang met
hem zou gaan spelen deze middag, zoals hij dat elke maandag
gewend was. Met opa Jan was het altijd feest, dus dat zou hij ook
van mij verwachten.
Het feit dat ik alleen al op dezelfde plek stond als zijn opa wanneer
hij hem ophaalde van school, was voor hem al genoeg, denk ik.
Het feit dat zijn oom Tim zijn nieuwe speelkameraad wilde zijn op
deze voor hem ook moeilijke maandagmiddag, was voor hem reden
genoeg om kinderlijk enthousiast naar me toe te sprinten.
Toen we naar huis liepen, was hij zo enthousiast
aan het vertellen over zijn schooldag dat hij een
keer ‘Toch opa?’ tegen me zei. Met een beetje
schaamte deed hij zijn hand voor zijn mond
en keek me lachend aan, want hij noemde me
wel vaker per ongeluk opa. Een week geleden
zou ik ‘m nog quasi-verontwaardigd hebben
gecorrigeerd en hem verteld hebben dat ik toch
echt geen opa ben, maar nu zei ik vol trots: ‘Zeker
weten, vriend!’

blieker@bernhezemedia.com
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GezONdheId IN BALANS

zorg En HulP

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

Kleinkinderen
en dementie

Ilona Kling en Irene Kusters

Huidgericht opent haar schatkist
Een half jaar geleden werd meneer Verhoef* (65) naar Huidgericht
verwezen door zijn huisarts. Meneer heeft prostaatkanker en is
hiervoor bestraald en geopereerd. Vijf jaar lang heeft hij geen
problemen gehad maar plots werd binnen zes weken zijn been erg
dik. Reden? Onbekend.
Huidgericht startte direct oedeemtherapie, wat resulteerde in een
positieve ervaring. Meneer Verhoef: “Door de therapie voelt mijn
been minder vermoeid, soepeler en is het een heel stuk dunner.”
Wat is lymfoedeem?
De diagnose bij meneer Verhoef is lymfoedeem. Lymfoedeem
is een ongewenste ophoping van lymfevocht en kan in het hele
lichaam voorkomen. Het kan direct, maar ook later ontstaan. De
zwelling kan een zwaar, vermoeid gevoel, pijn en tintelingen
geven. Wanneer het vocht onbehandeld blijft zal het zich
verharden. Meneer Verhoef: “Wat ik zie is een dik been. Het doet
zeer, voelt opgeblazen en het ziekenhuis gaf ook aan dat dit echt
behandeld moest worden.”
Behandeling Huidgericht
Om meneer Verhoef zo goed mogelijk te helpen startte Huidgericht
het totaalpakket van oedeemtherapie. Een ware schatkist
aan behandelwijzen en hulpmiddelen. Meneer Verhoef: “Er is
begonnen met het zwachtelen van mijn been in combinatie met
massage. Dit viel gelukkig niet tegen. Hierdoor is voornamelijk
mijn onderbeen aanzienlijk dunner geworden, net onder mijn knie
is de omtrek zelfs 3,5 centimeter minder.”

‘Steunkousen hebben een suf imago
maar gelukkig is hier veel verbetering in’
De massage is manuele lymfedrainage. Dit is een massage
waardoor afvoer van lymfevocht wordt vergroot en vochtophoping
wordt verminderd. Zodra het been lymfoedeem vrij is, worden
therapeutische kousen aangemeten. Hiermee wordt voorkomen
dat het been, direct na de therapie, weer volloopt met vocht.
Meneer Verhoef: “Ik draag nu aangemeten sokken, deze zitten fijn
en blijven de hele dag goed zitten.” Steunkousen hebben een suf
imago maar gelukkig is hier tegenwoordig veel verbetering in, er is
veel mogelijk. Meneer Verhoef: “Ik heb nu nog één keer per week
massage. Dat is ook nog nodig want wanneer ik hiermee stop,
merk ik dat mijn bovenbeen weer harder wordt.”
Met het juiste behandelplan kunnen de klachten van oedeem
aanzienlijk verminderd worden. Kampt u met vergelijkbare
problematiek als meneer Verhoef? U hoeft niet met deze klachten
rond te lopen. Maak ze bespreekbaar bij uw arts en maak
vrijblijvend een intake afspraak in onze praktijk in Nistelrode. En
vanaf 1 april kunt u ook terecht bij Huidgericht locatie Heesch!
Welkom bij de huidtherapeut. Welkom bij Huidgericht.
*De gebruikte naam is om privacyredenen gefingeerd.
De Beekgraaf 58a, Nistelrode
073-7113193
info@huidgericht.nl
www.facebook.com/huidgericht.

Ik wil graag weten welke regels er gelden
voor mij en mijn werknemers
Laar 63a - 5388 HC Nistelrode - 0412-20 60 14
info@gratisarbospreekuur.nl - www.gratisarbospreekuur.nl

BERNHEZE - dementie treft niet
alleen iemand met dementie
zelf, maar ook de naaste omgeving en familie. Hoe ervaren
kleinkinderen het eigenlijk als
opa of oma dement wordt?
Hoe leg je aan een kleinkind
uit wat dementie is? Hoe zorg
je ervoor dat de band tussen
kleinkind en oma of opa behouden blijft, ook als iemand verder
achteruitgaat in het proces van
dementie? Kun je samen nog
plezier beleven en leuke dingen
doen? Deze vragen staan op
dinsdag 19 februari vanaf 19.30
uur centraal in het Alzheimercafé in het PieterBrueghelHuis,
Middegaal 25 in Veghel. In de
film ‘Oma Lien’ zien de bezoekers van het café kleindochter
Christel (14) samen met haar
oma Lien (84). Oma Lien heeft
Alzheimer en raakt langzaam
van de wereld vervreemd.
oma lien
Christel bezoekt haar oma twee
keer per week, ondanks haar

drukke leventje. Maar ze mist
haar actieve en zorgzame oma
van vroeger. Deze film belicht
het thema dementie vanuit de
ogen van een kleinkind. Vervolgens gaan we in gesprek met
een kleinkind. Ook wordt besproken wat dementie teweeg

Film ‘Oma Lien’ belicht
het thema dementie
vanuit de ogen
van een kleinkind
brengt in jouw familie en hoe
je hier samen mee omgaat. Elke
maand kunnen mensen met dementie, hun naasten, professionals en andere geïnteresseerden
(eigenlijk iedereen die iets met
dementie heeft), terecht in het
Alzheimercafé voor de gemeenten Boekel, Landerd, Uden, Meierijstad, Bernheze en omgeving.
In een informele sfeer ontmoeten zij elkaar, krijgen er informatie en wisselen er ervaringen
en adviezen uit. De toegang is
gratis.
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Sportplaatjes actie Prinses Irene van start gegaan bij Jumbo Nistelrode
Een bijzonder begin van dit 80-jarig jubileum van RKSV Prinses Irene

Op de cover: 80 jaar RKSV Prinses Irene

NISTELRODE – Sparen en doorgaan tot je de serie compleet hebt, het is bijna verslavend. Daar hoopt
Prinses Irene natuurlijk ook op, want er zit enorm veel tijd in om deze geweldige actie op te zetten. De
organisatie kan trots zijn op het resultaat dat vanaf maandag 11 februari in de vorm van voetbalplaatjes
verkrijgbaar is bij Jumbo Nistelrode.

Jumbo, tijdens de introductie van
het boek.
Veel werk vond natuurlijk achter de schermen plaats; er kwam
zelfs een heel draaiboek bij kijken! De leden, teams, foto’s en
namen; het was een heel geregel.
Er mag per slot van rekening niet
zomaar iemand ontbreken op
zo’n pagina in het boek.

Roland van Schijndel, voorzitter
van de werkgroep ‘Sportplaatjes
Prinses Irene’, is enthousiast over
het resultaat.
“Er zit enorm veel tijd in om deze
boeken voor elkaar te krijgen. De
werkgroep heeft doorgezet en
heel mooi werk afgeleverd. Nu
kunnen we eindelijk laten zien

Zaterdag 9 februari om 11.00 uur
precies werd het boek gepresenteerd en werd er even stilgestaan
bij de plaatjes die bij Jumbo verkregen kunnen worden. Iedereen kon het boek inkijken en de
plaatjes en het boek zijn sinds
afgelopen maandag verkrijgbaar
bij Jumbo Nistelrode. Nistelrode

V.l.n.r.: Kim, Alex, Davy (filiaalmanager Jumbo) en Roland (voorzitter werkgroep)

waar we zo druk mee geweest
zijn.” De organisatie bestaat uit
Carin van de Bovenkamp, Clemens van Santvoort, Cor van
Schadewijk, Daphne van der
Heijden, Hennij van der Heijden,
Marcel Buuts, Patrick Bevers, Rianne van Santvoort, Rob Cuijpers, Robin van Pinxteren, Teun

Foto’s: Marcel van der Steen

Bevers, Marleen Langenhuizen
en Roland van Schijndel.
“Verdeeld over een kleine 60
teams staan 820 van de 850 leden in het boek, zowel de voetbal- als korfbalafdeling”, vertelden Roland van Schijndel en
Davy Hommeles, filiaalmanager

Voetbalplaatjes spaaractie Avesteyn en COOP
HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zaterdag is op het sportpark van Avesteyn het startschot gegeven
van de voetbalplaatjes spaaractie van Avesteyn in samenwerking met COOP Heeswijk-Dinther. Onder
toeziend oog van vele jeugdleden, trainers, leiders, papa’s en mama’s werd het eerste exemplaar van
het verzamelalbum door supermarktmanager Rogier van der Pluijm overhandigd aan het jongste lid van
Avesteyn, Jesse Verstegen.
Kort daarna kregen alle voetballers hun gepersonaliseerde
verzamelalbum uitgereikt. Vanaf
maandag 11 februari is het sparen begonnen. Gedurende acht

weken krijg je bij je boodschappen bij COOP pakjes met voetbalplaatjes.
Alle spelers, leiders en trainers

van Avesteyn kunnen gespaard
en ingeplakt worden in het speciaal ontworpen verzamelalbum.
Op woensdag 17 april wordt er
een ruilmiddag georganiseerd.

kan aan het sparen gaan, want al
spaar je de plaatjes niet voor jezelf, je maakt er altijd wel iemand
blij mee! Prinses Irene bestaat dit
jaar ook nog eens 80 jaar; een
gebeurtenis waar dit jaar nog bij
stilgestaan wordt.
Het Sportplaatjesboek van Prinses Irene is in ieder geval al een
mooi begin van dit jubileumjaar!
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kbo heesch

KBO Bernheze
KBO Kluscafé
LOOSBROEK - De vrijwilligers
van het kluscafé zijn zaterdag
16 februari weer aanwezig bij
Harrie en Rien van Zoggel in de
Achterdonksestraat 7. Van 9.30
tot 11.30 uur staan zij weer voor
je klaar om de aangeboden spullen te repareren. Als er nieuwe
onderdelen nodig zijn helpen zij
hierbij.
Ze kunnen bijvoorbeeld jouw
tuingereedschap slijpen en denk
ook eens aan speelgoed dat nog
gerepareerd kan worden. Problemen met je fiets proberen ze ook
op te lossen. Weggooien is zonde
voor het milieu én voor je portemonnee. Het kluscafé is voor alle
inwoners van Bernheze.
Elke derde zaterdag van de
maand staan ze voor je klaar. Alle
data van het kluscafé voor 2019
worden vermeld op de evenementenkalender op de achterzijde van DeMooiBernhezeKrant én
op www.loosbroek.nu.

Hergebruik
gereedschap

Voor meer informatie of vragen
kun je altijd terecht bij Henk de
Mol, 0413-229619 of Jan van
Eerd, 0412-480658. Ook kun je
bij Betsie van Zutphen terecht
voor al je vragen, 0413-229692.
Geef je apparaten een tweede
kans, weggooien kan altijd nog!

Geef oud gereedschap een tweede
leven
HEESCH - Wie op vakantie of
tijdens een dagje uit in een kerk
rondkijkt, ziet zo af en toe ook
de heilige Jozef als timmerman
afgebeeld, met een zaag in de
hand en aan een werkbank.
Jezus leerde van hem het beroep
van timmerman en deelde met
Jozef de dagelijkse inspanning
en voldoening van het werk. In
1479 krijgt Jozef als werkman
een plaats op de heiligenkalen-

der. Zijn hoogfeestdag is op 19
maart.
In ontwikkelingslanden hangt het
hebben van inkomen af van het
hebben van bijvoorbeeld het juiste gereedschap. Het verhaal van
de vis en de hengel zal eenieder
bekend zijn: geef iemand een vis
en hij eet één dag, geef hem een
hengel en hij eet elke dag. Daarom wordt er vanaf 19 maart tot
en met 1 mei in de parochie De
Goede Herder weer gereedschap
ingezameld. Je kunt dit gereedschap inleveren bij de verschillende kerken die de parochie rijk is.
Dus ook in Heesch. Vervolgens
wordt het opgeknapt door de
Solidariteitswerkplaats in Uden
en vanuit daar verstuurd naar
de Derde Wereld om opnieuw
te worden gebruikt. KBO Heesch
wil deze actie van harte ondersteunen.
Je kunt alvast beginnen met verzamelen! Voor meer informatie
bel 0412-451215.

Kort nieuws
Liederentafel als actievere vorm van ontspanning
HEESCH - Er kan weer volop gedanst en meegezongen worden tijdens de maandelijkse liederentafel;
de eerstvolgende vindt plaats op 20 februari.
Door zang en dans te combineren krijgen de avonden iets speciaals. Zowel de wel-dansers als niet-dansers beleven extra plezier aan deze actievere vorm van ontspanning. Het orkest verdient hiervoor een
grote pluim. De bandleden zijn inmiddels helemaal om. Zij hebben voor dit doel hun repertoire aanzienlijk uitgebreid en zorgen voor een geweldig stukje livemuziek. De organisatie is hier met recht trots
op en de bezoekers plukken hier de vruchten van.
Met name de nog wat jongere senioren maken dankbaar gebruik van de geboden mogelijkheden en
zorgen ervoor dat de liederentafel weer in de lift zit. De avond is in CC De Pas en duurt van 20.00 tot
23.00 uur. De entreeprijs bedraagt € 2,-. Kom gerust ook eens kennismaken, je bent van harte welkom.

Recordopbrengst Hersenstichting in Heesch
HEESCH - De inwoners verdubbelden hun donatie voor de Hersenstichting! De inzameling van achttien
collectanten en de statiegeldactie bij twee supermarkten bracht tijdens de landelijke collecteweek ruim
€ 2.200,- op.
Heijn en Jumbo bracht eveneens
het mooie bedrag van € 81,- op.
Dankzij deze geweldige bijdrage van de Heesche inwoners is
de Hersenstichting weer in staat

slachtoffers van
een hersenaandoening helpen

Tijdens de landelijke collecteweek eind januari trotseerden
veertien dames en vier heren het
gure winterweer. Met gemiddeld
€ 125,- per collectebus resulteerde hun inzet in een recordopbrengst van ruim € 2.200,-.
De statiegeldactie bij Albert

om verder wetenschappelijk onderzoek te financieren. Dit blijft
hard nodig en leidt hopelijk tot
nieuwe doorbraken naar uiteindelijke genezing.
€ 168,54, toeval of niet?
De 30-jarige Hersenstichting
bedankt alle Heesche donateurs
en collectanten. Alhoewel alle
collectanten zich ontzettend
goed hebben ingezet, bij deze
toch even de schijnwerpers op

Jose Claassens en Michel van
Houtum. Beiden hebben gecollecteerd in de Componistenwijk.
Hebben ze onderling afgesproken om allebei precies € 168,54
op te halen?!
De Hersenstichting gaat met
jouw donatie de slachtoffers van
een hersenaandoening helpen.
We gaan er met z’n allen voor
om een betere kwaliteit van leven te geven aan mensen met
een hersenaandoening, zoals
een beroerte, een hersentumor,
dementie of bijvoorbeeld Parkinson. Geef jij om jouw hersenen
en heb je de collectant helaas
gemist?
Je kunt doneren via
www.hersenstichting.nl of maak
je bijdrage alsnog over op
NL 18 INGB 0000 000 860.
Elke bijdrage blijft welkom.

Carnavals Bridgedrive
HEESWIJK-DINTHER - CC Servaes organiseert op maandag 4 maart
haar jaarlijkse carnavals bridgedrive. Dit wordt wederom een goed
verzorgde bridgemiddag. De zaal is open om 12.30 uur; het bridgen
begint om 13.00 uur.
Inschrijven doe je door vóór 25
februari € 17,50 per paar over
te maken naar NL 83 RABO
011.16.29.071 ten name van CC
Servaes.
Namen en telefoonnummer van
het bridgepaar graag per e-mail
mailen naar
bridgedrive@ccservaes.nl.
Inlichtingen: www.ccservaes.nl
of 06-20160376.

Rikmiddagen in het
Willibrordcentrum
HEESWIJK-DINTHER - Zin om een potje te rikken? Je bent van harte
welkom in het Willibrordcentrum in Heeswijk. Samen met Vrouwen
Samen Actief (VSA) organiseren de vrijwilligers van het Willibrordcentrum iedere derde woensdagmiddag van de week een rikmiddag.
Er zijn zelfs hele mooie prijzen te winnen!
Voor wie?
Iedereen die zin heeft mag komen. Er is geen lidmaatschap
vereist en het is ook geen verplichting om alle kaartmiddagen mee te doen. Kom gewoon
wanneer je zin hebt!

mooie prijzen
te winnen
De rikmiddagen zijn mooie ontmoetingsmomenten voor iedereen die er graag even uit is.

Bovendien maak je kans op
mooie prijzen. De middag begint om 13.30 uur en eindigt om
16.30 uur. Inschrijfgeld is € 2,50.
Bij binnenkomst krijg je gratis
een kopje koffie of thee.
De eerstvolgende kaartmiddag is
20 februari en daarna 20 maart,
17 april en 15 mei. We verwelkomen je graag.
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Intense breidt team uit
met huidtherapeut
Aanbiedingen geldig van
14 tot en met 20 februari
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Bij aankoop van 1 brood naar keuze

4 voorgebakken
Ciabatta’s

2,00

Nu

Worstenbroodjes
nu 8+2 GRATIS

Weekendknaller!

Rijstevlaai
8 personen

Miranda van de Wetering

Alleen geldig op vrijdag en zaterdag

Van Mook

nistelrode – Intense feel good – look amazing uit Nistelrode heet Miranda van de Wetering, huidtherapeut, welkom in haar team. “Zowel als mens als in haar specialisatie is Miranda een waardevolle
aanvulling voor ons”, zegt Karin Manders, eigenaresse van Intense.
Miranda is sinds 2013 huidtherapeut. “De huid is ons grootste
orgaan”, legt ze uit. “Het verzorgen van de huid is dan ook
een vak apart.
Als huidtherapeut ben je gespecialiseerd in het behandelen
van de zieke of aangedane huid.
Zo help je om huidproblemen
in het gezicht, zoals littekens,
acne, rosacea, couperose, overbeharing of een pigmentvlek, te
verminderen of zelfs te verwijderen.”
Voldoening
Miranda koos voor het vak omdat ze mensen graag op lange
termijn een goed gevoel over
hun huid wil geven. “Het geeft
zoveel voldoening als ik van
mensen hoor dat ze na weken,
maanden of zelfs jaren nog blij
zijn met het effect van de behandeling. Dat is geweldig!”
Grote uitdaging
Intense staat bekend in de beautybranche als een professionele

9,95

Nu

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

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

en specialistische salon. Miranda
vindt het een grote uitdaging dat
ze hier haar vak mag gaan uitoefenen. Wat mogen mensen van
haar verwachten?
Vorstenbosch
0413-363645

Persoonlijk en eerlijk advies
Vanuit het motto ‘we hebben
maar één huid. Wees er zuinig
op en verzorg haar goed’ geeft
Miranda mensen een persoonlijk

‘Een behandeling is
succesvol als mensen
blij en tevreden de
deur uitgaan’
en eerlijk advies. “Als een behandeling niet mogelijk is, zeg ik
dat. Waarbij ik direct ook bekijk
wat wel een eventuele oplossing
kan zijn.
Voor mij is een behandeling succesvol als mensen blij en tevreden de deur uitgaan. Daar doe je
het voor”, besluit Miranda.

Nistelrode
0412-611282

Gehaktballen
4+1 gratis

Het team van Intense

Hausmacher
Meer informatie
Wilt u weten wat Intense voor
uw huid kan betekenen?
Bel 06-10433489 of stuur een
e-mail naar info@salonintense.nl.
Voor meer informatie ga naar
www.salonintense.nl.

100 gr.

€ 1,25

Kipfilet
100 gr.

€ 1,00

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

IJSBERGSLA per stuk € 0.98
COURGET per stuk €0.95
BLOEDSINAASAPPELS 5+1 gratis
Pinklady 1 kilo € 2.50 + gratis tas
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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BernhezeFAMiLieBeriChten
Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij
Na een leven vol liefde en geluk nemen wij bedroefd,
maar vooral heel dankbaar afscheid van mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder en trotse oma,

Mies van den Heuvel van Rodijnen
Lid in de Orde van Oranje Nassau

✩ Berghem, 18 januari 1931

† Uden, 3 februari 2019

Moge de engelen haar begeleiden op weg naar God.

Dankbaar zijn we voor alle mooie herinneringen die we samen met je
mochten maken. We laten je los en in ons hart blijf je altijd dichtbij.

Hans van Hooft
echtgenoot van

Ini van Hooft-van der Meijden
* Berlicum, 3 september 1943
† Heeswijk-Dinther, 11 februari 2019

Lambert van den Heuvel
Everardus † 5 maart 1962

Ini

Bertwin en Mayke
Elze en Tijme
Janne
Karlijn

Stefan en Helen
Jessie-May, Blayne, Theo, Nellie

Willem-Jan en Karin
Sophia
Max
Ruben
Dr. Saal van Zwanenberglaan 6
5384 BW Heesch
We hebben op vrijdag 8 februari afscheid genomen van Mies in de
St. Petrus’ Banden kerk in Heesch. Aansluitend is ze begraven op de
parochiebegraafplaats.
We willen graag iedereen hartelijk bedanken voor alle steun tijdens
het afscheid van Mies.

Erik en Carina
Anna, Stella

Correspondentieadres:
Sint Servatiusstraat 44, 5473 GB Heeswijk-Dinther
Wij nodigen u uit om donderdag 14 februari tussen 19.00 en
20.00 uur met ons samen te komen in de Tuinzaal van zorgcentrum
Laverhof, Zijlstraat 1 in Heeswijk-Dinther.
De crematie vindt vrijdag in besloten kring plaats.

Rien en Wilma
winnaars keezavond in CC Servaes
HEESWIJK-DINTHER - Er is
weer met veertien enthousiaste
koppels het keezspel gespeeld
in CC Servaes op vrijdag 8 februari. de winnaars waren deze
avond Wilma en rien, die ieder
met een goedgevulde boodschappentas van PluS huiswaarts keerden.
De eerstvolgende keezavond in
CC Servaes is gepland op vrijdag 8 maart. Daarna is er nog
een avond gepland op vrijdag
26 april, de laatste voor de zomerperiode. Hebben jij en je
teamgenoot zin in een gezellige
keezavond met leuke prijzen?
Schrijf je dan snel in als koppel
door te mailen naar
info@sem-events.nl. Je ontvangt
dan per mail een bevestiging
met een betalingslink voor het
inschrijfgeld dat € 10,- per koppel bedraagt. De zaal gaat om
19.00 uur open en om 19.30 uur
wordt er gestart met keezen.
Je kunt je op de avond zelf ook
nog opgeven tot 19.00 uur.
Voor meer informatie kijk op
www.ccservaes.nl. Tot ziens op
vrijdag 8 maart en/of op 26 april!

Orchideeënweek bij tuincentrum Meijs
Dankbetuiging

Bedankt voor de vele kaarten en de overweldigende
belangstelling die wij mochten ontvangen na het overlijden van

Toon Sommers
Dit heeft ons een enorme steun gegeven.
Dilia Sommers-van den Hoogen
Kinderen en kleinkinderen
Februari 2019, Nistelrode

HEESCH - orchideeën staan centraal op zaterdag 16 en zondag 17 februari op de kamerplantenafdeling
van tuincentrum meijs. Een keur aan bekende, maar zeker ook onbekende orchideeënsoorten sieren het
tuincentrum. ook andere Epifyten, planten die groeien op bomen en takken zonder dat ze deze planten
parasiteren, staan dan in de schijnwerper. gezien de grote diversiteit van deze plantengroep, is er voor
elk interieur wel een geschikte variëteit te vinden.
Veel orchideeën en epifyten, zoals bromelia’s, zijn niet moeilijk in
bloei te houden en bloeien ook
zeer lang. Zeker met de nieuwste kweekmethodes zijn deze
planten ook meer betaalbaar
geworden en kunnen ze ook het
hele jaar als bloeiende plant aangeboden worden.
Hoewel verzorging niet moeilijk is hebben veel consumenten vaak wel vragen hoe ze
deze planten het beste kunnen
verzorgen en ook later weer in
bloei krijgen. Daarom zijn er op

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

Tom van den Berg Uitvaartzorg
Steun

toeverlaat

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

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

zaterdag 16 februari en zondag
17 februari telkens een paar
specialisten in de plantenkas die
graag uitleg willen geven over
de verzorging van deze planten.
Tevens kunnen ze de verschillen aangeven tussen de diverse
soorten orchideeën die er over
de wereld voorkomen. Ook het
overpotten van uw orchideeën,
als die bijvoorbeeld zijn uitgebloeid, kunnen zij voor u verzorgen.
De orchideeënspecialisten zijn
aanwezig zaterdag 16 februari
van 10.00 tot 16.00 uur en zon-

dag 17 februari van 12.00 tot
17.00 uur.
Speciaal voor deze orchideeënweek, die doorgaat tot 24 februari, heeft Tuincentrum Meijs een
groot aantal speciale aanbiedingen.

Informatieavond over het hospice
HEESCH - de Stichting gezondheidsvoorlichting Heesch organiseert op donderdag 21 februari een informatieavond over het Hospice. Wat is een hospice? de meeste mensen willen thuis sterven, maar er
kunnen omstandigheden zijn dat dat niet meer mogelijk of wenselijk is. toch is er in de laatste fase van
het leven wel vaak behoefte aan een huiselijke sfeer.
In een hospice wordt een huiselijke omgeving geboden, terwijl
er toch voldoende verpleegkundige hulp aanwezig is. In de regel
is het zo dat iemand voor opname in een hospice in aanmerking
komt als de levensverwachting
niet langer is dan drie maanden.
De zorg en aandacht zijn erop
gericht het leven in deze laatste
fase zo draaglijk en comfortabel
mogelijk te maken.
In plaats van opname in het
hospice kan terminale zorg ook
thuis worden verleend door Zorg

Thuis 24 uur per dag.
Anne-Marie van Os, die werkzaam is in Hospice de Oase
in Oss, is uitgenodigd om jou
hierover te informeren, uitleg
te geven over deze vormen van
zorg en hoe dit is te regelen. Anne-Marie zal de mooie voorbeelden uit de praktijk en ervaringen
met bewoners vertellen, informatie geven over de organisatie
(hoe zit het met de financiering
en hoe wordt een opname geregeld) en ze zal vertellen over
terrminale zorg thuis en hoe je
dat regelt.

Er is natuurlijk ook gelegenheid
om vragen te stellen. De informatie wordt gegeven in CC De
Pas en zal beginnen om 19.30
uur.
Iedereen is welkom, de entree is
gratis. Heb je nog vragen? Bel
dan 06-40269765.
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diamanten bruidspaar
Fransisca en Fransiscus van Dijk
NISTELRODE – de nistelrodese Fransiscus van dijk en de osse Fransisca van dijk-vissers, beter bekend
als Frans en zus, leerden elkaar kennen in Heesch. ze kregen verkering en trouwden met elkaar op 7
februari 1959.

Zus was met een vriendin op de
kermis in Heesch, Frans met een
vriend en ze raakten met elkaar
aan de praat. “We mochten de
danstent nog niet in, daar waren
we te jong voor”, vertelt Frans.
Na vijfeneenhalf jaar verkering
trouwde het stel.
Na hun trouwen hebben ze een
tijdje bij een tante gewoond omdat hun huis aan de Heuvelstraat
in Nistelrode nog niet klaar was.
Net op het nippertje werd hun
oudste dochter Carla nog in het
huis van tante geboren. “We
kregen op zaterdag bericht dat
het huis klaar was en op zondag

zorgen en was actief lid bij de
Vrouwenbond, waarmee ze ook
regelmatig meeging met verschillende uitjes. “En ik buurtte
graag, nu nog steeds”, zegt ze.
Frans werkte in de bouw en was
een huismus maar was ook graag
met dieren bezig. Hij heeft kanaries en duiven gehad en bracht
op zondag graag tijd door bij zijn
paarden. Soms ging het gezin samen naar de renbaan op zondag,
waarbij een broodje hamburger
en een ijsje toe vaste prik was.
In al die jaren is het gezin flink
uitgebreid. Het echtpaar heeft
naast twee dochters ook twee

‘We mochten de danstent nog niet in,
daar waren we te jong voor’

Burgemeester Moorman feliciteert Frans en Zus

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto: Franka van Tilburg

werd ze geboren”, lacht Zus.
Vlak daarna verhuisden ze naar
hun nieuw gebouwde huis. Het
echtpaar was een van de eerste
bewoners op de Heuvelstraat
waar ze nog steeds met veel plezier wonen. Aan de Heuvelstraat
werd de jongste dochter Brigitte
geboren.
Zus en Frans hebben veel tijd met
hun kinderen en kleinkinderen
doorgebracht aan de Heuvelstraat. Zus bleef na het trouwen
thuis om voor de kinderen te

kleinzoons, drie kleindochters en
twee achterkleinkinderen. Op de
kleinkinderen hebben de twee
veel opgepast en de achterkleinkinderen komen regelmatig bij
Zus en Frans op bezoek. Tegenwoordig brengt het echtpaar hun
tijd rustig thuis door en gaat nog
wel eens met hun kinderen op
pad.
Samen met familie heeft het echtpaar zijn diamanten bruiloft gevierd en hoopt nog lang in goede
gezondheid samen te blijven.
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Beantwoord onderstaande vragen (de antwoorden zijn te vinden in deze krant) en dan komt er een woord uit de letters in de
rode vakjes. Stuur voor aanstaande maandag 18 februari 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en wie
weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Miranda’s Bloemensalon.

1. Hoeveel jaar bestaat Bernheze?

2. Wie breidt er uit in Heesch?

3. Wat presenteert de Stuik?

Bos bloemen
t.w.v. € 15,-

4. Van welke politieke partij heet de column ‘Happy Valentine’?

5. Wie organiseert Fortnite Hockey Battle?

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

Winnaar vorige week:
Ineke Alferink
Het antwoord was:
KOFFIE

6. Wat is de voornaam van de ‘Wever van het jaar’?

Foto’s:
Ton Vrijsen

NosTos
radio

het gevoel
van toen!

www.radionostos.nl
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Mini-Maxi PleejBekSjow
voor jong én oud!
WEVERSRIJK - Met carnaval, op zaterdagmiddag 2 maart, gaat er iets nieuws gebeuren! De feesttent
Station Carnaval gaat op z’n kop. CV Afslag 15 zorgt voor een groot feest met de Mini-Maxi PleejBekSjow! Een show waar klein én groot aan mee kan doen. Wil jij op het podium staan? Geef je dan op via
de Facebookpagina van CV Afslag 15!

Een feest voor alle leeftijden
‘Na een aantal jaren Boerenbruiloft is het tijd geworden voor een
nieuw feest’, zo dacht CV Afslag
15 over de invulling van de carnavalszaterdag. De tent bij café
’t Tramstation vult zich op vrijdag met gezelligheid en dat mag
pas stoppen op dinsdagavond.
En... Carnaval is een feest voor
iedereen! Een groep enthousiastelingen van CV Afslag 15, onder
organisatie van Pieter van Rooij,
Loes van Kreij en Geert van Dijk,
gaan voor dat feest zorgen. Geert
vertelt: “We zijn een vereniging
van alle leeftijden. Jonge kinderen bouwen samen met volwassenen een carnavalswagen. Op

zaterdagmiddag mag dat feest
dus ook voor jong en oud zijn.”
Pieter vult aan: “We dachten aan
iets waar iedereen aan mee kan
doen. Je hoeft niet iets speciaals
te kunnen en het moet vooral
gezelligheid met elkaar brengen.
En zo is de Mini-Maxi PleejBekSjow ontstaan.”
Mini-Maxi PleejBekSjow
Wat is dat dan, de Mini-Maxi
PleejBekSjow? Iedereen kent natuurlijk de Playbackshow en heeft
wel eens een nummer ‘meegezongen’. Op een feestje brul je
de grote hits mee. Bij een familieweekend heb je vast eens met een
club je favoriete groep nagedaan

met bijbehorend dansje. Iedereen
kan meedoen. Iedereen? Ja, Iedereen! Er zijn rondes voor de Mini’s (kinderen) en voor de Maxi’s
(volwassenen).
En ook een Mini-Maxi ronde voor
de papa/mama of opa/oma die
met hun (klein)kinderen playbacken. Jij komt straks door de Magische Poort verkleed als Michael
Jackson, K3 of Davina Michelle en
met jouw act gaat het publiek uit
zijn dak! Speciale gasten geven
hun complimenten en opmerkingen met een twist, zoals dat bij
de Playbackshow ging. “Als Mini-Maxi kind Kloontje zal ik eerlijk
vertellen wat ik ervan vind, want
dat is wat kinderen doen”, zegt
Loes van Kreij, zelf Kloontje geweest bij het Land van Ooit.
Aanmelden
Wil jij meedoen als solo-artiest,
vriendengroep of (groot)ouder en
kind? Zoek een nummer waar jij
van uit je dak gaat, duik de verkleeddoos op zolder in en ga voor
de spiegel staan! Jij bent klaar
voor je ‘5 minutes-of-fame’!
Meld je aan via
pleejbeksjow@gmail.com of via
de link op de Facebookpagina van
CV Afslag 15!

Krullendonkse merchandise exclusief bij KARWEI
HEESCH – Hang de geel-blauwe Krullendonkse vlag uit met carnaval! Kleur jouw straat geel en blauw met de vlaggenlijn en ballonnen. Houd jezelf lekker warm tijdens de carnavalsdagen met de
Krullendonkse sjaal of boa. Deze week is de verkoop gestart van de
officiële geel-blauwe Krullendonkse merchandise. Ook dit jaar weer
exclusief te koop bij KARWEI.
Dit jaar barst op vrijdag 1 maart
het openbare carnaval in Krullendonk weer los. Al meerdere
jaren promoot de Stichting Carnavalsviering Heesch de Krullendonkse carnavalskleuren geel en
blauw, en dat is te zien. Het zijn
die twee kleuren die het straatbeeld van Krullendonk domineren tijdens het mooiste feest van
het jaar.
Sinds deze week is de officiële
geel-blauwe Krullendonkse merchandise weer te koop. Ook dit
jaar zitten er weer diverse leuke artikelen in het assortiment:
vlaggen, sjaals, boa’s, handschoenen, beenwarmers, ballonnen en vlaggenlijnen.
Alle artikelen zijn ook dit jaar weer
exclusief te koop bij KARWEI
aan de Cereslaan 9 in Heesch,
zeven dagen per week geopend.
Help ook mee om de kleuren
geel en blauw te promoten tij-

dens de carnavalsdagen en koop
jouw geel-blauwe artikelen bij
KARWEI!

www.mooibernheze.nl
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FILMHUIS DE PAS:
SCHaPENHELD

heMA heesch breidt uit,
Primera vestigt zich in heesch
HEESCH - HEESCH - “na het sluiten van kinderkledingzaak 53-84 zal HEma haar vestiging aan de
Schoonstraat uitbreiden met circa 100 vierkante meter”, zo vertelt filiaalmanager trees van Erp. “al
jaren zitten we in een te klein jasje en merken we dat we Heesch nog beter kunnen bedienen met een
uitgebreider assortiment.” HEma voegt aan het assortiment onder andere gordijnen toe. “naar gordijnen is veel vraag, we moeten daarvoor onze klanten nu verwijzen naar de HEma in oss. ook voegen
we een aanzienlijk groter assortiment damesmode toe.”

Het verhaal over Stijn de
schaapsherder die zijn ideaal
steeds verder weg ziet drijven.
Dit moet je gaan zien!Voorproefje? Kijk op www.youtube.com/
watch?v=NA1Qax60ocM
* Schapenheld –
unieke documentaire
* Brabantse Beauty

Maandag 25 februari
20.00 uur, € 5,-.
* Een herder met stress,
hoe ironisch is dat?
* Documentaire van Heeschenaar lijkt uit te groeien tot
succes
Verwacht: Maria by Callas, Bohemian Rhapsody en A Star is Born.

www.de-pas.nl/agenda/film

Naast de HEMA vestigt zich
Primera, nieuw in Heesch en een
goede aanvulling op het winkelaanbod, zo denkt Trees van Erp.
Primera is een landelijke keten,
gespecialiseerd in tabak, tijdschriften, boeken, wenskaarten
en cadeauartikelen.
Beide winkels hebben de officiële
opening op zaterdag 23 februari
en zijn aansluitend op zondag 24
februari ook geopend.
HEMA blijft tijdens de verbou-

Trees en Angelique

wing geopend maar heeft dan
wel tijdelijk een kleiner assorti-

ment babyartikelen en persoonlijke verzorging.

Voorspeeldag Muziekvereniging Servaes
HEESWIJK-DINTHER - de jaarlijkse voorspeeldag van muziekvereniging Servaes vindt plaats in verenigingsgebouw de muziekfabriek op zondag 17 februari. die middag kunnen de leerlingen en leden van harmonie en drumband laten horen wat ze in hun mars hebben.
Tijdens de voorspeelmiddag
brengen leerlingen individueel
of met meerderen een muziekstuk ten gehore dat samen met
de muziekdocent is uitgezocht
en geoefend. Ook zullen er verschillende ervaren muzikanten
individueel of in ensemble een
muziekstuk laten horen. De op-

tredens zullen beoordeeld worden door een vakkundige jury.
Alle deelnemers ontvangen een
juryrapport en diploma.
De voorspeelmiddag is tevens
de voorronde voor het jaarlijkse
Bernhezer solistenconcours. De
leerling muzikant bij slagwerkers
en de blazers met de hoogste

beoordeling mogen Muziekvereniging Servaes tijdens het
Bernhezer solistenconcours gaan
vertegenwoordigen. Behalve de
twee winnaars zal nog een derde
muzikant met een ‘wildcard’ aan
de wedstrijd deel mogen nemen.
Kortom, een ochtend/middag
met een gevarieerd program-

ma van slagwerk, klassiek tot
moderne muziek en een grote
diversiteit aan instrumenten. Reden genoeg om te komen luisteren!
De voorspeeldag start om 11.00
uur en duurt tot ongeveer
13.00 uur. Locatie: De Muziek-

fabriek, Abdijstraat 53 in Heeswijk-Dinther. De entree is gratis.
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praktische informatie

25 jaar gemeente Bernheze

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

Op zondag 19 mei vieren we
met onze inwoners het 25-jarig bestaan van onze gemeente.
We zijn bezig om op die dag een
sportief en muzikaal programma
voor u samen te stellen.

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

Aangepaste
openingstijden
rond carnaval
Het gemeentehuis is op de
volgende dagen gesloten.
- 4 maart 2019
- 5 maart 2019
Op 5 maart is Burgerzaken
open tussen 10.00 en 11.00
uur voor het aangeven van
geboorte en overlijden.

Naar de gemeente?
Maak een afspraak.

Halve Marathon van Bernheze
Op 19 mei kunnen alle inwoners
en oud-inwoners van Bernheze
meedoen aan een halve marathon. Die mag ook in estafette
worden gelopen in afstanden van
4 x 5,3 km of 2 x 10,6 km. Wij
willen graag dat zoveel mogelijk
Bernhezenaren meedoen. Het
is namelijk feest voor iedereen.

Daarom kunnen individuele deelnemers ook nog kiezen voor 5 km.

Het programma start om 12.30
uur.

Competitie
Verder willen we graag enkele
competities organiseren, zodat
bedrijven/sportclubs/wijken/
dorpen tegen elkaar kunnen lopen. Stel dus een team samen en
start de training.

Kidsrun
Er is ook een Kidsrun van 1,5 km
en die begint om 12.00 uur. De
meeste communicatie daarover
verloopt via de scholen en sportverenigingen.

muziekprogramma.
Bent u sportief en wilt u de uitdaging aangaan met vrienden,
familie en bekenden, volg dan de
ontwikkelingen over de ‘Halve
Marathon van Bernheze’. Binnenkort maken we bekend hoe u in
kunt schrijven. We hopen er een
mooi sportief feest van te maken.

De Kersouwe
De hardloopwedstrijd vindt
plaats in de mooie omgeving
van De Kersouwe en alle festiviteiten zijn daar gecentraliseerd
op zondag 19 mei. Binnenkort
volgt meer informatie over het

Werkgroep sport
De sportactiviteiten worden georganiseerd door de werkgroep
sport: Femke van Bakel, Jozette van den Helm, Henk van de
Kamp, Gijs van der Linden, Rudo
Romijnders.

ging en uw handtekening.
Weet u niet meer zeker of u een
machtiging heeft afgegeven?
Dan kunt u dit zelf checken via het
digitaal loket op www.bs-ob.nl.
U logt hiervoor in met uw DigiD.
Onder ‘Mijn gegevens’ kunt u
zien of u een automatische incasso hebt afgegeven. U moet
hiervoor inloggen met de DigiD
van degene die wordt aangeschreven op het aanslagbiljet.

Wilt u meer informatie?
U kunt voor meer informatie kijken op www.bs-ob.nl of bellen
naar 088-551 0000.

De volgende competities zijn er
voor volwassenen
- 4 x 5 km estafette
- 2 x 10 km estafette
- 1 x 21,1 km halve marathon
- 5 km individueel

Aanslag lokale belastingen
Het aanslagbiljet voor gemeentelijke en waterschapsbelastingen valt eind februari weer op
de mat.
U kunt uw aanslagbiljet betalen
met automatische incasso in tien
termijnen. U betaalt uw aanslagbiljet dan altijd op tijd. Zonder
automatische incasso bent u zelf
verantwoordelijk voor het op tijd
betalen van de belastingaanslagen. Hiervoor gelden twee betalingstermijnen, eind maart en
eind mei, in plaats van tien bij
automatische incasso.
Hoe werkt automatische incasso?
Bij automatische incasso schrijft
BSOB de verschuldigde bedragen in tien termijnen van uw

rekening af. U voorkomt hiermee dat u te laat betaalt. Een
automatische incasso is mogelijk voor aanslagbedragen tot
€ 5.000,-.
Wilt u gebruik maken van automatische incasso?
Dan kunt u een machtiging voor
automatische incasso afgeven
via het digitaal loket op
www.bs-ob.nl. U logt hiervoor
in met uw DigiD. Onder ‘Mijn
gegevens’ ziet u achter automatische incasso in groen ‘aanvragen’. U klikt ‘aanvragen’ aan en
geeft de gevraagde informatie.
U kunt ook een brief sturen aan
BSOB. In de brief vermeldt u
uw naam, de datum, het (IBAN)
rekeningnummer, uw machti-

Gemeente haalt snoeihout buitengebied op
Aanmelden tot 4 maart 2019
In de week van 11 maart 2019 halen we snoeihout in het buitengebied op. U kunt zich tot 4 maart aanmelden bij de gemeente, telefoon 14 0412, of op de website het ‘aanvraagformulier ophalen snoeihout’
invullen.
Biomassa-energiecentrale
Het snoeihout wordt verwerkt in
een biomassa-energiecentrale.
Daarom kan alleen hout dat aan
kwaliteitseisen voldoet worden
gebruikt voor het opwekken van
energie. Meer daarover staat op
www.bernheze.org
(zoekterm: snoeihout).
Aanmelden en werkwijze
Als u uw snoeihout wilt laten
ophalen, hebben we de volgende informatie nodig: uw naam
en adresgegevens, (mobiel) telefoonnummer waar u overdag
bereikbaar bent, adresgegevens
van de locatie waar het hout
ligt, plaats van herkomst van
het hout en een inschatting van
de hoeveelheid kubieke meters.
Wanneer u geen adresgegevens

van de locatie kunt opgeven,
kunt u een beschrijving van de
plek doorgeven.
U krijgt geen bevestiging van
de aanmelding. We kunnen niet

precies van tevoren aangeven
op welke dag we het snoeihout
ophalen. Bij grote belangstelling kan het voorkomen dat het
snoeihout in de opvolgende weken wordt opgehaald.

Op de website kunt u ook zelf
snel en eenvoudig uw belastingzaken regelen via het digitaal
loket.

Onderzoek woonwensen
starters en doorstromers
De gemeente Bernheze onderzoekt de woonwensen van starters en
doorstromers. Daarvoor ontvangen honderden inwoners van Bernheze deze week een uitnodiging om deel te nemen aan dit onderzoek. Deze inwoners tussen 18 en 35 jaar zijn door een steekproef
geselecteerd.
Doe mee
Ben jij op zoek naar een woning?
Dan heb je misschien al ontdekt
dat het niet altijd even makkelijk
is om aan een leuk huis te komen. We vinden het belangrijk
dat ook jonge mensen met veel
plezier in de gemeente kunnen wonen. Daarom voeren wij
nu een onderzoek uit naar de
woonwensen van jongeren. Wij
hebben onderzoeks- en adviesbureau Companen uit Arnhem
de opdracht gegeven het onderzoek uit te voeren.
Het onderzoek
De deelnemers aan het onderzoek hebben een brief ontvangen met daarin een link naar

de vragenlijst. Vul de vragenlijst
in en laat je mening horen! De
uitkomsten van het onderzoek
staan in de zomer van 2019 op
de website van de gemeente.
Wat gebeurt er met de
resultaten?
De uitkomsten gebruiken we om
het woningaanbod in onze gemeente zo goed mogelijk aan te
laten sluiten op de woonwensen
van jongeren. De resultaten uit
eerder onderzoek zijn gebruikt
om de woonvisie 2016-2021 te
bepalen.
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Officiële Bekendmakingen

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

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens
Uit onderzoek is gebleken dat
de volgende persoon niet meer
woont op het adres in de gemeente Bernheze waar hij volgens de Wet basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven.
Het onderzoek van de afdeling
Burgerzaken leverde geen resultaat op. Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Bernheze is van plan
het bijhouden van zijn persoonsgegevens ambtshalve te beëindigen. Dit kan voor hem grote
persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben. Het formele besluit tot uitschrijving wordt gepubliceerd op de gemeentepagina’s
in deze krant.
- W.P. Piatek,
geboren 07-11-1983
Heeft u informatie over zijn verblijfplaats of heeft u vragen,
neem dan contact op met het de
afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze via 14 0412 of
gemeente@bernheze.org.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Melding schenktijden paracommerciële rechtspersoon
R.K.S.V. Avensteijn, Steen en
Stokstraat 6, Heeswijk-Dinther
heeft in overeenstemming met
artikel 2:34B, lid 4 APV melding
gedaan van activiteiten op 24 februari, 24 maart en 9 mei 2019.
Van deze mogelijkheid mag
de inrichting maximaal 6 keer
per jaar gebruikmaken. Tijdens
de activiteit gelden er ruimere
schenktijden dan normaal. Voor
de exacte normen verwijzen wij u
naar artikel 2:34B, lid 1 en 2 van
de APV, die te vinden is op
www.bernheze.org.
Collectevergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft toestemming
verleend voor het houden van
een openbare geldinzameling op
grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Bernheze (APV) aan:

- Koning Willem I College voor
het organiseren van een geldinzamelingsactie voor de Stichting
Bambanani in Heesch van 17
februari t/m 23 februari 2019.
De vergunning is verzonden op
12 februari 2019.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Evenementenvergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Carnavalsstichting De Wevers
voor het organiseren van een
Jeugdcarnavalsoptocht op 1
maart 2019 van 9.15 tot 10.15
uur in het centrum van Nistelrode. De route is als volgt: De
Hoef, Laar, parkeerterrein Jumbo, Parkstraat, Laar, Lindestraat
en Tramplein. De beschikkingen
zijn verzonden op 11 februari
2019.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding
gedaan door:
- Team Inkie (Samenloop voor
Hoop) voor het organiseren
van een Winterwandeling op
24 februari 2019 van 9.00 tot
16.00 uur op grondgebied van
gemeente Bernheze, Nistelrode.
De toestemming is verzonden
op 6 februari 2019.
- Stichting Berne Abdijbier voor
het organiseren van Vier het
leven ….vier de Carnaval op
1 maart 2019 van 19.00 tot
23.00 uur op de locatie Proeflokaal, Abdijstraat 51, Heeswijk-Dinther.
De toestemming is verzonden
op 12 februari 2019.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening
Gewijzigde vaststelling
bestemmingsplan Bergakkers 3
Vorstenbosch
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat

de gemeenteraad in de vergadering van 31 januari 2019 het
bestemmingsplan ‘Bergakkers 3
Vorstenbosch’ gewijzigd heeft
vastgesteld. Ook is een beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Het
plan is te raadplegen op
www.ruimteljikeplannen.nl onder code NL.IMRO.1721.BPBergakkers3-vg01
Inhoud: het bestemmingsplan
maakt de bouw van woningen
met bijbehorende voorzieningen
in de nieuwe uitbreidingslocatie
mogelijk.
Inwerkingstreding: 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.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van
toepassing.
Gewijzigde vaststelling
bestemmingsplan Mgr. van den
Hurklaan Heesch
Burgemeester en wethouders
maken bekend dat ze besloten
hebben om een ontheffing te
verlenen voor het overschrijden
van de voorkeursgrenswaarde en
dat de gemeenteraad van Bernheze op grond van het bepaalde
in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening in zijn vergadering van 31
januari 2019 het bestemmingsplan ‘Mgr. Van den Hurklaan,
Heesch’ gewijzigd heeft vastgesteld. Ook besloot de raad geen
exploitatieplan voor het bestemmingsplan vast te stellen.
Het plan is te raadplegen op
www.ruimteljikeplannen.nl onder code NL.IMRO.1721.BPMgrvdHurklaanong-vg01.
Inhoud: het plangebied ligt aan
de noordzijde van Heesch. Het
plan maakt de bouw van maximaal vier (senioren)woningen
mogelijk.
Inwerkingstreding: 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.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van
toepassing.

Wet milieubeheer
Besluit maatwerkvoorschriften
Burgemeester en wethouders
hebben besloten om voor de inrichting Pluimveebedrijf de Mol
B.V. op het adres Achterdonksestraat 11, Loosbroek maatwerkvoorschriften op te stellen.

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

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heesch
- Bosschebaan nabij nr. 17 sectie
A nr.7092
Oprichten bijgebouw (wijziging
eerder verleende vergunning)
Datum ontvangst: 01-02-2019
- Binnenweg 1
Plaatsen van 20ft container
voor 2 jaar
Datum ontvangst: 07-02-2019
- Vleutloop 26
Plaatsen
overkapping/erfafscheiding
Datum ontvangst: 04-02-2019
Heeswijk-Dinther
- Gouverneursweg 6a
Oprichten woning
Datum ontvangst: 01-02-2019
- Schoolstraat 21
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening i.v.m. huisvesten migranten
Datum ontvangst: 07-02-2019
- Schoolstraat 38
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening i.v.m. huisvesten migranten
Datum ontvangst: 07-02-2019
- Laag-Beugt 7
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening i.v.m. vestigen bedrijf
Datum ontvangst: 04-02-2019
- Hoekseweg 1
Oprichten opslagloods
Datum ontvangst: 31-01-2019
- Kerkstraat 4
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening en handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten i.v.m.
aanbrengen isolatiemateriaal in
vloer en functiewijziging van
bedrijfswoning naar wonen
Datum ontvangst: 06-02-2019
Nistelrode
- Vinkenstraat 24
Uitbreiden woning
Datum ontvangst: 06-02-2019
- Bedrijvenweg 14a
Oprichten loods
Datum ontvangst: 07-02-2019
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.

Heesch
- Loosbroeksestraat 6
Herbouw woning
Verzenddatum: 04-02-2019
- Middelste Groes ong.sectie A
nr. 7230
Oprichten bedrijfsverzamelgebouw en handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 07-02-2019
- Middelste Groes 24
Gewijzigd uitvoeren kantoorruimte (wijziging op eerder verleende vergunning)
Verzenddatum: 04-02-2019
Heeswijk-Dinther
- Lariestraat 3
Oprichten woning met garage
en handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 04-02-2019
- Baron van den Bogaerdelaan 4
Weigering omgevingsvergunning (voor kappen van beuk)
Verzenddatum: 05-02-2019
- Rodenburgseweg ong. kavel
KE08
Oprichten woning en handelen
in strijd met regels ruimtelijke
ordening
Verzenddatum: 05-02-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Onderstaande
omgevingsvergunning is ingetrokken. Dit besluit treedt daags na verzending
van het besluit in werking.
Nistelrode
- Menzel 28
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) van 3110-2001
Verzenddatum: 06-02-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden gepubliceerd. De bekendmaking van
deze aanvragen vindt plaats via
publicatie van een ontwerpbesluit.
Besluit
De volgende omgevingsvergunning is via de uitgebreide voorbereidingsprocedure verleend.
Het besluit treedt in werking na
afloop van de beroepstermijn.
Heesch
- Mozartlaan 2
Brandveilig gebruik
Verzenddatum: 07-02-2019
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van
toepassing.
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PROCeduReS
Openingstijden zie colofon
inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak
inzien in het gemeentehuis in Heesch.
Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak
inzien in het gemeentehuis in Heesch
en raadplegen op www.bernheze.org of
www.ruimtelijkeplannen.nl.
inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na
publicatiedatum met een schriftelijke inspraakreactie aan het college van
burgemeester en wethouders van Bernheze reageren op de stukken. Neem

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

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

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

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

WWW.BeRNheze.ORG

INSChRIJVeN LeeRLINGeN BASISONdeRWIJS BeRNheze
VOOR het SChOOLJAAR 2019-2020 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 2020 vier jaar
worden.
• Na aanmelding ontvangt u van de school binnen zes 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;

wie een kind
vóór 1 oktober
2020 vier jaar
oud wordt

WeLKOM

Binnen Bernheze kunnen de kinderen op de volgende scholen worden
aangemeld:
KeRN VORSteNBOSCh
BASISSChOOL OP WeG
Eggerlaan 8
5476 KL Vorstenbosch
Tel. 0413-367439
e-mail: info@bs-opweg.nl
www.bs-opweg.nl
van harte welkom tijdens de
inloop- en inschrijfmiddag voor
ouders en kinderen: dinsdag 12
maart 2019 van 12.30 tot 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.

KeRN LOOSBROeK
BASISSChOOL St. ALBeRtuS
Dorpsstraat 44
5471 NB Loosbroek
Tel. 0413-229645 / 06-34820597
e-mail: info@albertusschool.nl
www.albertusschool.nl
Samen groeien op Sint Albertus!
Wat dat inhoudt? Kom kijken,
sfeer proeven en ervaar het
zelf op dinsdag 19 maart 2019
tijdens de inloopmiddag van
13.00 tot 14.30 uur. Wanneer
19 maart niet schikt, bel of mail
dan gerust om een afspraak te
maken op een ander moment.

KeRN heeSWIJK-dINtheR
BASISSChOOL het MOzAÏeK
Pastoor Maasstraat 15
5473 CG Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-291818
e-mail : info@mozaiekheeswijk.nl
www.mozaiekheeswijk.nl
inloopochtenden met rondleiding: op woensdagochtend 27 februari 2019 van 8.30 tot 11.30 uur
en donderdagochtend 21 maart 2019 van 8.30 tot
11.30 uur. Samen met uw kind(eren) bent u deze
ochtend van harte welkom om een kijkje te nemen in
onze school. inschrijving: Tijdens de inloopochtenden
of tijdens een persoonlijke afspraak kan uw kind
ingeschreven worden. Inschrijving van uw kind is het
gehele jaar mogelijk, doch bij mogelijkheid graag vóór 1
april 2019. Wees welkom!

KeRN NISteLROde
BASISSChOOL ’t MAXeNd
Maxend 6
5388 GL Nistelrode
Tel. 0412-611366
e-mail: directie@maxend.nl
www.maxend.nl
informatieavond:
Maandag 18 februari van
19.45 tot 20.45 uur.
openochtend:
woensdag 20 februari van
8.30 tot 10.00 uur.
inschrijving: tijdens
informatieavond, openochtend
of op afspraak.

BASISSChOOL de BeeKGRAAf
De Beekgraaf 60
5388 CV Nistelrode
tel. 0412-617356
e-mail: info@beekgraaf.nl
www.beekgraaf.nl
Vanuit onze visie op ouderbetrokkenheid vinden we
persoonlijk contact met ouders belangrijk. Om die reden
ontmoeten we nieuwe ouders graag op één van onze
inloopochtenden. Uiteraard kunt u ook gedurende het
schooljaar een afspraak maken voor een kijkje op onze
school. Uw kind is hierbij van harte welkom. Graag tot ziens
op basisschool De Beekgraaf. inloopochtenden: dinsdag 19
februari, woensdag 20 februari en vrijdag 22 februari 2019
van 8.30 tot 10.00 uur. inschrijving: tijdens inloopochtenden
of op afspraak.

BASISSChOOL ’t PALet
Steen en Stokstraat 2
5473 RN Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-296377
e-mail : info@paletdinther.nl
www.paletdinther.nl
inloopochtenden met rondleiding: op dinsdagochtend 26 februari 2019 van 8.30 tot 11.30 en
donderdagochtend 21 maart 2019 van 8.30 tot 11.30
uur. Samen met uw kind(eren) bent u deze ochtend van
harte welkom om een kijkje te nemen in onze school.
inschrijving: tijdens de inloopochtenden of tijdens
een persoonlijke afspraak kan uw kind ingeschreven
worden. Inschrijving van uw kind is het gehele jaar
mogelijk, doch bij mogelijkheid graag vóór 1 april 2019.
Wees welkom!

OPeNBARe BASISSChOOL de BOLdeRIK
Het Geleer 33
5473 PG Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-293055
e-mail : directie.obsdebolderik@saamscholen.nl
www.obsdebolderik.nl
inloopochtenden met rondleiding: op vrijdagochtend 22 februari 2019 van 8.30 tot 11.30 uur
en donderdagochtend 21 maart 2019 van 8.30
tot 11.30 uur. Samen met uw kind(eren) bent u
deze ochtend van harte welkom om een kijkje te
nemen in onze school. inschrijving: Tijdens de
inloopochtenden of tijdens een persoonlijke afspraak
kan uw kind ingeschreven worden. Inschrijving
van uw kind is het gehele jaar mogelijk, doch bij
mogelijkheid graag vóór 1 april 2019. Wees welkom!
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MooiBernhezertjes

oogcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

te koop
Nieuwe DessotapijttegelS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 2,- per m2. Duinweg 17,
Schijndel, 06-23034594.
Ma-wo-do-vrij-za open.
Di en za-middag op afspraak
en zondag gesloten.

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

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

5x 1/5 staatsloten

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
woordzoekermaken.nl
vorige week:
Svenja Ottenhof
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413
Pascale van
kan293851
de staatsloten
Heugten uit Heesch
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen

Bouwkavel in de
bebouwde kom van
Nistelrode
Locatie: Blauwesteenweg.
Grootte circa 500m2.
Informatie: 06-50242319.

Valentijn

KIPSALON BERNHEZE
De allerlekkerste kip.
Werknemers van Bernheze
We hebben meer dan
Media worden uitgesloten van
20 soorten kipproducten
deelname.
_____________________
Datum _____________________
en snacks in ons assortiment.
Elke woensdag geopend van
14.00 -18.30 uur.
ij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?
Ook verkrijgbaar buiten
openingstijden. 06-12033685/
0413-229677.
R W U Y T W O Y Q E N K B G E Jan
E van
Q de Boomstraat 9,
Heeswijk-Dinther.

Woordzoeker:

O Q S V R W S D F O D C Y Y C C O

Z P C D G

TE KOOP

I

L E O V E G Y M M W GEVRAAGD
P
S Q E L R S F A H B S R X E B I I

P C A O V U

I

Complete inboedels

T E T E N N E X Gebruikte
T J eiken meubelen.
Barok en antiek.

Y V M P X N Q Q Y C F B P P W 06-21839778.
B X

G K O V N X M X K M N Y Z M N Landbouwmachines
G W
o.a. ploegen, tractors,

P C S B L O E M E N D U F O M spitmachine,
K K
frees, schudder,

A V

I

G A D

I

hark, maaier, mesttank, kieper,

E H N O O H C S weidebloter,
O M weisleep,

U Y K S F N U H C S

I

I

vee-/paardentrailer, enz.

T N A M 06-19076959.
O R

E O N H O N F N A V N E D U O H

U M V D B O F N Y K R H G P

I

Q N

Zoek:
GEVOELIG, HARTJE, HOUDENVAN, LIEFDE,
O N ONBEKEND,
T BLOEMEN,
M O
E T PASSIE,
E N
V E SCHOONHEID,
J E X P K W
ONTMOETEN,
ROMANTISCH,
SPANNEND, UITETEN

G T P A S S

R

I

E

I

I

E K K J D D W H

E V O Q T

J

I

O

Tekst?

50% Cyaan • 100% Magenta

BoodschappenPlusBus en
Samen-UitBus
zoeken chauffeurs
BLOEMEN
GEVOELIG
HARTJE
In de regio Uden-Veghel e.o. rijdt de Boodschappen-PlusBus, in de

regio Oss-Heesch e.o. LIEFDE
de Samen-UitBus. Als chauffeur ONBEKEND
van de bus
HOUDENVAN
help je mensen die met je mee op pad gaan. De mensen worden
thuis opgehaald. Zodra het reisgezelschap compleet is, zet de bus
koers naar het reisdoel, een supermarkt, een winkelcentrum, een
beziens- waardigheid, een mooi stadje of een rondrit door een mooi
gebied. Na het boodschappen doen of winkelen gaat het groepje
altijd ergens een kopje koffie drinken, meestal met iets lekkers erbij.

ONTMOETEN

CHOONHEID

Opslagunits in
Nistelrode
Afmeting 24/40 of 48 m2
Geïsoleerd en verwarmd.
Eigen toegang door batch.
Informatie 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.

Last van ongedierte/
plaagdieren?
Bel dan met PD Ongediertebestrijding: 06-13703234.
Veilige en effectieve oplossing
bij (preventieve) bestrijding van
ongedierte.

aangeboden
Is uw stoel of bank
doorgezakt?
Deze kunnen wij opnieuw
vullen. En dan kan het weer
jaren mee. Leer dat versleten
is kunnen wij weer laten
herleven. Het reinigen van
uw meubels. Of alle andere
meubelwerkzaamheden.
Bel 06-26987595 voor een
vrijblijvende afspraak bij je thuis.
Of kijk op www.meubelpieter.nl
FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen:
0413-292911/ 06-25416954.
Mario & Christa Bok.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, 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, kan ook
aan huis 0413-293260.
Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.

gezocht
Familie Ruigrok uit Loosbroek
zoekt poetshulp voor 1 of
2 dagdelen per week.
Tel. 06-51075238.

gevraagd
Oude/kapotte
computers en laptops
Bel Wim van Nistelrooij uit
Heesch, 06-12464848. Hij probeert deze nog te maken en er
een goede plek voor te vinden.

diverse
SNUFFELEN
Omdat ik kleiner ga wonen heb
ik veel overbodige spullen.
Vitrinekasten, kunst, houten
poppenhuis, tafels, stoelen,
bestek, soepkommen (horeca),
kunstboeken, gereedschappen,
dvd’s, lp’s, tafelkleden, teveel
om op te noemen.
Op 16, 17, 23 en 24 februari
van 13.00 tot 16.00 uur.
Of eventueel op afspraak 0413224102, Stoppelveldseweg 1,
Heeswijk-Dinther.
Boeken- en Platenbeurs
zaterdag 23 en zondag 24
februari, 10.00-17.00 uur,
Odaschool, Laan ten Bogaerde 7,
Sint-Oedenrode,
0413-478617.

T D F H T Q X

P B W W N K Vrijwilligerspunt
C P R Bernheze
M H S L C A R M
50% Magenta • 100% Yellow

250 m2 opslagloods
+ 20 m2 zolder.
Roldeur van 250(h)x290(b)cm.
Delst 5 Nistelrode
Info: 06-53210106.

1-DAG WORKSHOP
GLAS IN LOOD
INCLusief LUNCH
Stijlvol Glas in Lood
Retsel Heeswijk-Dinther
27 februari € 95,-.
Informatie: 0413-228377 of
info@stijlvolglasinlood.nl.

Wil je een zoekertje plaatsen?
Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer.
info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

P O N B E K E N D X R K E V Y Hvalentijnsdag
H
N E N N A P S C G G A R I F O F Y
20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

te huur

PASSIE

ROMANTISCH

SPANNEND

UITETEN

Mocht dit je aanspreken dan nodigen we je uit om contact op te

nemen met
Vrijwilligerspuntop
Bernheze
in Heesch,
e woordzoeker
is het
uitgeprint
WoordzoekerMaken.nl
Ank Meertens: 06-14342803,
vpbernheze@ons-welzijn.nl, www.ons-welzijn.nl

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

Zie oplossing pagina 26
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Veteranen platform
OSS - Het Veteranen Platform Oss organiseert op zondag 24 februari het eerste veteranencafé 2019, ditmaal in cultureel centrum De
Binnenstad aan het Barbaraplein in Oss. Doel van het café is veteranen uit de regio bij elkaar te brengen om ervaringen uit te wisselen
Jan van Gerwen
B.V.
Adviesburo
Janbelangrijk
van Gerwen
B.V.
en steun aan Adviesburo
elkaar te hebben.
Daarnaast
is het
zichtbaar
te zijn voor de samenleving en daarvan de nodige erkenning te krijgen. Naast veteranen zijn ook (oud)militairen van harte welkom.
Het café begint om 14.00 uur en eindigt rond 17.00 uur.
Om de veteranen die woonachtig zijn in Oss (en omgeving) de
erkenning te geven die zij verdienen is in 2018 het veteranen
platform opgericht.

ervaring uitwisselen
en steun aan
elkaar hebben
Het doel van dit platform is het
organiseren van laagdrempelige
bijeenkomsten voor veteranen.

In die zin zijn er op initiatief van
het Platform vorig jaar eerdere
cafés georganiseerd. Ook hebben veteranen deelgenomen aan
allerlei herdenkingsceremoniën
in de regio. Alleen al de gemeente Oss telt meer dan vierhonderd
veteranen en daar komen ieder
jaar nog nieuwe veteranen bij.
In Nederland werd op 11 februari 2012 de Veteranenwet aangenomen. Met het aannemen van
deze wet werd de bijzondere positie van veteranen vastgesteld.

Felicitaties voor een 25 jaar zelfstandig Bernheze
Jan Raaimakers, voorzitter SP Bernheze
Het is feest voor Bernheze. De gemeente bestaat 25 jaar. Een felicitatie waard.
Het was niet altijd makkelijk. Maar het resultaat na 25 jaar mag er zijn. Iedere
kern haar eigen identiteit. En samen een sterke gemeente naar buiten toe. Een
hoog voorzieningenniveau. Denk aan: winkels, scholen, gemeenschapshuizen en sportzalen. In al die jaren bewust zelfstandig gebleven. Een duidelijke
keuze ook van de SP Bernheze! Zelf baas blijven in eigen huis. Op naar de
50 jaar!
Zelfstandig Bernheze
De zelfstandigheid van het jarige
Bernheze is niet altijd vanzelfsprekend geweest. Met gekunstelde
argumenten is diverse malen geprobeerd die zelfstandigheid op
te heffen. De SP Bernheze is altijd
pal achter een zelfstandig Bernheze blijven staan en had daar
steeds duidelijke argumenten
voor. De financiën zijn op orde en

het bestuur staat in iedere kern
dichtbij de inwoners. We kennen elkaar en gaan het gesprek
aan als het nodig is. In Bernheze komen geen bestuurders op
afstand (Oss of Den Bosch) de
dienst uitmaken. Dat doet Bernheze mooi zelf. Na 25 jaar mogen
we onszelf in de wang knijpen.
We hebben het goed voor elkaar.
De gemeente groeit. Na de crisis

bouwen we volop huizen. Onze
kinderen kunnen in de eigen kern
blijven wonen. Soms wel met wat
hulp, maar goed; we zijn ook op
de wereld om elkaar te helpen,
nietwaar? Niets staat een mooie
toekomst in de weg. We gaan
voor de volgende 25 jaar en blijven zelfstandig. Ook als Vorstenbossche Boys Champions League
gaat spelen, Mark!

Goed voor elkaar zorgen
Ruud Leeijen, raadslid CDA Bernheze

Brandpreventief
Adviesburo
Jan van Gerwen
B.V. Een week geleden kreeg ik een bericht doorgestuurd. “Bij ons in de
Adviesburo
Jan
B.V.
Brandpreventief
Adviesburo
Jan van
van Gerwen
Gerwen
B.V.
Adviesburo
JanBetonvan Gerwen
Brandpreventie
Brandpreventie
staalenB.V.
houtconstructies
on- staal- en houtconstructies

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.
De Morgenstond 35 - 5473 HE Heeswijk-Dinther - T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl
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
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen
andpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

B.V.

straat is er bij een paar mensen ingebroken of een poging gedaan.
Let goed op als je in de buurt woont.” Ik woon in de buurt, dus was
erg blij het bericht te lezen.
Het gaf een goed en veilig gevoel om het bericht te krijgen.
We waarschuwen elkaar en letten goed op in onze buurt. Er is
onderlinge verbondenheid met
elkaar. Onderlinge verbondenheid is één van de uitgangspunten van het CDA. Wij staan voor
betrokkenheid tussen jong en
oud. We leven niet voor onszelf,
maar leven met elkaar. De overheid zorgt voor de basis van sociale zekerheid: voor iedereen is er
gezondheidszorg, onderwijs en

inkomen. Daarbij is ieder mens
uniek.
In Bernheze laten we dat zien,
door ons in te zetten om eenzaamheid te voorkomen. Door
armoede te bestrijden. En door
projecten te starten waarbij jonge ouders met elkaar de opvoeding van hun kind bespreken.
Maar ook door fijne ontmoetingsplekken te maken voor jong
én oud. We zorgen ervoor dat
iedereen mee kan doen. Daarbij

is altijd het uitgangspunt: goed
voor elkaar zorgen.
CDA: altijd in de buurt!
cda.nl/bernheze

informatie voor de kernen
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Naar een nieuwe doorbraak!
Jeroen Bos, voorzitter Progressief Bernheze

tegen te gaan. Een nieuwe Doorbraak.
Dan naar de lokale politiek,
want ook daar slaat de versnippering toe. In Bernheze valt het
nog mee: zeven partijen. Oss en
Sint-Michielsgestel: acht. Meierijstad: negen. Den Bosch: veertien! Het risico is dat ook lokaal
steeds meer partijen zich uit pro-

fileringsdrang op hun eigen gelijk
gaan terugtrekken en samenwerken steeds moeilijker wordt.
Het wordt tijd dat we daar echt
over na gaan denken. Misschien
moeten we de nieuwe Doorbraak wel beginnen in Bernheze
en moeten de progressieve partijen in Bernheze eens gaan praten
over vergaande samenwerking?

Happy Valentine
Volgens filosoof Emmanuel Levinas is ons ‘mens-zijn’ dé verbinding met de
ander. Niet ‘dingen’ doen een beroep op ons, maar bij de face-to-face ontmoeting begint onze verantwoordelijkheid. Het is de kunst om je te verbinden, door in het dagelijks leven verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen.
Hoe klein of onzichtbaar ook. Om verbinding met de ander te realiseren,
moeten we meer ruimte maken voor de ander om zichzelf te zijn. Als we dat
allemaal doen, ontstaat er vanzelf ook weer ruimte voor ‘jouw ik’. In verhalen delen worden er momenten gecreëerd die verbinding tussen mensen
maken waarin herkenning mogelijk is. Door het delen van verhalen zonder
oordeel, doen de gesprekspartners een appèl op elkaar om een gezamenlijke
reis te beginnen. Een reis die afwisselend momenten van herkenning, afstand, ontroering, begrip of onbegrip kent. Als deze gemeenschappelijkheid
tot stand komt, wordt verschil anders benaderd. Verschillen die heel groot zijn, kunnen zo dichterbij elkaar
komen en overbrugd worden.
Hier gaat ‘samenredzaamheid’ over: de titel van ons
verkiezingsprogramma en onze visie dat we niets alleen kunnen, maar de ander nodig hebben. Door ruimte voor de ander te creëren, ontstaat identiteit…de
zin van het bestaan…en daarmee natuurlijk de liefde!
Happy Valentine…
Hieke Stek, bestuurslid Lokaal

Hieke Stek: ‘Meer ruimte maken voor de ander
om zichzelf te zijn’

Betrokken bij de Maashorst
Een paar jaar geleden was er in
het kader van de Groene Loper
een brainstormavond in Nistelrode. Hamvraag was wat er
gedaan kon worden om de betrokkenheid van de inwoners
bij natuurgebied De Maashorst
groter te maken.
Er werden allerlei ideeën geopperd. Ook ludieke ideeën, zoals
dierensporen op de stoep vanuit
de natuur in de Maashorst naar
het dorpsplein. Of het aanpassen van de bebouwde komborden met de tekst: ‘Nistelrode,
het dorpje op de Maashorst’.
Onlangs kwamen de gemeenten
Uden en Landerd met het voorstel om hun nieuwe gemeente
Maashorst te noemen. Goed
idee als daarmee de betrokkenheid vanuit de nieuwe gemeente
wordt vergroot.
Hoe is het eigenlijk met onze
gemeente gesteld? Een zoekopdracht naar ‘maashorst’ op

Spagaat
Alexander Bongers, burgerlid Commissie
Ruimtelijke Zaken

We beginnen dit stukje eens over de landelijke politiek. De afgelopen weken
waren er, niet voor het eerst, grote spanningen binnen de coalitie en in de
Tweede Kamer. Volgens mij heeft dat ook te maken met de versnippering in
de politiek. In de Tweede Kamer zitten meer partijen dan ooit - dertien - en
die willen zich allemaal profileren. Partijen trekken zich vooral terug op hun
eigen gelijk en het sluiten van compromissen gaat op een zwaktebod lijken.
Dat is niet goed. Als politiek alleen maar draait om het verkondigen van de
eigen mening, dan komt samenwerking en goed bestuur onder druk te staan.
Hoe doorbreken we dat? Daar
hebben we ervaring mee. Na de
Tweede Wereldoorlog ontstond
de Doorbraakbeweging die de
verzuiling wilde doorbreken met
de oprichting van een nieuwe,
progressieve volkspartij. Dat
werd de PvdA. Een nieuwe, brede progressieve partij van PvdA,
GroenLinks en D66 zou nu een
oplossing zijn om versnippering

Keuzes maken hoort bij het leven. Dit doen
we iedere dag, ons hele leven lang. Dit kan
soms ook inhouden dat we lastige keuzes
moeten maken. Er liggen dan onder beide
alternatieven zwaar wegende argumenten
die onze beslissing beïnvloeden.

Als burgerlid of raadslid komen
we deze lastige keuzes ook met
regelmaat tegen. En zie dan
maar eens de beste keuze te maken. Een recent voorbeeld hiervan is plan Bergakkers 3 in Vorstenbosch. Door het college van
B&W is gevraagd in te stemmen
met een nieuw bestemmingsplan.
Uit de stukken blijkt dat er op circa 750 meter afstand een geitenhouderij is gevestigd. Hoewel er
uit onderzoeken nog geen harde
conclusies zijn getrokken, bestaat
de mogelijkheid dat mensen, die
binnen een straal van twee kilometer wonen, een verhoogde
kans hebben op bijvoorbeeld het
krijgen van longontsteking.
Aan de andere kant zou tegenhouden van het bestemmingsplan betekenen dat Vorstenbosch, in ieder geval de komende

woonomgeving voor onze gezondheid en ons welzijn. Een
meer (zichtbaar) betrokken gemeente bij ons mooie Maashorst
is daarbij van grote waarde. We
zijn dan met recht een gemeente
op de Maashorst.
René Poll, D66
bernheze.d66.nl

jaren, niet meer uit zou kunnen
breiden.
Enerzijds moeten we gaan bouwen voor de toekomst en leefbaarheid van onze dorpen. Anderzijds is de volksgezondheid
natuurlijk heel zwaarwegend.
Overleg dus binnen onze fractie voorafgaand aan de raadsvergadering. De uitkomst voor
ons was dat we instemmen met
bouwen maar dat er, wanneer de
conclusies van de onderzoeken
op risico’s wijzen, meteen actie
ondernomen moet worden om
de gezondheidsrisico’s te beperken.
Dan hoop je dus maar dat je de
juiste beslissing hebt genomen.
Echt een spagaat.
VVD-Bernheze kiest voor doen...
Vragen, opmerkingen of tips?
info@vvdbernheze.nl

Dat mag niet
van de gemeente…
Ad Donkers, Politieke Partij Blanco
Dit zinnetje hoor je inwoners van de gemeente nog al eens zeggen. ‘Dat mag niet
van de gemeente…’ Maar realiseren we
ons als inwoners dat het niet dé gemeente
is, maar onze gemeente. Dus ook die van
jou. Wij met z’n allen samen zijn en maken de gemeente. Daarover kunnen we ook
praten, ideeën uitwisselen, plannen bedenken en indienen, enzovoorts.
En natuurlijk zijn er afspraken en
regels waaraan en waarbinnen
we ons moeten houden. Maar er
blijft een ruime mate van zelf invulling geven aan.
Uiteraard worden er door het
college en de gemeenteraad
beslissingen en besluiten genomen over allerlei uiteenlopende zaken. Grotere en kleinere.
Zaken die het algemeen belang
betreffen en zaken die jou direct aangaan. Bij die algemene
belanghebbende zaken word je
als inwoner betrokken en kun je
jouw inbreng hebben, direct of
via jouw vereniging, organisatie
of jouw ‘dorpsraad’. Zaken die

onze gemeentesite bernheze.org
resulteerde in drie hits. Onze
wethouder Van Boekel heeft de
Maashorst in zijn portefeuille,
er is een gedichten- en verhalen
wedstrijd over de Maashorst en
de nieuwbouwwoningen hebben als pluspunt dat Bernheze
centraal in De Maashorst ligt.
Onderzoeken laten het grote
belang zien van natuur in de
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jou direct aangaan dienen ook
nauwkeurig met jou besproken
en afgestemd te worden. Daar
hoort de nodige informatie, uitleg en communicatie bij, zodat in
ieder geval voor jou alles helder
is. Dat je begrijpt waarom dit wel
kan en dat niet; dat je snapt dat
het daar of bij die wel mogelijk is
en bij jou niet.
Een eerlijke en duidelijke betrokkenheid van ‘de gemeente’ naar
jou. Dat is een grondvoorwaarde. In ieder geval wel van Politieke Partij Blanco. Maar dan nog
kan het zeker wel gebeuren dat
de conclusie is: Dat mag niet...
van de gemeente.

maakt werk van jouw recht
FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL | BESTUURSRECHT
Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

www.rhadvocaat.nl
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Wandel mee met het hele gezin voor het goede doel!

HEESCH/NISTELRODE - Een wandeltocht voor het goede doel. namelijk een bijdrage leveren voor KWF
en dat op een gezonde en sportieve manier door te gaan wandelen. team inkie gaat weer meedoen met
de Samenloop voor Hoop in oss op 22 en 23 juni en probeert op deze manier een steentje bij te dragen!
Wanneer: zondag 24 februari, de
zondag voor carnaval!
Waar: de blokhut van Scouting
Mira Ceti, Achter de Berg 14 in
Nistelrode.
Starten tussen 9.00 en 11.00 uur.
Met natuurlijk een plek waar je
kunt rusten en wat eten en drinken. Ook staan we daar met zelfgemaakte spulletjes om te verkopen voor het goede doel. Dankzij
onze vele sponsors kunnen we
de kosten beperken voor dit
wandelevenement en we hopen
natuurlijk op een grote opkomst.
Dus trek je wandelschoenen aan
en ga met het hele gezin op pad.

Er zijn drie verschillende routes;
eentje voor het gezin van zes
kilometer, eentje voor de gezelligheid van twaalf kilometer en
eentje voor de wat geoefende
loper van 18 kilometer lang.
Meelopen kost slechts € 2,50!
Je kunt je opgeven door een mail
te sturen naar ingridtbroeke@
hotmail.com of kom gewoon
naar Nistelrode: de koffie, thee
en ranja staan klaar en na afloop
is er een broodje worst of een
kop snert. Natuurlijk is er ook aan
de kleinsten gedacht!
We zien jullie graag, lopen jullie
mee?

FLYERACTIE

Sportieve groet, Ingrid en Jolanda
Team Inkie

Sleutelhangers

Lange afstandswandeling van
Natuurcentrum de Maashorst

A5 FLYER: • Opmaak
• Dubbelzijdig drukken (12.000 stuks)
• Verspreiden met DeMooiBernhezeKrant
(11.750 stuks)
Normaal € 685,-.
Nu voor € 499,- (exclusief btw)
Foto: Maurice van Doorn

Geldig voor verspreiding met
DeMooiBernhezeKrant op
Woensdag 13, 20, 27 maart
Woensdag 3, 10, 17, 24 april

SLABROEK - natuurcentrum de maashorst organiseert zondag 17 februari om
9.00 uur een lange afstandswandeling
met lunch.

ring

tte
autobele

Let wel, minimale reservering zeven dagen
vooraf aan maandag week van verspreiding.
We verspreiden maximaal vijf flyers per week.

is ch.n
www.g a afg raf
NISTELRODE Laar 28 | 5388 HG Nistelrode | Tel. (0412) 61 24 33

Meer informatie of een flyeractie reserveren?
info@demooibernhezekrant.nl of bel met 0412-795170

l

De start is dit keer bij Naat Piek aan de
Pnemstraat in Uden om 9.00 uur. Onder
leiding van IVN natuurgidsen wordt een
wandeling gemaakt van ongeveer vijftien
kilometer over minder bekende paden.
Er wordt stevig doorgestapt met halverwege een lekkere lunch bij het natuurcentrum. De kosten voor deze wandeling
met lunch zijn € 12,-. Trek stevige wandelschoenen aan voor deze tocht. De activiteit duurt ongeveer vijf uur en het is
noodzakelijk dat je je voor deze wandeling
vooraf aanmeldt. Dit kan op
www.natuurcentrumdemaashorst.nl.
Het is heerlijk om er in de winter op uit te

gaan en de gidsen hebben een verrassende wandeling door de Maashorst uitgezet,
waarbij gewandeld wordt over minder bekende paden.
Je bent misschien wel gewend om wat
langere afstanden te lopen; het wandelen met IVN natuurgidsen heeft als meerwaarde dat er onderweg verteld wordt
over alles wat je tegenkomt aan natuur en
over ontwikkelingen in het gebied.
Ook wordt er gewandeld over paden of
door gedeelten van de Maashorst waar je
nog niet eerder geweest bent. Halverwege de wandeling, om ongeveer 12.00 uur,
staat een lekkere lunch klaar bij het natuurcentrum. De deelnemers krijgen een
kom heerlijke soep met een vegetarische
quiche of een biologisch worstenbroodje.
Natuurlijk hoort er ook een kop koffie of
thee bij. Tot dan!
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Machinaal Timmerbedrijf
Ton Kluytmans

winna
ondernem ar
erspu
week 51 20 zzel
18

‘Speciaal timmerwerk staat bij ons centraal’
Tekst en foto’s: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER – Hij was er zo ‘betijds bij’ dat toen Ton Kluytmans van het gelijknamige Machinaal Timmerbedrijf
aan de Kameren 7A uit Heeswijk-Dinther zich als ondernemer wilde laten inschrijven, hij daar zijn ouders voor nodig had.
Intussen is Ton ruim 40 jaar verder en heeft zijn bedrijf een gevierde naam omdat hij kwalitatief hoogwaardige kozijnen,
deuren, ramen en trappen vervaardigt én laat Ton weten: “We doen hoofdzakelijk speciaal (renovatie) timmerwerk.”

dienst. Daar heb ik werk genoeg
voor. Groter hoeft niet”, stelt hij
resoluut.
In ruim veertig jaar zag hij wel het
een en ander veranderen. “Ik ben
begonnen met een hamer en een
beitel. Machines waren er wel,

Ton in zijn werkplaats

Hij was nog maar een tiener toen
Ton besloot timmerman te worden en hij zat zelfs nog in die leeftijdscategorie toen hij achter zijn
ouderlijk huis in de schuur begon
met een kleine timmerfabriek.
“Ik heb eerst de LTS gevolgd
en terwijl ik nog op de MTS zat
ben ik, met steun van mijn ouders, al voor mezelf begonnen”,
blikt hij tevreden terug. Die steun
bestond uit dat zijn ouders met
hem naar de rechtbank gingen
om hun zoon officieel te kunnen
laten registreren als eigen ondernemer en borg stonden ‘voor het
geval het mis zou gaan’. Iets wat
gelukkig nooit nodig was. “Ik
deed in die beginjaren van alles.
Ik ging naar de MTS, had mijn eigen timmerfabriek en ik heb ook
nog even bij een bedrijf in Schijndel gewerkt”, somt Ton op, om

met een lachje te concluderen:
“Ik heb best hard gewerkt.”

Hoewel hij wekelijks enkele dagen doende is op kantoor, is hij
ook nog steeds te vinden in de
werkplaats. “Ik timmer veel liever”, klinkt het resoluut.
Machinaal Timmerbedrijf Ton
Kluytmans plaatst op maat ge-

‘Als ik dan later nog eens
langs zo’n pand kom
en het ziet er strak uit,
kan ik daar echt van genieten’

Niet alleen toen, maar ook nu,
want Ton is nog steeds om zes
uur paraat en omstreeks diezelfde
tijd, op het einde van de middag,
sluit hij af. “Er zijn jaren geweest,
dat we ook in de avonduren en
op zaterdag werkten, maar dat
heb ik op enig moment afgezworen”, meldt de intussen 59-jarige
timmerman/ondernemer.

maar zeer beperkt. Je tekende
op papier en vervolgens maakte
je het”, kijkt hij terug. Met de
komst van de computer werd er
voortaan digitaal getekend en de
voortschrijdende techniek zorgde
er uiteindelijk voor dat de machines die er kwamen vanaf de
computer aan te sturen waren.
“Het is gemakkelijker, sneller en
maatvaster, maar het vak timmeren is weg”, concludeert Ton met
enige spijt.

Ton timmerde, om maar eens in
termen te blijven, vanaf het begin aan de weg: “Ik heb me ontwikkeld, ben altijd met mijn tijd
meegegaan, maar ik heb er ook
bewust voor gekozen om het niet
groter te laten worden dan het
nu is. Er zijn vier mensen, sommigen al decennialang, vast in

Ik wil geen
half werk
maar goed
werk leveren

Ondanks dat houdt hij nog steeds
van zijn vak. “Ik werk graag met
hout. Het is een mooi product om
dingen mee te maken en ik vind
het nog steeds knap als iemand
iets met de hand kan maken dat
er ‘strak’ uitziet. Verder hou ik
van de geur”, vat hij het samen.

maakte deuren, ramen, kozijnen,
indien gewenst met glas, en trappen bij particulieren en bedrijven.
“We regelen alles van A tot Z en
bieden kwalitatief goed werk.
Dat wil ik ook per se. Ik wil geen
half maar goed werk leveren”,
laat Ton weten. Het leukste vindt
hij nog steeds de ‘aparte’ dingen. Hij vertelt: “Timmeren is een
mooi vak. We doen veel renovatiewerk waarbij we kozijnen met
togen, ronde kozijnen en korfbogen op maat maken met aparte profielleringen. Een vierkant
kozijn maken, is niet zo moeilijk
dat kan iedereen wel, maar ook
speciaal timmerwerk staat bij ons
centraal”, om te besluiten: “Als
ik dan later nog eens langs zo’n
pand kom en het ziet er strak uit,
kan ik daar echt van genieten.”

Kameren 7a - 5473 VC Heeswijk-Dinther - 0413-293158
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auto & motor

nieuws

HVA-Motoren, Bromfietsen & Scooters
nu ook dealer van Beta bromfietsen en
Monasso elektrische scooters
Sinds dit jaar is HVA-Motoren ook dealer van de bromfietsen van het Italiaanse merk Beta. Maar ook
voor de elektrische scooters van Monasso kun je bij HVA-Motoren terecht.
loos de weg te verkennen. Voor
de lange ritten schakel je over
op cruise control. De Monasso
e-scooter, zonder schadelijke uitlaatgassen of lawaai. Daar gaat
iedereen op vooruit. Met een
handomdraai is de lichtgewicht
LG lithium-ion batterij uit de Monasso e-scooter en in de lader. De
accu weegt slechts 8,5 kilo. Een
accu er extra bij plaatsen? Hier is
ruimte voor onder het zadel. Opladen kan op kantoor, thuis of in
een restaurant. Eigenlijk overal,
net als een telefoon. De Monasso
Grace is rijklaar € 1.999,-.

van de internationale Enduro en
voor de vierde keer kampioen
in de Enduro GP-klasse. HVAMotoren heeft de Beta RR
Motard bromfietsmodellen op
voorraad. Al vanaf € 2.999,- rijklaar. Maar ook de enduro modellen kunnen geleverd worden.

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

Ter introductie geeft HVA-Motoren
er nu een windscherm gratis bij.

Monasso is de elektrische scooter. Een slim, duurzaam vervoersmiddel voorzien van een 1200w
Bosch motor, om de omgeving
mee te veroveren. Mono-chrome kleurstellingen, ingebouwde
extra’s en totaal gebruiksgemak
maken van deze e-scooter een
waardevolle investering. Hij trekt
stevig op, om soepel en geruis-

5473 HB Heeswijk Dinther

Een greep uit onze
T. (0413)voorraad!
29 41 24

Het Italiaanse merk Beta bestaat
als sinds 1905.

www.autobedrijfminnaar.nl

Peugeot Partner 1.4 MPV
2003 € 2499,Citroen C4 1.6 VTi Automaat
2009 € 3450.Renault Twingo 1.2 Air
2008 € 4499,panoramadak 2009 € 7950,•Citroen
APKC4-Picasso
keuring
Renault Twingo 12 Dkm
2013 € 6450,Citroen C4 Grand Picasso 7 pers. 2010 € 6750,•Fiat
Reparaties
alle auto’s
Panda 1.2 Emotion en onderhoud
2004 € 2750,-vanCaravan
Street
zwart
2004auto’s
€ 3750,- en Adria
•Ford
InenKaVerkoop
van
lichte
Unicabedrijfsauto’s
431 met vast toilet
1996 € 4250,Ford Ka 1.3
2009 € 4900,• Wielen en banden
Bedrijfswagens
EX
BTW:
Hyundai Accent 1.4i
2010 € 3750,Citroen Berlingo 1.6 HDi schuifdeur 2009 € 5250,Hyundai Atos Multi
2002 € 1850,Een greep uit voorraad
Hyundai Atos 78 Dkm Airco
2006 € 2750,Cabriolet
Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje
1987 € 8.250,Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart 2003 € 4.950,Kia Picanto 1.0
2007 € 2999,Peugeot
CC 2.0-16V
Zwart
2002
Mazda 2206
automaat,
28dkm
2005 €€3450,6.450,Audi A4 blauw Metalic div. opties
2001 € 4.750,Mercedes
C-Klassegrijs
200CDI
3650,Peugeot
206 fCCzwart,
2.0-16V
2005
verlaagd, div opties
2002 €€4950,3.800,Mazda 323
Citroën
C5 br.1.8
met.Avantgarde 2004
2004 €€3.950,Mercedes
C-klasse
Estateblauw
220CDi
7900,Peugeot
3075CCcabrio,
2.0-16V
Zwart
Mazda MX
zeer
nette staat2004
1991 €€5750,2.950,Citroen
Xsara
picasso
met. 2008
2003 €€3.900,1.6 Automaat
2005
4499,Mercedes 250 TD autom.youngtimer 1996 € 5.950,2 Opel
CV 6 Meriva
blauw (belastingvrij)
1971 €€4.950,-

Inmiddels is Beta uitgegroeid
tot een merk met aanzien en
worden er fraaie motoren en
bromfietsen geproduceerd. Beta
Motor is meervoudig kampioen
in vele trial klassen en absolute
winnaar in de enduro. Vorig jaar
werd men maar liefst zevenvoudig kampioen in diverse klassen

Peugeot 307 hdi break
2007 € 7.600,Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.
2004 € 4.950,ons teamPeugeot
zijn wij206
opzoek
naar een 2006 € 6.950,CC cabrio
Citroen Xara CoupéVoor versterking
1999 van
€ 1.500,Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk 1994 € 750,Daihatsu Yong yrv zwart
2002 € 2.750,Renault Laguna break 1.6 16v 2000 € 1.450,Dodge Ram van 2.5 td, blauw met. 2001 € 1.999,Megane Scenic lgp, g3 1999 € 1.499,met
bevoegdheid.
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw
1997eventueel
€ 1.999,- APK Renault
Renault Twingo grijs metalic
2003 € 2.750,Ford Focus stationcar, 16 16v
2002 € 3.499,Je bent verantwoordelijk
voor het zelfstandig uitvoeren van
Rover 25 5-drs bl., metalic
2002 € 2.999,Ford Focus stationcar, zwart
2002 € 2.750,onderhoud/reparatie
aan personenauto’s
en lichte bedrijfswagens.
Volkswagen Kever belastingvrij
€ 2.750,Ford Ka
meeneemprijs
1998 € 650,VW Golf Cabrio lmv
1995 € 2.500,Ford Transit connect, ex btw
2004 € 3.250,Heb je interesse?
2.0 bull en side bars sollicitatie
2005 € 7.750,Hyundai
Tucson
stuur dan
je gemotiveerde
met cv naar: werkplaats@autobedrijfminnaar.nl

gemotiveerde autotechnicus

HVA-Motoren - Retselseweg 5 - Heeswijk-Dinther - 0413-786063

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule
S O L U T I O N

É C O N O M I Q U E

-

Q U A L I T É

E T

S É C U R I T É

Sticker réparateur.indd 1

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 zeer apart 40.00 km airco .......... 2007
Audi A1 1.2 Tfsi Admired wit two tone
Fiat Panda 4200 km. ................................ 2009
vol opties 66.000 km
2013
Ford Fiesta 1.3i 51 kW ............................. 2004
Nissan
PixoC-Max
airco1.8i
100000
km 55000km2009
Ford
Focus
16V Ghia
..2006
Ford
1.4 16V1.0
5-drs.
.......................
2006
OpelFusion
Astra station,
turbo
edition
Honda
Civic 1.4
16V 5-drs.
zonnedak,
66.000
km automaat .........2005
2016
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat ....... 2001
Opel Corsa
Cosmo,
km,
Mazda
6 1.8 1.4
Clima
77.00052.000
km. ................
2003
xenon,
zeer.............................................
luxe
2015
Mini
Cooper
2007
Mini
.................................
2008
OpelCooper
Corsa 1.6
1.0 16V
turbo,
29.000 km, airco 2016
Opel Agila 1.0 10.000 km ........................ 2005
Opel
Insignia
2.0,
CDTi
sports,
tourer
2015
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km. .......... 2005
Opel Corsa
MerivaEasytronic
1.4 turbo,Z1.OXV
airco, 55.000
km ..2014
Opel
12V 3-drs.
2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco .... 2010
Opel Mokka X 1.4, turbo black edition
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco .. 1999
navigatie, 6.000 km!
2018
Opel Vectra 1.6 16V ................................. 1998
Opel
Zafira
1.8
Cosmo
navigatie
Opel Zafira 1.9D ......................................2009
2006

Opel Zafira 2.0 DTH ................................. 2003

Renault Megane station, 1.4 Tce airco,
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km. ...... 2002
navigatie, 113.000 km
2011
Opel Zafira Y20 DTH ................................. 2005
Seat
Ateca
1.42.0
Tsi16V
automaat,
vol opties, 2001
Peugeot
206
GTI .........................
16.000 km
2017
Peugeot
206 1.4i 16V 85.000 km. ............
2006
Peugeot
..2004
Seat
Ibiza206
1.2cc 1.6 16V quiksilver 55.000km
2011

Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel..2004
Suzuki
S-cross
1.0 jetboost,
automaat, 1999
Peugeot
306 Break
1.6 ............................
vol opties,
km!airco 64.000 km. .....
2018
Renault
Clio8.000
1.2 16V
2006
RenaultKangoo
Clio 1.6 1.2
16VTCe,
airco navi,
........................
2003
Renault
clima,
Seat
Ibiza 1.4
16V Sensation
49.000 km2014
... 2006
vol opties,
57.000
km
Suzuki Jimny 4+4 ................................... 2000
Suzuki Swift
4-drs. 9.000 km. .................. 2010
Wordt
verwacht:
Toyota Aygo
aircoScenic
20.0001.2,
km.Tce
..................
Renault
Grand
bose, 2008
Volkswagen
cabriolet
...1994
uitvoeringGolf
44000
km 85 kW 2.0 aut2017
Volvo XC70 d5 automaat .......................... 2005
Renault
Megane
Tce,
23000
Motor Yahama
XJR1.2
1300
grijs
zwartkm,
......... 2003

bose uitvoering, vol leer
2016
Peugeot
2008 1.2 allure, panoramadak, - www.autotrack.nl
www.autobedrijf-timmermans.nl
- www.trekhaken.nl
navi, 33.000 km
2016

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autoscout24.nl - www.trekhaken.nl
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Tramstraat 18 - 5388 GG Nistelrode - (0412) 61 20 76 - info@autobedrijflangens.nl

SchadeherStel

Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service

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

• Audi A3 1.6 TDI Sportback Ambition
Plus, PDC, navi clima, xenon, 2013

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

• Audi SQ5 313 PK! Camera, leder/alcantara,
zwenkbare trekhaak, 20 inch, enz.! 2014

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

* Ruime openingstijden

• BMW 320i High EXE: leder, sportstoelen,
el. zonnedak Navi, PDC, trekhaak, 2008

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

• Citroen Berlingo 1.4i Benz. schuifdeur, el.
verkocht
ramen, trekhaak, 97.000 km 2007

• VW Golf 2.0, GTD, 184 PK, aut. station,
Bi-Xenon, navi, panoramadak, clima, 18 inch,
6.900 km, 2015

* Ruime keus en
onafhankelijk advies

• Ford Focus Station navi, PDC, afn. trekhaak,
119.000 km, 2012
• Opel Astra 2.0T, 170 PK, Executive, navi,
verko
cht control,
afneemb. trekhaak, 6 versn.,
cruise
151.000 km, 2006
komt binnen
• Opel Astra 1.6i, clima, pdc, stoelverw., 2010
• Opel Vivaro 2.0 CDTI L2H1, 125.000 km, airco
3-pers., 2011

• VW Polo 1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen +
spiegels, 239.000 km, 2006
• VW Tiguan 2.0 TDI 177 PK 4-Motion Aut. Navi,
Bi-Xenon , Camera , Stoelverw. 99.000 km, 2013
• VW Touran 1.4 TSI navi, camera trekhaak,
stoelverwarming 2011

www.autobedrijflangens.nl

* Prima inruilmogelijkheden

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

Wintercheck

BERNHEZE - Désirée de Rooij,
bibliothecaris in Heesch, nodigt
jou uit voor de eerste Boek &
Babbel bijeenkomst van 2019.

Winterbanden verplicht?
Zo zit dat in het buitenland
Check goed de regels per land!
België: niet verplicht
In België zijn winterbanden net
als in Nederland niet verplicht. Al
worden deze wel aangeraden bij
winterse omstandigheden.
In bijvoorbeeld de Ardennen of
de Belgische Eifel doe je er in
de winter goed aan met winterbanden te rijden. De heuvels zijn
daar toch al net iets hoger dan in
ons land.
Duitsland: verplicht
In Duitsland zijn winterbanden
verplicht bij ijzel, gladheid en
sneeuw. Rijd je bij deze winterse omstandigheden met zomerbanden? Dan riskeer je een boete van € 60,-. Die boete wordt
€ 80,- als je bijvoorbeeld door
gebrek aan grip een verkeersopstopping veroorzaakt. Rijd je met
zomerbanden en veroorzaak je
een ongeluk? Dan kan het zijn
dat je een claim door grove nalatigheid aan je broek krijgt.

Winterbanden sterk
aangeraden
En ja, die kan vele malen hoger
uitvallen! In Duitsland zijn winterbanden om de wielen van
de aanhanger niet verplicht, al
wordt het rijden hiermee wel
aangeraden.
Frankrijk: winterbanden niet
verplicht, sneeuwkettingen wel
Sneeuw of ijs? Dan wordt het in
Frankrijk aangeraden met winterbanden te rijden. Het is niet
verplicht. In sommige besneeuwde gebieden is het wel verplicht
om met sneeuwkettingen te rijden. Dit wordt aangegeven op
een blauw, rond bord met daarop
een sneeuwketting. Zie je daaronder ‘pneus neige admis’ staan,
dan betekent dat dat je hier ook
met winterbanden mag rijden in
plaats van met sneeuwkettingen.
Italië: in bepaalde gebieden
verplicht
In Italië zijn in bepaalde gebieden
winterbanden verplicht tussen 15
november en 15 april. Dat wordt
aangegeven op borden met
daarop ‘obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo’. Deze
borden kom je bijvoorbeeld te-

Per jaar verschijnen er in Neder-

gen in: Zuid-Tirol, het Aostadal,
Bozen en op de Brennersnelweg
(A22).
Luxemburg: verplicht
Het is een minilandje, Luxemburg. En niet per se beroemd
en berucht als wintersportland.
Maar je kunt er wel op wintersport. Ben je op doortocht
door de Benelux? Dan ben je in
Luxemburg wél verplicht met
winterbanden te rijden.
Nederland: niet verplicht
In Nederland zijn winterbanden
niet verplicht. Krijg je een ongeluk? Dan heeft dit geen gevolgen
voor je aansprakelijkheid. Je bent
gewoon normaal verzekerd via
de autoverzekering.
Oostenrijk: verplicht tijdens
bepaalde perioden
In Oostenrijk pakken ze het anders aan. Tussen 1 november
en 15 april zijn winterbanden
verplicht bij sneeuw, sneeuwmodder en ijs. Ga je de bergen
in buiten deze periode? Ook dan
kan het verplicht zijn met winterbanden te rijden. Geen winterbanden? Dan bedraagt de boete
€ 35,-. Die boete kan oplopen tot
€ 5.000,- én inbeslagname van je
auto...
Zwitserland: aangeraden, maar
niet verplicht
Een wintersportland bij uitstek.
Het is dan ook best gek dat je
hier niet verplicht bent om met
winterbanden te rijden. Wel
wordt het sterk aangeraden door
de ANWB. Raak je betrokken bij
een ongeluk terwijl je met zomerbanden rijdt? Dan loop je het
risico dat je aansprakelijk wordt
gesteld. Je hebt dan, volgens de
Zwitsers, het verkeer onnodig in
gevaar gebracht. Voorkomen is
dus beter dan genezen.
bron: www.prisewise.nl

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

Er hebben zich twee wijzigingen
voorgedaan. In verband met de
geringe belangstelling voor Boek
& Babbel in Nistelrode is helaas
besloten hiermee te stoppen.
De tweede verandering is dat
de begintijd in Heeswijk-Dinther
is veranderd naar 11.00 uur in
plaats van 10.45 uur.

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

land ongeveer 20.000 nieuwe
boeken. Welke moet je daarvan
kiezen? Désirée laat je kennismaken met een gedeelte van de
nieuw binnengekomen titels om
je te helpen een keuze te maken uit het aanbod van zowel
romans als informatieve boeken
in de bibliotheken van Bernheze.
Deze ongedwongen bijeenkomst
vindt plaats aan de leestafel van
jouw bibliotheek met een kopje
thee of koffie. Aanmelden voor
Boek & Babbel is niet nodig; je
schuift gewoon aan!

Bibliotheek Heesch
Donderdag 21 februari
14.45 tot 15.30 uur.
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
Vrijdag 22 februari
11.00 tot 11.45 uur.

Gemeenschapshuis De Stuik
presenteert: Roept U Maar!
VORSTENBOSCH - In Gemeenschapshuis De Stuik treedt zaterdag 16 februari het orkest
RUM op. RUM staat voor Roept
U Maar!
En dat zegt alles over deze Brabantse formatie, waarvan de
muzikanten al twintig jaar samen
muziek maken. In het collectief
geheugen van RUM zijn ruim
1.500 nummers opgeslagen. Van
‘Guilty Pleasures’ tot Top-2000
hits en van popklassiekers tot
eendagsvliegen. Het collectieve
geheugen van RUM staat tijdens

een optreden ter beschikking
van het publiek. Het publiek bepaalt het repertoire! RUM speelt
werkelijk alles, of in ieder geval
heel veel. Het ene nummer goed

LP-versie, een ander zal het met
tien seconden moeten doen.
Maar ieder verzoekje wordt een
klein feestje. Een feestje dat je
niet mag missen!

ieder verzoekje
een klein feestje

Kaartjes à € 7,50 zijn verkrijgbaar
bij Gemeenschapshuis De Stuik,
de Dagwinkel Vorstenbosch, via
info@de-stuik.nl of aan de kassa
op de avond zelf.

voorbereid, het andere volledig
op improvisatiekracht. Het ene
verzoek kan rekenen op de lange

De aanvang van deze gezellige
avond is 20.30 uur.
Een feestje dat je niet mag missen!

Vacature vereniging

Gevraagd voor Pinksterfeesten
Nistelrode: diverse helpende handjes
Hand- en spandiensten? Contacten leggen? Uitwerken van ideeën?
Waar ligt jouw talent? Laat het ons weten via info@pinksterfeesten-nistelrode.nl
In 1974 zijn de Pinksterfeesten ontstaan door de inzet van Nisseroise ondernemers. Inmiddels worden de Pinksterfeesten georganiseerd door inwoners van Nistelrode die graag een steentje
bijdragen aan het op de kaart zetten van Nistelrode. In 2019
wordt de 44ste editie van Pinksterfeesten Nistelrode georganiseerd en wellicht ben jij de persoon die onze organisatie kan
komen versterken. We zijn op zoek naar enthousiaste mensen,
voor tijdens de Pinksterfeesten zelf en achter de schermen bij de
organisatie. Meer informatie: www.pinksterfeestennistelrode.nl.
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25 jaar Bernheze
BERNHEZE - in een bomvol CC de Pas met ruim 200 genodigden werd vorige week donderdag de feestelijke aftrap gedaan van 25 jaar bernheze. met spetterende dansoptredens, For mineur, marc van de veerdonk en een terugblik door burgemeester moorman met de vier oud-burgemeesters, werd de (oud) bestuurders, beste bernhezenaren,
voorzitters van de kerk, parochie, gildes en andere verenigingen en stichtingen een onderhoudende avond aangeboden.
meer foto’s: www.mooibernheze.nl

Popkoor Enjoy

Bernheze 25 jaar

Burgemeester Moorman heet iedereen welkom

Foto’s: Marcel van der Steen

De avond begon met drie top
optredens van Dance Team Nistelrode; Gwen Opstal en Guusje
van Thiel en garde junioren Miracle. De avond werd op professionele wijze gepresenteerd door
Mieke Offermans.

ren. “We hebben een mooi Bernheze, zijn er trots op en blij dat
we er wonen”, zong For Mineur,
die graag op de uitnodiging van
dit feestje inging, aangezien de
meesten in de zaal op hun feestje
verschijnen elke eerste januari.

Burgemeester Marieke Moorman
heette iedereen welkom, met
name de vier oud-burgemeesters
van Bernheze; José van Gorp,
Jos Heijmans, Jan Boelhouwer
en Willibrord van Beek. Waar
de gemeente ooit ‘Tegen Wil en
Dank’ zes dorpskernen samen
moest voegen, refereerde de
burgemeester aan het Bernheze

Vier jonge dames op spitzen van
Balletstudio Hanneke van der
Stappen voerden een hele mooie
dans op, waarna zij gevolgd werden door een hele groep dansers
met een modern dansnummer.

In gesprek
met de
vier oudburgemeesters
van nu, 25 jaar later en dat het
nog zo slecht niet gaat. Zie de
gezamenlijke verenigingen ZLTO
Bernheze, Bernheze KunstKring,
Fotoclub Bernheze, et cetera.
Het bord dat de burgemeester bij
had, waar ‘Tegen Wil en Dank’
op stond, werd verruild met een
streep erdoor en overhandigd
aan Veerle van de Akker, een van
de eerste geborenen in Bernheze.
Met drie mooie liedjes kwam For
Mineur Bernheze complimente-

Mark van de Veerdonk

In Haagse hoofden
vol dromen
werd door een fusie
Bernheze geboren
verwonderend gefluister
van deur tot deur.

Burgemeester Marieke Moorman
ging hierna in gesprek met de vier
oud burgemeesters van Bernheze;
José van Gorp, Jos Heijmans, Jan
Boelhouwer en Willibrord van
Beek. Wat ging goed, waar liepen ze tegenaan en wat voor tips
hebben ze nog voor haar als huidige burgemeester.
Vanuit de nok van CC De Pas
werd hierna een bijzonder kunstwerk gepresenteerd: het wapen
van de gemeente Bernheze in
glas in lood. Peter Moorselaar
maakte dit kunstwerk, waarvoor
hij een groot applaus in ontvangst kon nemen.
SlabroEK
Hij woont 120 meter van de gemeentegrens van Bernheze af, op
Slabroek in het gedeelte dat bij
Uden hoort, maar is geboren in
Heeswijk-Dinther; Mark van de
Veerdonk. Mark bracht op zijn eigen humoristische manier in het
kort zijn ergernissen en bijzonderheden van 25 jaar Bernheze over
aan het publiek. En beloofde dat
als Bernheze ooit Loosbroek gaat
heten, dan hij gaat zorgen dat er
een SlaBrexit aankomt en zou hij
graag aansluiten.
Gemeentedichter Hieke Stek
droeg een gedicht voor over 25
jaar Bernheze en hierna volgde,
onder leiding van Hennie van
Houtum, het 80-koppige popkoor Enjoy, dat drie nummers ten
gehore bracht. Een feestelijke afsluiting van het programma.
Bij het verlaten van de zaal kreeg
iedereen een glas bubbels, zo
proostte burgemeester Marieke
Moorman met alle aanwezigen
op 25 jaar Bernheze. Hierna
volgde nog vele gezellige uren;
het werd voor velen een mooie
reünie.

Band The Click

Alle jaren heeft zij
onbekommerd al haar
pracht en kunst getoond
en tussen al haar groen
vibreerden haar dorpen
door de muren heen.
Bernheze, waar het jachtige
bestaan lijkt bevroren
waar wind de linden kruist
waaronder wijsheid spreekt
waar het koren ruist
waarnaast boeren ploegen.

Solo Guusje, Dance Team Nistelrode

jubilEumFEESt
Het 25-jarig jubileum wordt
groots gevierd op zondag
19 mei. Het wordt
een dag met
sport, muziek
lood
en gezelligGlas in aakt
heid. Het
gem
wapen eter
uitgebreide
door P ar
programma
ela
wordt binMoors
nenkort bekendgemaakt.

Dames op spitzen van Balletstudio Hanneke van der Stappen

Waar van statige boerderijen
geaderd stucwerk barst
waar achter hoge ramen
van voorname huizen
de tijd zich spiegelt
aan wat tijdloos leek.
Doch de tijd glijdt verder
luisterend naar de dorpen
houdt Bernheze
wind in de zeilen denkend
vrij en onverveerd
haar roer stevig vast.
Vol vertrouwen want
in ’t gebouw der ambtenaren
wordt in kamers van het hart
de kracht van spraak gelegd
en in plooibare stemming
alles kundig overdacht.
Tot vernieuwing uitnodigend
spreekt politiek welbespraakt
samen, maar toch apart
volgen zij balancerend
de regels van het spel
dat zij zelf schreven.
Zo schrijft Bernheze
inspirerend en boeiend
haar eigen geschiedenis
in volle verhalen
met dorpen als decor
en inwoners in de hoofdrol.
Hieke Stek
Gemeentedichter Bernheze

For Mineur

bernheze sportief
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voetbal

Avesteyn komt
prima uit de winterstop
HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zondag stond eigenlijk alweer de vierde wedstrijd
van de tweede seizoenshelft op het programma, thuis tegen Boxtel. Echter door slecht
weer was dit pas de eerste wedstrijd voor de ploeg uit Dinther.
Avesteyn opende met het initiatief, alleen door onzorgvuldigheden en slechte
passing was de eerste helft erg rommelig.
Avesteyn was wel duidelijk de bovenliggende partij, maar kon niet echt gevaarlijk
worden. De ruststand was dan ook 0-0.
Avesteyn opende de tweede helft fel. Dit
leidde binnen vijf minuten tot de 1-0 van
Dries Heerkens die na een mooie steekbal van Rens van Vugt goed doorging en
beheerst afrondde. Een paar minuten later konden de Dintherse handen weer de

lucht in doordat Teun van den Boom van
randje 16 prima in de lange hoek raakschoot.
Weer vijf minuten later besliste Rens van
Vugt de wedstrijd. Na een keurige balverovering van Teun van den Boom lanceerde Stan de Laat Rens van Vugt en die
kreeg de bal al dribbelend over de achterlijn in de lange hoek. Avesteyn speelde de
wedstrijd rustig uit en er had wellicht nog
een vierde treffer ingezeten. Al met al een
prima wedstrijd.

voetbal

HVCH weet weer wat winnen is
HEESCH - Trainer Maarten van Vugt moest improviseren, maar liefst zeven spelers
ontbraken vanwege schorsingen en blessures. Het eerste half uur speelde HVCH goed.
Joey Vissers scoorde uit een afgeslagen
aanval de 1-0. Rhode was alleen gevaarlijk bij corners en vrije trappen. Stijn van
den Hurk vergat alleen voor de keeper
de 2-0 te maken. Hierdoor bleef het toch
oppassen voor HVCH. Wat verder in de
tweede helft zorgden twee invallers voor
opluchting.
Nadat eerst nog keeper Mike van Nuland
een belangrijke redding verrichtte was het
Tim Kamp die op rechts goed doorging,
een prima voorzet gaf aan Tom Hekerman die de bevrijdende 2-0 binnentikte.
Bijna was het nog 3-0 geworden maar
het schot van Lars van Lee ging via de lat
over.

Joey Vissers, hier nog zonder tulband, ruimt
de bal weg uit het eigen strafschopgebied

Foto: Rudo Romijnders

voetbal

Prinses Irene kan
zege net niet over streep trekken
OIRSCHOT/NISTELRODE - Prinses Irene speelde in een nat en winderig Oirschot met
1-1 gelijk tegen Oirschot Vooruit.
De ploeg, met interim coach Herman
Schreur op de bank, had tot acht minuten
voor tijd zicht op een verdiende driepunter.
Dit nadathockey
het na zeven
minuten
al op
voetbal
tennis
basketbal
0-1 was gekomen via een pingel van Wibe
van Rooij. Het mocht echter niet zo zijn.
Uit een scrimmage wist verdediger Job van
Gestel in de 82ste minuut de gelijkmaker
te scoren. In de slotfase werd de Nistelrodenaren
nog een
onthouden.
beugelen
boksenpenalty
badminton
zwemmen

turnen

volleybal

waterpolo

handboogschieten

handbal

tafeltennis

korfbal

Korloo wint gelijkopgaande wedstrijd
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

LOOSBROEK - Toen het startsignaal op zondagmiddag 10 februari om 12.30 uur in
Schijndel klonk, gingen beide ploegen fel van start. KVS wist al meteen in de eerste
twee minuten de score te openen en een kleine voorsprong van 2-0 te pakken.
biljarten liet Korloo
duivensportzien wat
judo het waard
vissen
Hierop
was.
Ze kwam binnen no time terug naar 2-2.
Maar weer bouwde KVS de stand vervolgens uit naar 2-4, tevens hopend dat ze
Korloo uit de wedstrijd zou kunnen spelen. Maar niks was minder waar. Korloo
ging fel de duels in en vocht voor iedere
schaken
bal.
vijftien minuten
dammenDit resulteerde na
gespeeld te hebben in een gelijke stand
van 5-5. Om en om werden er kansen
verzilverd en werd het na een voorsprong
van het ene 1cm
team
gelijk getrokken door
b
het andere team. Net voor rust lukte het
Korloo de voorsprong te pakken, waar1,2 cm b

skien ze met
snowboarden
door
7-8 de rustkano
in ging.
Wederom ging het weer, net als in de
eerst helft, gelijk op. Het verschil was
echter dat Korloo ditmaal degene was
die steeds de voorsprong pakte, waarna
de thuisploeg de schade weer moest herstellen. Maar telkens als KVS de aansluikaarten/bridgen kon gaan maken, was Korloo
tingstreffer
hen een stapje voor. Helaas voor KVS was
het net niet genoeg toen het eindsignaal
klonk; Korloo won met 11-14.
Doordat Korloo 2 ook de wedstrijd tegen
KVS 2 had gewonnen was het feest compleet.
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Heeswijk pakt drie punten

Tom Sleddens wint in de lucht van Van Den Broek  Foto: Hans Heesakkers

BERGHEM/HEESWIJK-DINTHER Het begin van de wedstrijd ging
gelijk op, met een eerste kans
voor Van Herpen, die zijn schot
met links over het doel van Van
Zutphen zag zeilen.
Na een half uur was Heeswijk
aan de beurt en bewees Coen
van Beljouw eens te meer in
een uitstekende vorm te verkeren. Na een mooie dribbel vanaf

badminton

rechts vond hij met links de verre
hoek voor de 0-1.
Vijf minuten later verdubbelde
Heeswijk de marge. Stef Adank
ging de een-twee aan met Juul
Heerkens en vond met een fraaie
krul dezelfde verre hoek van
het Berghemse net. In het restant van de eerste helft waren
er kansen voor Heeswijk om de
wedstrijd te beslissen. Scheidsrechter Robbert de Graaf, die de

wedstrijd goed onder controle
hield, stuurde de ploegen echter met een stand van 0-2 naar
de thee. Na rust kwam de regen
met bakken uit de hemel. Arjen Haast leek op weg naar 0-3,
maar vond de doelman op zijn
weg. Kort daarna kreeg Berghem Sport een vrije trap op een
gevaarlijke plek. Via het hoofd
van Davies belandde de bal gunstig voor de instormende Van de
Berg, die Berghem met een tegendraadse kopbal terug in de
wedstrijd bracht.
De aansluitingstreffer en belabberde
weersomstandigheden
betekenden een tweede helft
waarin Heeswijk op karakter de
zege over de streep moest trekken. Dit deed de ploeg van Stef
Sijbers vol overgave. Berghem
Sport zocht Donny van Herpen,
maar Sten van den Berg, Gerke
van den Akker en de goed ingevallen Coen van Zutven hadden
de zaken achterin op orde.

HBV’ers domineren ranglijsten

HEESCH - Afgelopen week is de tweede tussenstand van de Hebris Junior Tour gepubliceerd door de
Bossche Badminton Federatie. Met al vier gespeelde toernooien en nog vier toernooien te gaan is de
tussenstand een goede graadmeter.
In de eerste tussenstand namen
jeugdspelers van de Heesche
Badminton Vereniging drie van
de vijf eerste plaatsen in op de
ranglijsten en waren zij in nog
een ander onderdeel, de damesdubbel, serieus in de achtervolging om de eerste plaats op een
speelster van een andere club te
veroveren.
Het laatst gespeelde toernooi,
gehouden in Berlicum, bracht
daarvoor een mooie gelegenheid. Op het toernooi konden
maar liefst drie Heesche dames
de eerste plaats op de regionale
ranglijst overnemen.
Zowel titelverdedigsters Anne
Ruijs en Mirne Hoeks als Meike Brugman gingen de strijd
voor de punten gedreven aan.
Een strijd die resulteerde in een
Heesche finale op het toernooi,
waarin bepaald zou worden wie
zich in deze tussenstand aanvoerder van de ranglijst in het
damesdubbel zou mogen gaan

voetbal

HVV overklast WHV in eerste helft

LOOSBROEK - WHV heeft thuis tegen HVV kansloos verloren. In de
eerste helft kon WHV het tot de dertiende minuut volhouden en ook
goed meekomen met HVV, maar toen was het gedaan.
In diezelfde dertiende minuut
werd het 0-1 voor HVV. WHV
leek onder de indruk en HVV
rook zijn kans. In een tijdsbestek
van acht minuten wist HVV vier
keer de goal van WHV te vinden. WHV werd van het kastje
naar de muur gestuurd en HVV
liet zien dat het kampioenskandidaat is.

en gedurende de tweede helft
kreeg WHV diverse goede kansen om te scoren, echter daar
dacht de keeper van HVV anders over. Hij wist de ene na de
andere goede kans uit het doel
te houden.
HVV wist in de tweede helft nog
een keer te scoren zodat het
uiteindelijk 0-7 werd voor HVV.
Een ietwat geflateerde zege voor
Net
voor rust
wist HVV
nog- basketbal
een zeer goed
voetballend
HVV.
voetbal
hockey
tennis
turnen
volleybal
handbal
maals te scoren en WHV moest WHV liet echter in de tweede
dus met 0-6 de rust in. Na rust helft zien dat het wel degelijk
toonde WHV veerkracht en liet kan voetballen en dat de jeugd
zien dat het wel degelijk kon langzaam maar zeker zijn plekvoetballen.
je vindt in het team van Martin
Natuurlijk
lietboksen
HVV dit
ook toe zwemmen
Kaus. waterpolo handboogschieten tafeltennis
beugelen
badminton

korfbal

Rosolo maatje
te groot voor Prinses Irene
korfbal

Meike is eveneens lijstaanvoerder in het damesenkelspel. Clubgenoot Thijmen Schoppema

jeu de boule

REUSEL/NISTELRODE - De korfbalsters van Prinses Irene konden tot 3-3 bijblijven waarna
Rosolo de voorsprong wist te
biljarten
judo
pakken
dieduivensport
zij vervolgens
niet
meer uit handen heeft gegeven.

Meike Brugman

noemen. Uiteindelijk trok Meike
Brugman aan het langste eind
waardoor zij voor nu de eerste plaats op de ranglijst mag
innemen, net voor de andere
Heesche dames.

hardlopen

voert de ranglijsten aan in het
herenenkel en gemengd dubbelspel. De Heesche club mag langzaamaan dus gaan dromen van
het overtreffen van het clubrecord van drie regionale titels in
één seizoen. Al moet er daarvoor
nog heel wat gewonnen worden.
Te beginnen thuis in Heesch,
op zondag 24 maart.

De verdediging van Prinses Irene had moeite met de scherp
schietende dames uit Reusel. In
de eerste helft wist Rosolo uit te
schaken
lopen
dammen naar een 13-5 voorsprong
en ook na rust gingen zij door
met scoren. Prinses Irene kon
hier te weinig tegenover zetten,
waardoor de1cmpunten
terecht in
b
Reusel zijn gebleven. De wed-

paardrijden

wielrennen

vissen

skien

1,4cm b

Maatwerk
in staal

Video Design Lunenburg

VHS op DVD
nu €10,00
Maxend 59, 5388 TW Nistelrode
06-13668268

info@vdleestaal.nl
www.vdleestaal.nl

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk, 06-22066338

motorsport

golf

kano

strijd werd afgesloten met een
30-12 eindstand.

1,2 cm b

karten

snowboarden

kaarten/bridgen

De oplossing

autosport

darten

bernheze sportief
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MHC Heesch organiseert Fortnite Hockey Battle
HEESCH - Een leukere kennismaking met hockey kan er bijna niet bestaan! Op 17 maart staat de hocvoetbal
hockey van 7 tot
tennis
keymiddag in Heesch helemaal in het teken van
Fortnite. Kinderen
en met 11basketbal
jaar kunnen
gratis aangemeld worden voor deze spetterende middag!

beugelen

korfbal

boksen

hardlopen

badminton

zwemmen

jeu de boule

paardrijden

duivensport

judo

vissen

turnen

Voorwedstrijd turnsters D1 en divisie 4
Op zondag mochten Nikki, Marith, Famke, Isabelle, Nina, Sophie
en Jelke de wedstrijd turnen.
dammen
Met hier en
daar wat schoonheidsfoutjes bij de senioren, was
het helaas te weinig om door
te stromen. Jelke heeft zich wel
geplaatst voor de toestelfinale
op vloer. Marith en Nikki sloten
1cm b
de
dag
sterk
af
en
plaatsten
zich
basketbal
turnen
volleybal
handbal
beiden voor de regiofinale en
Marith ook voor de toestelfinale
1,2 cm b
van brug.

schaken

korfbal
jeu de boule

Ondanks dat het team erop gebrand was om die dag een overbiljarten
winning
te duivensport
behalen zagjudode pupil
van de week Nova Smits dat Altior halverwege achterstond met
3-6. In de tweede helft lukte het
Stormvogels om verder uit te lopen en de wedstrijd uiteindelijk
te beslissen in haar voordeel met
de
uitslag 7-13. Doorschaken
dit resuldammen
taat blijft Altior op de voorlaatste

paardrijden

handboogschieten

tafeltennis

Goed van start
Na twee nederlagen op rij was
het noodzakelijk voor de Heesche formatie om meteen goed
van start te gaan. Dat was precies wat de getergde speelsters
dan ook deden.
De verdediging
wielrennen
darten
golf

wielrennen
autosportdarten

golf

1,4cm b

motorsport

stond haar mannetje en zat
kano
goed dicht.snowboarden
Aanvallend werd
Lieke van Iperen meerdere keren uitstekend gevonden op de
cirkelpositie. Zij wist goed raad
met deze buitenkansjes en mede
daardoor wist DOS’80 een ruime
voorsprong op het scorebord te
toveren. Met 7-14 werd er de
rust in gegaan.

skien

kaarten/bridgen

Lieke van Iperen

Foto: Ruud Schobbers

om de opgebouwde voorsprong
te consolideren en verder uit te
bouwen mislukte jammerlijk.
De aanvallen begonnen stroef te
lopen en er werd minder overtuigend afgerond.

MONTOVA/HEESCH - Raivo Dankers van Van Hutten Metaal Yamaha Racing heeft in de derde wedstrijd om het Italiaans Kampioenschap MX2 in Mantova een blessure opgelopen. In de eerste
manche kwam de crosser uit Heesch net buiten de top vijftien rijdend ten val en brak hierbij zijn sleutelbeen.

karten

plaats van de hoofdklasse.
Altior 2-ODC 2: 8-15
Altior 4-Celeritas/Avanti 3: 4-12
Altior MW 1-MOSA’14 MW1: 8-8
Altior A1-Spes A1: 18-6
Altior A2-Eendracht A1: 13-7
vissen
skien
snowboarden
Altior A3-De
Korfrakkers
A4: 4-3 kano
Altior B1-Swift B1: 6-7
Altior C1-Swift C1: 9-13
Altior C3-Be Quick C3: 3-3
Avanti D1-Altior D1: 7-1
Altior D2-JES D2: 10-1
Korloo E1-Altior E1: 11-3
kaarten/bridgen W1: 8-13
Altior W1-Flamingo’s
Korloo W1-Altior W2: 13-4
Nova Smits

1,2 cm b

karten

waterpolo

Raivo
Dankers breekt sleutelbeen

Altior blijft in gevarenzone

1cm b

autosport

handbal

motorcross

1,4cm b

hardlopen

volleybal

Spannende tweede helft
Het voornemen van DOS’80

Op zaterdag was het de beurt
aan Nova, Renske, Lynn, Lieke
en Gijsje. Voor Nova en Lynn was
dit
de eerstehockey
officiële wedstrijd
voetbal
tennis
bij de selectie, dus extra spannend. De turnsters lieten mooie
oefeningen zien. Lynn en Nova
hebben zich zelfs voor de regiofinale geplaatst. En Lynn mag de Gefeliciteerd met de mooie retoestelfinale
op
balk turnen.
sultaten.waterpolo handboogschieten tafeltennis
beugelen
boksen
badminton
zwemmen

korfbal

Dames DOS’80/Olympia’89
pakken de draad weer op

turnen

Lieke wist
goed raad met
buitenkansjes
biljarten

HEESWIJK-DINTHER - Altior mocht
thuis spelen tegen Stormvogels uit
Luijksgestel zondag 10 februari.

handbal

WIJCHEN/HEESCH - Zondagavond speelden de dames van DOS’80
een uitwedstrijd in Wijchen tegen de Flyers. Aanvankelijk leek er
geen vuiltje aan de lucht, maar in de tweede helft moest DOS’80
alle zeilen bijzetten om de winst over de streep te trekken.

Zondag 17 maart van 15.00 tot
16.30 wordt een heuse Fortnite
Hockey Battle gehouden. Heb
je nog nooit gehockeyd? Geen
probleem. Daar is deze middag
juist ook voor bedoeld. Er zijn
veel leuke activiteiten voor iedereen. Leef je uit tijdens een partijtje knuppelhockey op Spawn
Island, voltooi een Battle Bus
parcours met hockeystick en bal
én ga los met laserschieten in
Tilted Towers. Sticks, drinken en
wat lekkers worden verzorgd.
Inschrijven kan via
www.mhcheesch.nl zolang er
plaats is. Dus schrijf je snel gratis in. De middag vindt plaats bij
MHC aan de Schoonstraat.

VALKENSWAARD/HEESWIJKDINTHER - Afgelopen weekend
vond de voorwedstrijd voor de
turnsters in het niveau D1 en divisie 4 plaats in Valkenswaard.
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Na zijn niet-kwalificatie van vorige week in Ottobiano was dit
motorsport
de eerste wedstrijd voor Raivo
waarin hij achter het starthek
stond. Het rijden ging lekker in
de MX2 manche en Dankers
deed heel goed mee; net buiten
de top vijftien.
Echter, in het heetst van de strijd
kwam hij hard ten val en brak
dus zijn sleutelbeen.
Raivo is al onderweg naar huis
en heeft een afspraak in het ziekenhuis in Arnhem om te laten
bekijken welke opties er zijn om

zijn sleutelbeen zo snel en goed
mogelijk te laten herstellen.
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Fotograaf:
Yvonne Rosenhart
Weverszitting Nistelrode

Donderdag 14 februari
Ondernemersbezoek Starters
Succes Oss Bernheze
Heische Hoeve Loosbroek
Multiculturele Valentijnsdag
Gasterij Heelwijk Heesch
Eetpunt
Loosbroek & Heeswijk-Dinther

Heesch • Heeswijk-Dinther • Loosbroek • Nistelrode • Vorstenbosch

Evenementen

Valentijnsproeverij
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
Informatie-avond:
Cursus assertiviteit
Interpunctie Veghel
Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Vrijdag 15 februari
Workshop Drupe Mandala
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Just dance for
Hurricane#ALS
TC Telro Nistelrode
KeezBord avond
‘t Gildebergske Vorstenbosch
De Lachspiegel: 100% LS
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
Publieksavond
Sterrenwacht Halley Heesch
Zaterdag 16 februari
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Start: Bomenpark
open toernooi
TV De Hoef Heesch
Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek
Pagina 6

De Lachspiegel: 100% LS
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther

Yoga
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2

Prinseroaje
Café De Zwaan Heeswijk-Dinther

Creatief Café
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Roept U Maar
De Stuik Vorstenbosch
Pagina 23

Alzheimer Café met film
Pieter BrueghelHuis Veghel
Pagina 4

Inloopochtend en rondleiding OBS De Bolderik
Het Geleer 33 Heeswijk-Dinther
Pagina 16

Zondag 17 februari
Lange afstandswandeling
Parkeerplaats Naat Piek Uden
Pagina 20

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Reiki 1
Centrum MAIA Nistelrode

Woensdag 20 februari
Open ochtend BS ‘t Maxend
Maxend 6 Nistelrode
Pagina 16

Boek & Babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
Pagina 23

Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Voorspeeldag Muziekvereniging Servaes
De Muziekfabriek
Heeswijk-Dinther
Pagina 12
Koffieconcert
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
Senioren carnavalsconcert
CC De Pas Heesch
De Lachspiegel: 100% LS
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Orchideeënweek
Tuincentrum Meijs Heesch
Pagina 8
Maandag 18 februari
Mind-Walk Monday
Natuurgebied de Maashorst
Yoga
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2

Orchideeënweek
Tuincentrum Meijs Heesch
Pagina 8

Informatie avond
BS ‘t Maxend
Maxend 6 Nistelrode
Pagina 16

Olie-dag
Kilsdonkse Molen
Heeswijk-Dinther

Poedja-VisualisatiesMeditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Sponsordiner Stichting
Pep-projecten
Restaurant De Waard Heesch

Dinsdag 19 februari
Inloopochtend
BS De Beekgraaf
De Beekgraaf 60 Nistelrode
Pagina 16

Tweede Weverszitting
Sporthal De Overbeek Nistelrode
Reünie jongerensoos
De Meule
CC De Pas Heesch

Taijiwuxigong - Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Workshop Numerologie
Centrum MAIA Nistelrode

Inloopochtend
BS De Beekgraaf
De Beekgraaf 60 Nistelrode
Pagina 16
Rikmiddag
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
Pagina 6
Marja Lips, Helderziende
waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Liederentafel
CC De Pas Heesch
Donderdag 21 februari
Ophalen oud papier
buitengebied
Jonkerstraat t/m Zeelandseweg
en De Zwarte Molen Nistelrode

Vrijdag 22 februari
Inloopochtend
BS De Beekgraaf
De Beekgraaf 60 Nistelrode
Pagina 16

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
BOBZ Carnaval
Dorpshuis Nistelrode
Pronkzitting HDL
De Zaert Heeswijk-Dinther
Zaterdag 23 februari
Fanfare Aurora: oud ijzer
Heesch
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Ouderen pronkzitting HDL
De Zaert Heeswijk-Dinther
Pronkzitting HDL
De Zaert Heeswijk-Dinther
Robin Borneman
CC Nesterlé Nistelrode

Alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Zondag 24 februari
Wandeltocht Team Inke
Start: De Blokhut Nistelrode
Pagina 20

Boek & Babbel
Bibliotheek Heesch
Pagina 23

Veteranenplatform
CC De Binnenstad Oss
Pagina 18

Voorlezen voor kleuters +
activiteit
Bibliotheek Heeswijk-Dinther

Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Eetpunt
Loosbroek & Heeswijk-Dinther
Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Informatie-avond: Hospice
CC De Pas Heesch
Pagina 8
Lezing: Kinderfluisteraar
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2

Open dag
Hoppenbrouwers Techniek Heesch
Kinderkerk
Willibrorduskerk Heeswijk-Dinther
Koffieconcert
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
Inspiratiemiddag
Van Schijndel tegels Uden
Prinsenreceptie HDL
De Zaert Heeswijk-Dinther

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

