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Kunstenaars gezocht
BERNHEZE - Kleur en kunst op openbare gebouwen. Dat is waar de Bernhezer Kunst Kring (BKK) zich sterk voor wil maken. Kunst verbindt
en vertelt een verhaal, een verhaal waar iedereen zijn eigen interpretatie aan kan geven. In Bernheze staan mooie gebouwen, maar vaak
met kale, saaie muren. Muren die met kunst veel meer uitstraling krijgen, passend bij een kleurrijke gemeente.

HolA HerMoSA
Gedeeltelijk Heesch

boonMAn bedden-wonen
Heeswijk-Dinther
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jubileum scouting Mira Ceti
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aPParteMeNt IN HeeSCH

vaN tILBUrG IN NISteLrODe

In het jaar waarin Bernheze 25 jaar bestaat, wil de BKK een start
maken met Street Art; kunst op openbare gebouwen.
Een cadeau voor de jarige gemeente én een cadeau voor iedereen
die onderweg is in Bernheze. Het mooiste is als we dit samen met
lokale kunstenaars kunnen realiseren. Daarom een oproep voor
kunstenaars uit Bernheze die een professioneel kunstwerk kunnen
en willen realiseren op een openbaar gebouw. Neem contact op met
de BKK via info@debkk.nl.
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Samen maken we
r!
Bernheze nog mooie

Bernheze Bouwt
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olie-dag bij de kilsdonkse Molen

extra zakcentje
bijverdienen?
Word bezorger
van deze krant!

HEESWIJK-DINTHER - De rijke oogst van afgelopen najaar heeft ervoor gezorgd dat de zolder boven de oliemolen tot de nok vol ligt
met walnoten. eindeloos zijn ze gesorteerd door de molenaars en
nu klaar om onder grote kantstenen verpulverd te gaan worden. vol
trots en verwondering zullen we de eerste druppel walnotenolie in
het vat zien vallen. Met dank aan de vele mensen uit het dorp en
omgeving die hun walnoten aan De Kilsdonkse Molen hebben geschonken en daardoor dit proces van olieslaan mogelijk maken.
Heb jij je wel eens afgevraagd
hoe ze vroeger olie maakten?
Zonder de machines van nu? Wil
je dit unieke proces met eigen
ogen aanschouwen?
Kom dan zaterdag 16 februari
een kijkje nemen. De kinderen
worden hierbij actief betrokken.

De molenaars/olieslagers van De
Kilsdonkse Molen geven een demonstratie van het slaan van olie
uit noten en/of zaden en er worden demonstraties gegeven hoe
jij deze olie kunt gebruiken. Hoe
en waarvoor gebruik je lijnolie,
koolzaadolie of walnotenolie?
In het Bezoekerscentrum is een

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

Akker zonwering
rolluiken & buitenleven

proeverij van stamppotten waarin walnotenolie verwerkt is en er
worden oliebollen gebakken.
Iedereen, zowel jong als oud, is

Boomrooierij

van harte welkom op deze Oliedag waarop de entree gratis is.
Zaterdag 16 februari van 10.00
tot 17.00 uur.

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Zoggelsestraat 21a, Heesch
T. 0412 - 45 3113
www.akker-zonwering.nl

Sinds 1937 een begrip in Nederland!

Van Weert Rondhout B.V.
Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek
SpecialiSt in:
- Slopen van gebouwen / stallen
en openbaar groen
- Grondwerken woningen utiliteitsbouw

Onze kracht:
- Circulair denken en handelen
Nodig ons eens uit een offerte voor
u te maken. U zult versteld staan!

Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek - 06-613386411 - info@cvanderven.nl - www.cvanderven.nl

• Bomen rooien
• Bomen snoeien
• Stobben frezen

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

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

Zie pagina 17

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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Onze enthousiaste
docente Gina Hopman
kĳkt er naar uit om
haar kennis van de
Indonesische keuken met jou te delen!
Taarten workshop voor
(groot)ouder met kind.
Gezellig samen een
ﬁguren- of toefjestaart
maken.
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Indonesische hapjes
op woensdagavond
13 maart.
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Rian van Schijndel
Ingrid van Driel-van Linder
Joyce van Griensven
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Monique Raaijmakers
Buro Tweevoud
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Vrĳdagmiddag 8 maart
van 15.00 tot 18.00 uur.
Wĳn, port en welke
kaas? Vier gezellige
avonden om wĳn en
port te proeven en leren
analyseren.
En welke kaas past er dan het beste bĳ?
Start op donderdag 28 februari van 20.00 tot 22.30 uur.
Beers & Bites: Waarom altĳd een wĳntje bĳ het eten,
terwĳl er tegenwoordig zoveel mooie bieren voorhanden
zĳn? Samen met kookdocent Dorien Langenhuizen gaat
biersommelier Joris van Esch op zoek naar mooie bier &
spĳs combinaties. Doe je mee?
Vrĳdagavond 22 februari van 19.00 tot 22.00 uur.

Kennismaken met heerlijke baksels
waarbij geen suiker wordt gebruikt

DAAR KUN JE ME
‘S NACHTS VOOR
WAKKER MAKEN!
“Daar kun je me ‘s nachts
voor wakker maken” is zo’n
uitspraak die iedereen wel
herkent. Nu heb ik daar een
heel lijstje van en geloof me, er
staan dingen in die ik hier beter niet kan vertellen. Moet ik weer
een hoop uitleggen thuis en daar heb ik absoluut geen zin in:-)!
Maar goed, ééntje wil ik er wel uitlichten en dat is dan meteen
het bruggetje over waar ik het over wil hebben.
DE VOLKOREN BOTERHAM MET ROOMBOTER EN KAAS!
Dat de boterham waar ik het over heb uit eigen keuken
komt en de smeuïg pikante kaas van Bon Fromage zal voor
niemand een verrassing zijn, maar waar het mij nu om gaat
is de roomboter. Roomboter; wat is dat een heerlijk, eerlijk
en natuurlijk product en wat kun je daar lekkere dingen mee
bereiden.
Maar het voedsellandschap verandert en wij zien de consument
veranderen in zijn eetgedrag. Zou de generatie die nu geboren
wordt straks dit product nog wel kennen? We leven nu in een
periode dat zowat alles vega moet zijn en roomboter past daar
niet in.
Dat roomboter ongezond zou zijn is inmiddels al lang
achterhaald. Roomboter is een product dat heel dicht bij
de natuur staat, licht verteerbaar is en een gunstige invloed
heeft op je darmen. Ook zit er in roomboter vitamine D en
A en zo’n twee tot drie procent dierlijke transvetzuren die
een bescherming kunnen bieden tegen kanker en hart- en
vaatziekten.
Maar om op mijn vraag terug te komen of de generatie van nu
straks dit product nog kent is natuurlijk moeilijk te voorspellen.
Ik ben ervan overtuigd dat het nooit verdwijnt, maar misschien
ligt het straks in de winkel als een soort van vergeten groenten.
Vlees of vis gebakken in roomboter, in mijn ogen kan daar niets
tegenop. Zo ook wordt in al onze producten waar boter in
thuis hoort honderd procent roomboter gebruikt omdat dit het
verschil maakt.
Het moet tenslotte VERREKTE LEKKER en de ZONDE waard zijn!

Bakken zonder suiker op vrĳdagochtend 15 februari van
9.00 tot 12.30 uur. Docent Anna Hecheltjen laat je graag
kennismaken met heerlĳke baksels waarbĳ geen suiker
wordt gebruikt.

Natuurlijk is het zo dat ook wij mee moeten bewegen met de
tijd waarin we leven en zullen er ongetwijfeld meer producten
met het label ‘honderd procent plantaardig’ in onze winkels
verschijnen.
Maar één ding weet ik zeker: roomboter zal nooit uit onze
bakkerij verdwijnen, al is het maar voor mezelf(!), want... ik ga
mezelf niet plagen!
Met geboterde groeten,
Harm Lamers, de bakkers Lamers

ENTHOUSIASTE
VERKOOPMEDEWERKER(S)
MET EEN PASSIE VOOR FOOD

kloosterkapel kunst-, cultuur- en educatieagenda
Maandag 11 februari:
18.45-19.45 uur en 20.15-21.15
uur: Yoga-lessen verzorgd door
Lea van den Bergh.
Dinsdag 12 februari:
19.30-20.30 uur: Yoga door
Lidy Donkers. Aansluiten (kosten
€ 10,-) is mogelijk. Kom in gemakkelijke (yoga-)kleding en
breng een handdoek mee.
Donderdag 21 februari:
Lezing Luisterkind.
Deze avond vertelt Anke van

Leeuwen op persoonlijke wijze over haar werk als Luisterkind-werker. In haar uitvoering
maakt ze, op zielsniveau, contact
met kinderen en volwassenen. In
die energie stemt ze zich af op de
persoon (met behulp van naam,
geboortedatum en foto) en voelt,
hoort en/of ziet ze wat er in iemand omgaat.
Blokkades, maar ook openingen
om te groeien en te ontwikkelen worden zichtbaar. Aanvang
20.00 uur, entree € 7,50 (contant).

Aanmelden via:
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl
Donderdag 28 februari:
19.30-20.30 uur: een nieuwe
Yoga Nidra-les door Lea. Een yogavorm over slaap (nidra), ‘liggen
en luisteren’.
Een (nieuwe) gelegenheid om
deze vorm van yoga c.q. meditatie te mogen ervaren. Kosten
€ 5,- (contant). Info en aanmelden bij Lea van den Bergh, 0413342656.

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

RAAD je

• Voor circa 20 uur per week
(werktijden in overleg).
Indien nodig ook op zaterdag.

‘je WEEK

• Verkoopervaring in de delicatessen
branche of gelijkwaardig of bereid
dit te leren
Maandag

Donderdag

Bezit je de volgende talenten:
Dinsdag
Woensdag flexibel,
spontaan,
klantvriendelijk,
passie voor food & koken?
Stuur dan je motivatie en CV naar
elly.bens@live.nl of Bon Fromage
Kaasspeciaalzaak, ‘t Dorp 69,
Vrijdag
5384
MB Heesch Zaterdag

‘t Dorp 69 in Heesch T. 0412 - 453759
& bijdedebakkers
Bakkers Lamers
Lamers Schaepmanlaan
in Oss
bij
in de Heihoek 103
in Oss

Voor meer informatie

www.bonfromage.nl
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Meer support voor ondernemers Column hieke Stek
in de gemeente bernheze

gemeentedichter

In de stilte
waarin woorden
oorverdovend klinken
hoor ik je fluisteren
en ik luisterde
mijn naam
teder
kroop jouw stem
door mijn lijf
maar jouw woorden
bleken van lucht

en in mijn hart
waar ik naar liefde snakte
bevroor de winterkou
de woorden stil
als ijsbloemen op het raam
door mijn zonnevlecht verlicht
ik heb jouw woorden
in de nevel gevangen
mistig
van de dauw
en ik luisterde
mijn naam

Marco Groenen (bedrijfscontactfunctionaris bij de gemeente Bernheze) en Jasper van Wordragen
(programmamanager van Starters Succes Oss Bernheze)

BERNHEZE - eind 2016 is de stichting Starters Succes Oss Bernheze begonnen met de ondersteuning
van ondernemers in de gemeente Bernheze. Met een team van negen ondernemers werkt de stichting
actief mee aan de ontwikkeling van nieuwe bedrijven binnen de gemeente. alle ondernemers die korter
dan vijf jaar actief zijn kunnen een beroep doen op de support.
De gemeente Bernheze ondersteunt het initiatief al vanaf het begin. Marco Groenen,
bedrijfscontactfunctionaris
bij
de gemeente, legt uit waarom:
“We vinden het als gemeente
Bernheze ontzettend belangrijk
dat we ondernemers ondersteunen.
Het aantal zzp’ers in Bernheze is relatief groot. Zij zijn van

Nieuwe lokale
bijeenkomsten
in elk van de vijf
dorpskernen

enorm belang voor de economie en vormen de noodzakelijke
flexibele schil van onze arbeidsmarkt. Veelal zijn ze expert in
een specifieke discipline, maar
als ondernemer kunnen ze vaak
hulp gebruiken op commercieel, financieel, organisatorisch
of persoonlijk vlak om zo verder
te professionaliseren en mogelijk
ook door te groeien.”
In 2019 worden er nieuwe lokale bijeenkomsten georganiseerd
in elk van de vijf dorpskernen.
“Deze bijeenkomsten zijn vrij
toegankelijk voor alle geïnteresseerde ondernemers”, licht
programmamanager Jasper van
Wordragen van Starters Succes
Oss Bernheze toe. “Daarnaast

coachen we ondernemers ook
individueel en organiseren we
maandelijks gratis een kennisontbijt, workshops en ondernemersbezoeken.”

Op donderdag 14 februari om
9.00 uur is er een ondernemersbezoek bij Dennis Hurkmans
van de Heische Hoeve. Meer informatie over alle activiteiten of
aanmelden voor dit bezoek kan
via www.starterssucces.nl.

Kort nieuws

Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar
Kom
gerust
langs!

roept u Maar

Carnaval 1, 2 en 3 maart
Viert u geen carnaval en wilt u zichzelf
en uw gezelschap een heerlijke avond bezorgen?
Wij serveren tijdens het carnavalsweekend een heerlijk
4-gangen verrassingsmenu voor € 42,50 per persoon.
Wij serveren hierbij ook een bijzonder wijnarrangement.
Restaurant PIT doet niet mee aan
de carnavalssferen tijdens dit weekend.
Reserveren kan via 0413-320016 of via www.restaurantpit.nl
Raadhuisplein 7 - 5473 GC Heeswijk-Dinther
Noord-Brabant - 0413 320016 - info@restaurantpit.nl

VORSTENBOSCH - Optreden
Orkest rUM (roept U Maar)
op zaterdag 16 februari 2019
in de Stuik.
RUM staat voor Roept U
Maar! En dat zegt alles over
deze Brabantse formatie
waarvan de muzikanten al 20
jaar samen muziek maken. In
het collectief geheugen van
RUM zijn ruim 1500 nummers opgeslagen.
Aanvangstijd: 20.30 uur.
Toegang: € 7,50.
Kaartverkoop in de Stuik, bij
de Dagwinkel en via
info@de-stuik.nl.

Grunsven & Haerkens
Van GrunsvenVan
& Haerkens
Hoofdstraat
100
A, 5473 AT Heeswijk
- Dinther
Hoofdstraat 100A,
5473 AT
Heeswijk-Dinther,
0413-291980
Julianastraat 12, 5258 NB Middelrode
Julianastraat 12,
073-7820167
T 5258
0413 -NB
29Middelrode,
19 80 Heeswijk
- Dinther
Heilig HartpleinT6A,
Den
Dungen, 073-7820106
0735275
- 782BM
01 67
Middelrode
I www.vangrunsvenhaerkens.nl
www.vangrunsvenhaerkens.nl
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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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Goede doelenweek
in Heeswijk-dinther
HEESWIJK-DINTHER - vanwege het grote succes in de afgelopen
jaren is er ook dit jaar weer een Goede Doelenweek georganiseerd.
Deze Goede Doelenweek staat gepland in week 15: van maandag 8
tot en met donderdag 11 april. er wordt weer in één keer voor vijftien nationale collectes tegelijkertijd gecollecteerd.

Heeswijk-Dinther

De volgende goede doelen doen
mee: Stichting Nationaal Fonds
Kinderhulp, Hartstichting, Nierstichting Nederland, Nationaal
MS Fonds, Maag Lever Darm
Stichting, Diabetes Fonds Nederland, Handicap NL (voorheen
Fonds Verstandelijk Gehandicapten), Rode Kruis, KWF Kankerbestrijding, Hersenstichting
Nederland, Reuma Nederland
(voorheen Stichting Nationaal
Reumafonds), de Nederlandse
Brandwondenstichting, Neder-

landse Stichting voor het Gehandicapte Kind, Natuurmonumenten en Amnesty International.
Na afloop van de collecte wordt
de opbrengst van de Goede
Doelenweek gepubliceerd in DeMooiBernhezeKrant. Ook kun je
ons volgen op Facebook en Instagram.
Ook dit jaar is men op zoek naar
nieuwe, enthousiaste collectanten! Je kunt je hiervoor opgeven
bij Dorie van Boxtel, het liefst
voor 11 februari. Je kunt je ook
aanmelden door een mail te sturen naar
dorievanboxtel@outlook.com.
Tenslotte kun je je ook telefonisch opgeven door Ardith Manders te bellen op
06-51263021.

winterse middag
Bij de Zonnebloem Heeswijk, Dinther,
Loosbroek en Vorstenbosch
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK/VORSTENBOSCH - vorige week
maandag was de eerste activiteit van de Zonnebloem van 2019.
er was gekozen voor een nieuwe activiteit in januari, namelijk ‘De
winterse middag’, in het Willibrordcentrum in Heeswijk. Zo’n 95
gasten en vrijwilligers mochten verwelkomd worden.
De middag begon om 13.30 uur
met koffie en een lekkere koek.
Daarna nam Bart van Schijndel
het woord. Hij had een bijzondere
lezing over de familie Van Schijndel. Na zijn interessante verhaal
kon er genoten worden van een
kopje koffie en betraden de leden van de Juinders het toneel
om de aanwezigen te vermaken
met mooie bekende Nederlandstalige liedjes. In de pauze kreeg
iedereen een consumptie en kon
men gezellig even buurten, ook
belangrijk! Na de pauze kwamen
de Juinders voor de tweede keer
op het podium om het publiek te
vermaken met hun muziek. Het
was een hele gezellige middag.

Maar omdat deze middag ‘winterse middag’ werd genoemd
moest er natuurlijk ook winters
afgesloten worden. Dus... voor
iedereen een lekkere kop erwtensoep met roggebrood. Dit liet
iedereen zich goed smaken!
Deze middag werd mede mogelijk gemaakt door de Kledinginzameling uit Heeswijk die een
hele mooie financiële bijdrage
gegeven had. Bedankt daarvoor!
Ook een woord van dank aan
het personeel van het Willibrordcentrum en de vrijwilligers van
de afdeling Heeswijk.
Deze activiteit was er zeker weer
eentje die voor herhaling vatbaar
is.

Moeilijke voeten?
HEESWIJK-DINTHER - In woonzorgcentrum Laverhof in HeeswijkDinther zal op vrijdag 8 februari een bijeenkomst worden gehouden
speciaal bedoeld voor mensen met moeilijke voeten. In de centrale
hal van Laverhof, gevestigd aan de Zijlstraat 1 in Heeswijk-Dinther,
zal dan van 10.00 tot 12.00 uur een verkoopochtend worden gehouden. De bijeenkomst zal worden verzorgd door jonker Speciaal
Schoeisel vOf uit Wadenoijen.

Deze firma levert al ruim vijftien
jaar schoenen en pantoffels, zowel voor dames als heren, in veel
verschillende lengte- en wijdtematen. De ideale oplossing
voor mensen met gevoelige of
opgezwollen voeten of enkels,
steunkousen, zwachtels, beugels,
steunzolen, hallux valgus (knobbels), likdoorns, eksterogen, hamertenen, diabetes en reumatische aandoeningen. Nieuw is een
speciale collectie stretchschoenen dat in zijn geheel bestaat uit
zacht elastisch materiaal, speciaal
bedoeld voor mensen met (erg)
gevoelige voeten.
Jonker Speciaal Schoeisel heeft

zich toegelegd op brede en zelfs
extra brede schoenen en pantoffels voor mensen met brede
of opgezwollen voeten, maar
daarnaast kunnen ook de meer
courante wijdtematen geleverd
worden. Belangstellenden zijn
van harte welkom. De toegang is
gratis en pinnen is mogelijk.

bewegen naar
gezondheid.
BEWEGEN NAAR
GEZONDHEID

scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan

‘Alles wordt goed geregeld,
zodat je weer verder kunt’

FysioCentrum Heesch staat
voor jou klaar met:

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

- Fysiotherapie, manuele-, sport-,
kinder-, bekken-, psychosomatisch en
geriatriefysiotherapie
- Echografie, dry needling, TENS,
loopanalyse, medical taping
Na een intensieve periode met veel veranderingen, tijdelijke oplossingen en een verbouwing,
kunnen- wij Fysio
met trots mededelen
dat onze tweede
vestiging voor fysio
en ﬁtness aan de
bij COPD,
Claudicatio,
Parkinson,
Cereslaan 12b onlangs is geopend. FitnessCentrum Heesch zal jou - als nieuwste lid binnen
oncologie,
CVA,
duizeligheid
en kaakklachten
het collectief
- met dezelfde waarden
gaan helpen
te bewegen naar gezondheid.
FysioCentrum Heesch is volop in beweging. Op weg naar misschien wel het meest
onderscheidende sport- en bewegingscentrum van Heesch en omstreken! Vanuit ons
collectief FysioCentrum Heesch, FitnessCentrum Heesch (voorheen Wellness Test & Training)
én Kinderfysio Maasland willen we iedereen in beweging brengen. Dit doen wij vanuit onze
gezamenlijke passie voor bewegen. Met begeleiding op maat, waar jij je prettig bij voelt.

Onze vestigingen vormen zo samen een totaalconcept voor (kinder)fysio en ﬁtness.
Hier geven wij al een tipje van de sluier weg rondom ons drieluik en de bijbehorende
vernieuwde uitstraling. Begin 2017 organiseren we een ofﬁciële opening. We vertellen je hier
de komende tijd meer over. Kom vooral eens langs in onze nieuwe vestiging, proef de sfeer
en beweeg met ons mee!

Hoe zorg ik ervoor dat mijn personeel
hun werk met plezier kan blijven doen?

Een afspraak maken? Bel of kom langs!

Verdilaan 48/Cereslaan 12b | Heesch | T 0412-45 70 67
BEWEGENNAARGEZONDHEID.nl

Laar 63a - 5388 HC Nistelrode - 0412-20 60 14
info@gratisarbospreekuur.nl - www.gratisarbospreekuur.nl
Cereslaan 12b, 5384 VT Heesch
Verdilaan 48, 5384 CJ Heesch
Fysio: 0412 45 70 67
Fitness: 0412 48 47 92
Kinderfysio: 0412 72 49 20
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jubileum scouting Mira Ceti

Veel leden gaan over in leiding

Herkenbaar aan de groene blouse met scoutingdas met dasring

NISTELRODE - afgelopen weekend is scouting Mira Ceti haar 50ste jubileumjaar ontzettend feestelijk
gestart. 1 februari werd door de vrijwilligers in heel het dorp de jubileumvlag gehesen en kleurde Nistelrode een weekend lang blauw/geel.
Precies vijftig jaar eerder werd
voor het eerst de vlag gehesen
toen de scoutingvereniging door
Wim van Lith en Wim Smits opgericht werd, met als een belangrijke reden dat er meer (jeugd-)
verenigingen moesten komen
in Nistelrode. Mira Ceti is in die
vijftig jaar uitgegroeid tot een
mooie, enthousiaste club met
nog steeds haar prachtige scoutcentrum Achter de Berg. Deze
locatie is dit jaar ook al 12,5 jaar
Labelterrein, waarmee het voor
alle scoutinggroepen uit Nederland een geliefde kamplocatie is.

Explorers, Roverscouts en twee
Stamgroepen (Ad de Laat Kampvuurstam en D’n Eik Plusscouts),
is het een levendige vereniging
voor jong en oud.
Het jubileumjaar is dit weekend
goed ingeluid met een groot feest
voor alle vrijwilligers van Mira
Ceti. In Zaal ’t Tramstation werd

Dat
de
vereniging
nog steeds
verankerd
zit in Nistelrode,
is wel
te zien
aan hoe vaak de vlag wekelijks
gehesen wordt bij Mira Ceti.
Met een grote Bevergroep, twee
Welpen- en Scoutsgroepen,

er met woorden van de voorzitter Toine van den Heuvel via een
interactieve quiz teruggeblikt op
de afgelopen vijftig jaar. Ook
werden waarderingsspeldjes uitgereikt aan de vrijwilligers die al
langere tijd vrijwilligerswerk doen
voor Mira Ceti. En het blijkt, met
vrijwilligers in ons midden die al
ruim 30(!) jaar actief zijn voor de
club, dat scouting echt door ons
bloed stroomt. Vervolgens werd

het jubileumlied, geschreven
door de Kampvuurstam, uit volle
borst meegezongen.
De scoutsband uit de regio,
Qualawaai, bracht het feest echt
op gang met haar vrolijke en
swingende set.
Gedurende het hele jaar zal Mira

‘Vrijwilligers die al ruim 30(!) jaar
actief zijn voor de club, waarbij
‘scouting echt door het bloed stroomt’ ‘
Ceti laten merken dat zij jarig is.
Tijdens de jaarlijkse Sint Jorisviering op 13 april zal er een receptie zijn voor alle betrokkenen en
(oud)-leden van Mira Ceti.
Ook wordt er een aantal feestweekenden georganiseerd zoals een weekend voor de jeugd
waarbij heel de club, van Bever
tot Explorer, op ons scoutcentrum een echt scoutingweekend

heeft met alle activiteiten die
scouting zo leuk maken.
Tijdens dit weekend, dat plaatsvindt op 14 tot en met 16 juni,
zullen we ons feest ook in het
dorp vieren, dus wie zin heeft
kan een kijkje komen nemen!
Ook is er een weekend voor de
grote groep fanatieke vrijwilligers omdat scouting, als je ‘volwassen’ bent, wellicht alleen

nog maar leuker wordt en dat de
spelletjes misschien iets anders
worden, maar de fijne sfeer altijd
hetzelfde blijft!
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kbo nistelrode

KBO Bernheze

Voorproefje van carnaval

Gehandicaptenvervoer zoekt
chauffeurs
HEESCH - De chauffeurs van
Gehandicaptenvervoer zorgen
ervoor dat bewoners van diverse woongroepen en Heelwijk
wekelijks ’s avonds naar hun
activiteiten worden gebracht.
Dat kan zijn een clubavond in
De Hulst in Oss, een zwemles in
Oss, dansles in Oss, muziekles
in Berghem of disco Speedy in
Heesch. De bewoners gaan er
met veel plezier heen.
De stemming zit er goed in. V.l.n.r: Jo, Irene, Frieda, Marco, Bets, Lena, Bertha, Ton, Theo en Maria

Foto: Hans van der Wielen

Senioren genoten
van voorproefje
carnaval
NISTELRODE - Zo’n 120 senioren waren present bij een speciale carnavalszitting op 27 januari
in de grote zaal van CC Nesterlé.
KBO Nistelrode en Stichting De
Wevers hadden een gevarieerd
programma samengesteld.
Prins Rini d’n Twidde en zijn gevolg waren present toen de middag werd begonnen met dans
door de Huppels en de Dansgar-

de. Daarna was het de beurt aan
Hans Verbaarschot uit Deurne
die ruim een half uur vol kletste
met komische verhalen en anekdotes uit de tijden van weleer,
toen de pastoor het nog voor het
zeggen had. Na de pauze was
het podium voor Gert van Boxtel
uit Schaijk met sketches, liedjes
en gedichten, uit het leven gegrepen. Tot besluit stookten de
Brallies de boel weer stevig op,
waarbij de prins voorop ging in
de polonaise en er gezellig werd
ingehaakt en meegezongen.

er koffie met een ‘verleiding’ van
Van Mook, de Echte Bakker en
tijdens de pauze waren er drankjes met een hartige prikker uit de
keuken van Laarstede.

Ook de inwendige mens kwam
niets tekort. Bij binnenkomst was

Meer foto’s op
www.kbonistelrode.nl.

Het KBO-bestuur en het comité
seniorencarnaval van Stichting
De Wevers kijken terug op een
geslaagde middag, tot stand gekomen dankzij een goede onderlinge samenwerking. Beheerders
en vrijwilligers van CC Nesterlé,
bedankt voor de inzet om de
middag tot een succes te maken.

De chauffeurs rijden over het
algemeen eens per veertien dagen, maar dan moeten er wel
genoeg bestuurders zijn! De gezinsvervangende tehuizen en
Heelwijk betalen uiteraard een
ritprijs aan de chauffeur en eens
per jaar komt men gezellig bij elkaar om elkaar ook wat beter te
leren kennen. Heb je nog wat tijd
over en wil je het team komen
versterken? Dat zou heel mooi
zijn! Neem dan contact op met
kartrekker Maricus van Schijndel,
0412-451881 of 06-10332304.
Hij neemt je de allereerste keer
mee zodat je precies weet waar
het is en wie de bewoners zijn.
Dankbaar werk en de bewoners
zijn er blij mee!.

Kort nieuws
Eetpunt
Loosbroek
LOOSBROEK - Inwoners van
Loosbroek worden in de gelegenheid gesteld om een
keer per week in een gezellige omgeving een gezamenlijke maaltijd te gebruiken in
het Steunpunt van Ouderen
D’n Hoek, Molenhoeve 34a.
Gezellig samen met anderen
aan tafel eten.
Op donderdagmiddag om
17.00 uur wordt een gezonde 3-gangen maaltijd geserveerd, die bereid is door de
keuken van Laverhof.
Het menu bestaat uit soep,
aardappels, puree, rijst, vlees
of vis en twee soorten groenten met aansluitend een toetje.
De kosten zijn € 8,60 per
maaltijd. Tijdens de maaltijd
kan een glas wijn € 1,50 worden genuttigd. Na de maaltijd
is er nog de mogelijkheid om
een kop koffie of thee te drinken.
Opgeven voor een maaltijd
op donderdag kan tot maandagavond bij Ria de Backer,
0413-229435 of
06-27591608 of via mail:
ria_de_backer@hotmail.com.

7

Woensdag 6 februari 2019

Cabaret en toneelgroep
De Lachspiegel speelt haar
69ste revuevoorstelling
Dit jaar is de voorstelling getiteld ‘100% LS’

Aanbiedingen geldig van
7 t/m 13 februari
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

GESNEDEN CHINESE KOOL
500 gram € 0.98
BLEEKSELDERIJ per stuk € 0.98
AVOCADO’S 2 stuks € 1.95
Groot assortiment rauwkostsalades
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

HEESWIJK-DINTHER - Uit de tijd of niet? Oordeel zelf over de optredens van cabaret
en toneelgroep De Lachspiegel. Het concept gaat al 69 jaar mee en dat is meer dan
bijzonder! De gouden formule is dat alles door de groep zelf wordt gedaan: ‘100
procent Lachspiegel’ zoals de titel al zegt. Van tekst tot toneel en van het eerste woord
van de aankondiging tot de laatste galm van het slotlied; alles is uit eigen koker. Ook
de kleding, de decors, de liedteksten en de sketches. Tel daarbij op de variëteit van de
sketches; eenvoudige ‘voordoekjes’, die gespeeld worden tijdens lastige decorwissels
en aangeklede sketches compleet met podiumbrede decorstukken om de sfeer van het
stuk te vervolmaken.

De sketches ontstaan door de
gebeurtenissen van alledag door
een olijke bril te zien, door de

Lekker bij soep, lunch & borrel
Nu

2,50

Mueslikoeken

4+2 gratis

Met spelt uit de Maashorst!

Weekendknaller!

Appelkruimelvlaai

De leden van de cabaretgroep
werken met hart en ziel aan de
voorbereidingen, wat uiteraard
een heerlijke bezigheid is.
Vlak voor de optredens worden
in marathonsessies alle aspecten
van de voorstelling aangescherpt
en gestroomlijnd.
De gasten moeten immers een
vloeiend verloop voorgeschoteld
krijgen, ondanks de intensieve
decorwisselingen die soms met
hangen en wurgen achter de
gordijnen de toneelmeesters tot
waanzin drijven!

Foccacia Tomaat

8 personen, nu

Alleen geldig op vrijdag en zaterdag

Van Mook

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

5,95

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

humor die je aantreft op straat
op te rapen en te verpakken in
een passend eigentijds jasje. Een
mengsel van onderwerpen dat
soms verrast, maar toch ook herkenbaar is. De Lachspiegel heeft

weken na afloop van een voorstelling de pen alweer oppakt
om weer een serie sketches te
maken. Een serie die de opmaat
vormt van de voorstelling van
volgend jaar; de jubileumvoor-

Vorstenbosch
0413-363645

De voorstelling roept op
tot een lach en een traan
een dynamische bezetting. Bijna elk jaar is er wel een nieuwe
speler of helper achter de schermen. Mede hierdoor blijft De
Lachspiegel ook vernieuwen en
haar plaatsje in de cultuurkalender van Heeswijk en omstreken
stevig behouden.
De voorstelling roept op tot een
lach en een traan; geen tranen
van verdriet, maar van het lachen! Dat is de ambitie van De
Lachspiegel, dat binnen enkele

stelling van zeven decennia ervaring en vernieuwing!
Je bent van harte welkom op
een van de voorstellingen. De
uitvoeringen zijn op vrijdag 15
februari, zaterdag 16 februari en
zondag 17 februari in het Willibrordcentrum. Aanvang 20.00
uur. Entree € 8,-.
Kaarten kunnen gereserveerd
worden bij Wil van Grinsven,
0413-292781.

Nistelrode
0412-611282

Gebraden gehakt
Uit eigen keuken
100 gr.

€ 1,20

Selleriesalade Schnitzelvariatie
100 gr.

€ 0,99

100 gr.

€ 1,35

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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Bernhezefamilieberichten
“Je hebt je hele leven zo moeten knokken
en alles alleen moeten doen.
In het ziekenhuis heb ik voor jou gestreden
om je laatste wens in vervulling te laten gaan,
maar dat is niet gelukt.
Dus nu, op het allerlaatste moment,
heb je het weer, zoals altijd
helemaal alleen moeten doen…
heel verdrietig.
Ik ben trots op je.”
Joyce

In Memoriam

Paul van Nistelrooij
Verslagen zijn wij na het zeer plotselinge overlijden van ons maatje Paul van
Nistelrooij. Paul is altijd een zeer betrokken lid en een drijvende kracht geweest
bij alles wat de motorclub organiseerde. Samen hebben we genoten van en
ontzettend veel plezier gehad tijdens de vele motorritten naar onder andere
Engeland, Duitsland en België. Genoten hebben we ook van de vele motorraces
die we samen bekeken en beleefd hebben.
Paul, jij laat een ontzettend grote leegte achter die niet meer ingevuld kan
worden. De geplande tourritten, club- en feestavonden zullen nooit meer
hetzelfde zijn zonder jou.

Op zoek naar rust nam zij een eenzaam maar moedig besluit.

Ria Hoefnagel

Maria Wilhelmina Petronella

Jij bent zonder ons aan jouw laatste rit begonnen.

weduwe van

Het ga je goed, maatje!

Piet van Oss

Onze gedachten gaan uit naar Paul’s moeder, zijn vrouw Liesbeth, zijn twee
meiden Anne en Kim, zijn broers en zus en familie.

Zij overleed in de leeftijd van 67 jaar
We hebben je in liefde losgelaten.
Joyce
Wesley
Nikki
Levi
Ziggy

Lezing Luigi Gioia in de Abdij van Berne
HEESWIJK-DINTHER - De bekende Italiaanse benedictijner monnik en systematisch theoloog Luigi
Gioia geeft wereldwijd spirituele retraites. Deze maand komt hij naar Nederland in verband met de
verschijning van zijn nieuwe boek ‘Aangeraakt door God’.

4 februari 2019
Corresponsdentieadres:
De Wisboom, 52, 5384 HC Heesch
Ria is thuis. Iederen is welkom om afscheid van haar te komen nemen,
neem daarvoor even contact op met Joyce. Woonvoorziening
Heelwijk, Mozartlaan 2, app 307 te Heesch.
De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 9 februari
om 10.00 uur in de aula van crematorium Uden, Belgenlaan 11 te
Uden. Aansluitend ontmoeten wij elkaar in de koffiekamer van het
crematorium.
Wij wensen onze collega Joyce en haar familie
heel veel sterkte met dit verlies.
Team Bernheze Media
Heidi Verwijst
Rian van Schijndel

‘Aangeraakt door God’
In ‘Aangeraakt door God’ vervolgt Luigi Gioia op een aanstekelijke manier zijn weg van het
gebed. In het bidden en in het
lezen van de Bijbel word je aangeraakt door God en raak je bewust van zijn tegenwoordigheid.
Deze vorm van contemplatie
geeft een vreugde en vrede die
veel verder reikt dan de populaire, maar onpersoonlijke vormen
van spiritualiteit in deze tijd. In
het evangelie van Johannes en
in enkele seculiere werken toont
Gioia plaatsen waar God zich
laat vinden.

Zaterdag 9 februari komt Luigi
Gioia naar de Abdij van Berne.
Hij geeft een lezing over zijn
nieuwe boek ‘Aangeraakt door
God’ waarbij aandacht voor gebed en contemplatie centraal
staat.
Zaterdag 9 februari. 14.00 uur
Abdij van Berne,
Heeswijk-Dinther
Entree: Plaatsen à € 15,- kunnen
gereserveerd worden via
activiteiten@bernemedia.com.
Meer informatie via
www.berneboek.com/lezingdoor-luigi-gioia.

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

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

Voor u, naast u, met u

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd 1

20/04/16 10:25
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HEMA Heesch breidt uit,
Primera vestigt zich in Heesch

Heelwijk viert multiculturele Valentijnsdag
HEESCH - Heelwijk organiseert 14 februari samen met het Heesche
vrouwennetwerk een gezellige multiculturele ontmoetingsmiddag
van 14.30 tot 16.30 uur in de Gasterij. Wijkbewoners zijn van harte
welkom om mee te doen aan deze ontmoeting.
In Heelwijk werken veel allochtone vrijwilligers en het leek de
bewoners leuk om deze eens op
een andere manier te leren kennen.

deelnemers uit
diverse landen
presenteren
hapjes
Trees en Angelique

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.”
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, tijd-

schriften, boeken, wenskaarten
en cadeau-artikelen. Beide winkels hebben de officiële opening
op zaterdag 23 februari en zijn
aansluitend op zondag 24 februari ook geopend. HEMA blijft

Nadere informatie is te verkrijgen bij Gertruud Verbruggen,
0412-465551.

tijdens
de ver-

HEESCH - CC De Pas doet al sinds het ontstaan van de Rabobank Clubkas Campagne mee aan dit
initiatief. Tijdens deze campagne mogen leden van Rabobank Oss Bernheze hun stem uitbrengen op
de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. De stemmen van de leden zijn geld
waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze
vereniging of stichting krijgt.
van een oud en asbesthoudend
biljart en na de bedragen een

Ook zullen de bewoners van
Heelwijk voor een Hollands hapje zorgen. Een Hollands bakkie
koffie of thee ontbreekt natuurlijk niet!

tijdens de verbouwing
geopend maar heeft

Biljart dankzij Rabobank Clubkas

Afgelopen jaren heeft CC De
Pas ingezet op de vervanging

Daarom werd het idee opgepakt
om deze middag te organiseren
voor én met deze vrijwilligers.
Ook is er contact gezocht met
het vrouwennetwerk Heesch en

gezamenlijk wordt deze middag
gestalte gegeven. Zo zullen de
deelnemers uit diverse landen
hapjes presenteren uit hun land,
kleding showen, zal er dans en
zang zijn en zullen we op deze
manier kennis maken met elkaars culturen en gebruiken.

aantal jaren opgespaard te hebben is het onlangs gelukt om het
biljart te vervangen.
Het biljart staat samen met een
viertal andere biljarts in een
ruimte waar leden van de KBO
en Soos Zonder Naam regelmatig te vinden zijn om hun hobby
op het groene laken te beoefenen. Naast vriendschappelijke
wedstrijden worden er ook interne en externe competities gespeeld.
Het mag duidelijk zijn dat CC
De Pas en de gebruikers van het
biljart Rabobank Oss Bernheze
willen bedanken!

Openingstijden per 1 februari 2019:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

09.30 - 18.00 uur
09.30 - 18.00 uur
09.30 - 18.00 uur
09.30 - 18.00 uur
09.30 - 18.00 uur
09.30 - 18.00 uur

’t Dorp 61a • Heesch • 0412-769072 • www.depot-heesch.nl

Online interactief leren
overal en altijd

info@stilios.nl

www.stilios.nl

10

Woensdag 6 februari 2019

Resultaten Bernhezer Burgerpanel:
Hoe denken Bernhezenaren over vaccineren

Eens
in de zoveel weken kun je via het burgerpanel van Bernheze je mening geven over thema’s die specifiek voor onze gemeente of in het algemeen belangrijk zijn. Inwo
nerspanel TipMooiBernheze is een samenwerking van DeMooiBernhezeKrant en onderzoeksbureau Toponderzoek. Alle resultaten zijn te vinden op www.tipmooibernheze.nl.


Ϯ͘ ZĞĐŚƚĞƚĞůůŝŶŐĞŶ
Vaccinatie
Steeds meer mensen laten hun kinderen niet inenten. Landelijk daalde de vaccinatiesĂĐĐŝŶĞƌĞŶ
graad
van 96 naar 92,9%, terwijl 95% ‘veilig’ is. De vragenlijst over vaccineren is door

330
panelleden ingevuld.
,ĞƚĂĂŶƚĂůďĂďǇ’Ɛ͕ŬůĞƵƚĞƌƐĞŶƐĐŚŽŽůŬŝŶĚĞƌĞŶĚĂƚǁŽƌĚƚŝŶŐĞģŶƚŝƐĚĞůĂĂƚƐƚĞũĂƌĞŶ
ĂĨŐĞŶŽŵĞŶ͘tĂƐĚĞǀĂĐĐŝŶĂƚŝĞŐƌĂĂĚǀĂŶďŽĨ͕ŵĂǌĞůĞŶĞŶƌŽĚĞŚŽŶĚ;ĚĞDZͲǀĂĐĐŝŶĂƚŝĞͿ
Van
hen laat 83% zijn kinderen vaccineren en 12% zou dat doen als men kinderen had,
ŽŶĚĞƌƉĞƵƚĞƌƐǀŝũĨũĂĂƌŐĞůĞĚĞŶŶŽŐϵϲƉƌŽĐĞŶƚ͘ŝƚũĂĂƌŝƐĚĂƚƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞϵϮ͕ϵ͘EĂĂƐƚ
want:
“Wie wil al die risicovolle ziektes weer terug?” Slechts een heel klein deel laat
zijn
kinderen niet vaccineren. Twee van hen lichten toe: “Een deel van de inentingen
ƌĞůŝŐŝĞƵǌĞŵŽƚŝĞǀĞŶŽŵŶŝĞƚŝŶƚĞĞŶƚĞŶ͕ŝƐĞƌĞĞŶŐƌŽĞŝĞŶĚĂĂŶƚĂůŽƵĚĞƌƐĚĂƚƚǁŝũĨĞůƚŽĨĞĞŶ
wel
en een deel niet.”
ǀĂĐĐŝŶǀĞƌƐƚĂŶĚŝŐŝƐ͘

Verplichten of niet?
Driekwart van de respondenten (75%) wil verplichte vaccinatie. Voor hun kinderen,
maar ook voor de omgeving, speciaal baby’s. Daarnaast wijst men op de behandelkosten
bij ziekte. Verplichten kan/hoeft niet volgens 13%, van wie sommigen wel vinden

dat
weigeren consequenties zou moeten hebben: “Het is voor ouders te gemakkelijk

om
nee te zeggen.”



2 “Vaccineren zou verplicht moeten worden gesteld door de
overheid.”



;/ŶŚŽĞǀĞƌƌĞďĞŶũĞŚĞƚ;ŽŶͿĞĞŶƐŵĞƚĚĞƐƚĞůůŝŶŐ͍Ϳ

ϭ,ĞďũŝũũĞŬŝŶĚĞƌĞŶŐĞǀĂĐĐŝŶĞĞƌĚ͍
ϵϬй

ϰϱй

;ŶсϯϯϬͿ

ϴϯй

ϰϬй

ϴϬй

Ϯϱй

ϱϬй

ϮϬй

ϰϬй

ϭϱй

ϯϬй
ϮϬй
ϭй

Ϭй

:Ă

EĞĞ

ϭй

Ϯй

Ϯй

/ŬǁĞĞƚŶŝĞƚ /ŬŚĞďŐĞĞŶ /ŬŚĞďŐĞĞŶ /ŬŚĞďŐĞĞŶ
ŬŝŶĚĞƌĞŶ͕
ŬŝŶĚĞƌĞŶĞŶ
ŽĨŵŝũŶ
ŬŝŶĚĞƌĞŶ͕
ŬŝŶĚĞƌĞŶǌŝũŶ ŵĂĂƌŝŬǌŽƵǌĞ ŵĂĂƌŝŬǌŽƵǌĞ ǁĞĞƚŽŽŬŶŝĞƚ
ŐĞǀĂĐĐŝŶĞĞƌĚ ǁĞůůĂƚĞŶ
ŶŝĞƚůĂƚĞŶ
ŽĨŝŬǌĞǌŽƵ
ǀĂĐĐŝŶĞƌĞŶ ǀĂĐĐŝŶĞƌĞŶ ǀĂĐĐŝŶĞƌĞŶ

Ϭй

Ϭй

tĞĞƚŶŝĞƚ

ϳϬй

ϲϬй 



ǀĂĐĐŝŶĞƌĞŶ͊
/ŬǀŝŶĚĚĞŽƉŚĞĨƌŽŶĚŽŵŚĞƚŶŝĞƚǀĂĐĐŝŶĞƌĞŶǀĞĞůƚĞǀĞĞůĞĞŶĞŝŐĞŶůĞǀĞŶŐĂĂŶůĞŝĚĞŶ͘
DĞŶƐĞŶŵŽĞƚĞŶǌŝĐŚďĞƚĞƌǀŽŽƌůĂƚĞŶůŝĐŚƚĞŶŽǀĞƌĚĞĨĞŝƚĞŶĞŶŐĞǀĂƌĞŶ͊tĂŶƚǁŝĞǁŝůĂů
ϭ͘ϭtĂƚŝƐĚĞƌĞĚĞŶĚĂƚũĞũĞŬŝŶĚĞƌĞŶŚĞďƚŽĨǌŽƵůĂƚĞŶ
ĚŝĞƌŝƐŝĐŽǀŽůůĞǌŝĞŬƚĞƐǁĞĞƌƚĞƌƵŐ͍
ǀĂĐĐŝŶĞƌĞŶ͍
/ƐũĞǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚĂůƐŽƵĚĞƌƐ
;ŶсϯϭϭͿ
DŽĞƐƚǀĞƌƉůŝĐŚƚǌŝũŶ͘
ϵϮй
KŶǌĞŬŝŶĚĞƌĞŶŚĞďďĞŶǌĞůĨŬŝŶĚĞƌĞŶǀŽŽƌŽŶƐŶŝĞƚǀĂŶƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐ͘
ŽƵŚĞƚŶƵŶŝĞƚŵĞĞƌĚŽĞŶ
ĞŶĚĞĞůǀĂŶĚĞŝŶĞŶƚŝŶŐĞŶǁĞůŐĞĚĂĂŶĞŶĞĞŶĚĞĞůůĂƚĞƌ͘^ŽŵŵŝŐĞŝŶĞŶƚŝŶŐĞŶĚŽĞŶǁĞ
ĚƵƐŶŝĞƚ͘
'ĞĞŶďŵƌǁĞůĚƚƉŽŽŬŐĞĞŶŬ

ϰϬй


ϰ

ϯϬй



ϮϬй
ϭϬй
Ϭй

Ϯй

ϱй

ϭй

<ĂŶƐŽƉǌŝĞŬǁŽƌĚĞŶŝƐ
/ĞĚĞƌĞĞŶŝŶŵŝũŶ
ŶĚĞƌĞƌĞĚĞŶ͕ŶĂŵĞůŝũŬ͗
tĞĞƚŶŝĞƚ

ŬůĞŝŶĞƌ
ŽŵŐĞǀŝŶŐĚŽĞƚŚĞƚ


KƉǀƌĂĂŐΗϭ͘ϭtĂƚŝƐĚĞƌĞĚĞŶĚĂƚũĞũĞŬŝŶĚĞƌĞŶŚĞďƚŽĨǌŽƵůĂƚĞŶǀĂĐĐŝŶĞƌĞŶ͍ΗĂŶƚǁŽŽƌĚƚϵϮйǀĂŶ

ĚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶ͗Η<ĂŶƐŽƉǌŝĞŬǁŽƌĚĞŶŝƐŬůĞŝŶĞƌΗ͘

ϭ͘ϮtĂƚŝƐĚĞƌĞĚĞŶĚĂƚũĞũĞŬŝŶĚĞƌĞŶŶŝĞƚŚĞďƚŽĨŶŝĞƚǌŽƵ
ŶĚĞƌĞƌĞĚĞŶ͕ŶĂŵĞůŝũŬ͗
ůĂƚĞŶǀĂĐĐŝŶĞƌĞŶ͍

 ĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐŬŝŶĚŵĂĂƌŽŽŬĚĞĂŶĚĞƌĞŶ͘
;ŶсϳͿ
 ϴϬйŽŵďŝŶĂƚŝĞǀĂŶŬĂŶƐŽƉǌŝĞŬƚĞǀĞƌŬůĞŝŶĞŶĞŶŚĞƚǀĞƌŐƌŽƚĞŶǀĂŶŐƌŽĞƉƐŝŵŵƵŶŝƚĞŝƚ
ϳϭй
 ϳϬйĂƚũĞĂŶĚĞƌĞŶŶŝĞƚďĞƐŵĞƚ
 ĞƐƚŝũĚƐǁĂƐŝŬŶŝĞƚŚĞůĞŵĂĂůŽƉĚĞŚŽŽŐƚĞŽŵƚƌĞŶƚǀĂĐĐŝŶĂƚŝĞƐ͘
 ϲϬй'ĞǁŽŽŶƚĞͬŬƵĚĚĞŐĞĞƐƚͬŵĂĂƌǌĞŬĞƌŽŽŬďĞůĂŶŐƌŝũŬ
 ,ĂĚƚŽĞŶŶŽŐŶŝĞƚĚĞŝŶĨŽĚŝĞŝŬŶƵŚĞď
ϱϬй
 ,ĞĞůůĂŶŐŐĞůĞĚĞŶǁĂƐĚŝƚŐĞĞŶĚŝƐĐƵƐƐŝĞƉƵŶƚ
 ϰϬй,ĞƚŐƵŶƐƚŝŐĞĞĨĨĞĐƚǀŽŽƌĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶǌĞůĨ͕ŵĂĂƌŽŽŬǀŽŽƌĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶŝŶĚĞŽŵŐĞǀŝŶŐ͘
 :ĞďĞŶƚŶŝĞƚĂůůĞĞŶǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬǀŽŽƌũĞĞŝŐĞŶŐĞǌŝŶ͕ŵĂĂƌŽŽŬǀŽŽƌĚĞŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉ
Ϯϵй
ϯϬй
ǁĂĂƌŝŶũĞǁŽŽŶƚ͘
 ϮϬй<ĂŶƐŽƉǌĞůĨǌŝĞŬǁŽƌĚĞŶŝƐŬůĞŝŶĞƌŵĂĂƌŽŽŬŬĂŶƐŽŵĂŶĚĞƌĞŶĂĂŶƚĞƐƚĞŬĞŶŝƐŬůĞŝŶĞƌƐƚĞŬĞŶ
 <ĂŶƐŽƉǌŝĞŬǁŽƌĚĞŶǀŽŽƌĞŝŐĞŶŬŝŶĚŝƐŬůĞŝŶĞƌ͕ŵĂĂƌŽŽŬǀŽŽƌĚĞŽŵŐĞǀŝŶŐ͘
 ϭϬйE͘ǀ͘ƚ͘
 ϬйKŵǌŽǁĞůŵŝũŶŬŝŶĚĞƌĞŶĂůƐĚŝĞǀĂŶĂŶĚĞƌĞŶƚĞďĞƐĐŚĞƌŵĞŶƚĞŐĞŶĚĞŐĞǀŽůŐĞŶǀĂŶĚĞ
ďĞƐŵĞƚƚĞůŝũŬĞǌŝĞŬƚĞŶǁĂĂƌǀŽŽƌǌĞŝŶŚĞƚƌŝũŬƐǀĂĐĐŝŶĂƚŝĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂǁŽƌĚĞŶŝŶŐĞģŶƚ
ZĞĚĞŶ͗
tĞĞƚŶŝĞƚ
 dŽĞŶǁŝƐƚŝŬŶŽŐŶŝĞƚǁĂƚŝŬŶƵǁĞĞƚ

KƉǀƌĂĂŐΗϭ͘ϭtĂƚŝƐĚĞƌĞĚĞŶĚĂƚũĞũĞŬŝŶĚĞƌĞŶŶŝĞƚŚĞďƚŽĨŶŝĞƚǌŽƵůĂƚĞŶǀĂĐĐŝŶĞƌĞŶ͍ΗĂŶƚǁŽŽƌĚƚ
 tĂƐŶŽŐŶŝĞƚǀĞĞůŽǀĞƌďĞŬĞŶĚ͕ĚƵƐũĞǀŽůŐĚĞĚĞŝŶǀůŽĞĚǀĂŶĚĞĨĂƌŵĂĐĞƵƚŝƐĐŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞ
 tĂƐƐƚĂŶĚĂĂƌĚŝƐϰϱũĂĂƌŐĞůĞĚĞŶ
ϳϭйǀĂŶĚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶ͗ΗZĞĚĞŶ͗Η͘


ZĞĚĞŶ͗
dŽĞůŝĐŚƚŝŶŐ

ϱй
ϭй

ĞĞƌŵĞĞƌĞĞŶƐ

DĞĞĞĞŶƐ

EĞƵƚƌĂĂů

DĞĞŽŶĞĞŶƐ

ĞĞƌŵĞĞ
ŽŶĞĞŶƐ

tĞĞƚŶŝĞƚ

Op vraag "2 “Vaccineren zou verplicht moeten worden gesteld door de overheid.”" antwoordt 40%
Wat
kan de overheid doen?
ǀĂŶĚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶ͗ΗĞĞƌŵĞĞƌĞĞŶƐΗ͘

Reden voor wel of niet vaccineren
dŽĞůŝĐŚƚŝŶŐ
Reden
om te vaccineren is voor 92% ‘de kans op ziek worden verkleinen’. “Er zijn
:Ă
mensen
ŝƚŝƐŝŶŵŝĚĚĞůƐϯϬũĂĂƌŐĞůĞĚĞŶ͘ůƐŝŬŶƵǀŽŽƌĚĞŬĞƵǌĞƐƚŽŶĚǌŽƵŝŬǌĞŶŝĞƚůĂƚĞŶ
zoveel
die de wereld over gaan en allemaal brengen ze iets mee waar we ziek
ǀĂĐĐŝŶĞƌĞŶ͘
van kunnen
worden.” Onder ‘andere reden’ (5%) noemt men vaak: “het vergroten
 /ŬŚĞďŽŽŬŐĞƚǁŝũĨĞůĚŽŵƚĞǀĂĐĐŝŶĞƌĞŶ͕ŵĂĂƌŝĞĚĞƌǁĞůĚĞŶŬĞŶĚŵĞŶƐŬŽŵƚďŝũĞĞŶ
van groepsimmuniteit”.
Niet willen vaccineren heeft vooral te maken met angst voor

ŶĂƵǁŬĞƵƌŝŐĞĂŶĂůǇƐĞƚŽƚĚĞĐŽŶĐůƵƐŝĞĚĂƚĞƌŵĂĂƌĠĠŶũƵŝƐƚĞƵŝƚŬŽŵƐƚŝƐ͘ŶĚĂƚŝƐ͗
mogelijke
bijwerkingen en het idee dat vaccinatie niet nodig is of gewoon niet helpt.


ϭϬϬй 

ϵϬй

ϴϬй
EĞĞ


ϴй

ϱй

KƉǀƌĂĂŐΗϭ,ĞďũŝũũĞŬŝŶĚĞƌĞŶŐĞǀĂĐĐŝŶĞĞƌĚ͍ΗĂŶƚǁŽŽƌĚƚϴϯйǀĂŶĚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶ͗Η:ĂΗ͘



ϭϬй

ϭϬй

ϭϮй

ϭϬй

 ϱϬй


ϯϱй

ϯϬй

ϲϬй




ϰϬй

ϯϱй

ϳϬй

;ŶсϯϮϲͿ



Ruim de helft van de respondenten (56%) wil meer voorlichting, iets minder dan de
helft
(44%) verplichting: “Combinatie van goede voorlichting en enige dwang, in die
dŽĞůŝĐŚƚŝŶŐ
volgorde.”
zou veel persoonlijker en verplicht moeten zijn. Niet vaccineren
ĞĞƌ
Voorlichting
ůůĞĞŶŬŝŶĚĞƌĞŶĚŝĞƉƌŽďůĞŵĞŶŬƌŝũŐĞŶĚŽŽƌůŝĐŚĂŵĞůŝũŬĞƌĞĂĐƚŝĞƐŽƉǀĂĐĐŝŶĂƚŝĞƐŵŽĞƚ
ŵĞĞƌals consequentie
ǁĞůĞĞŶƵŝƚǌŽŶĚĞƌŝŶŐǀŽŽƌŐĞŵĂĂŬƚǁŽƌĚĞŶ͘
zou
mogen hebben dat kinderen geweigerd worden door scholen of
ĞĞŶƐ
 ůƐĞƌŶŝĞƚŐĞǀĂĐĐŝŶĞĞƌĚŝƐĞŶŵĞŶǁŽƌĚƚǌŝĞŬĚƌĂĂŝƚŵĞŶǁĞůŽƉǀŽŽƌĚĞ
kinderdagverblijven
en ouders gekort worden op de kinderbijslag.
ďĞŚĂŶĚĞůŬŽƐƚĞŶ͘

 ,ĞƚŐĂĂƚŚŝĞƌŽŵǀŽůŬƐŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚŝŶǌŝũŶĂůŐĞŵĞĞŶŚĞŝĚ͕ǁĂĂƌďŝũŶŝĞƚŝŶĞŶƚĞŶŽŽŬ
Kinderopvang
ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚŝĞƐŬĂŶŚĞďďĞŶǀŽŽƌĚĞŽŵŐĞǀŝŶŐĐ͘Ă͘ĂŶĚĞƌĞŬŝŶĚĞƌĞŶ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚǌĂů͕ĂůƐ
Driekwart (76%)
van de respondenten vindt dat de kinderopvang niet-gevaccineerde
kinderen magĞƌǌŝĞŬƚĞŽŶƚƐƚĂĂƚĚŽŽƌŶŝĞƚŝŶĞŶƚĞŶ͕ĚĞŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉƚŽĐŚǁĞĞƌŽƉŵŽĞƚĞŶĚƌĂĂŝĞŶ
weigeren. “Ouders mogen best een eigen keuze hebben, maar mogen
ǀŽŽƌĚĞŬŽƐƚĞŶ͘
andere kinderen
niet in gevaar brengen.” 11% vindt van niet: “Ze vormen toch alleen
 ongevaccineerden?”
,ĞƚŐĂĂƚŽŽŬŽǀĞƌĚĞǀĞŝůŝŐŚĞŝĚǀĂŶĚĞƌĚĞŶ͘
gevaar voor
en “Het eigen lichaam blijft heilig.” Iemand die ‘neu antwoordt
KŽŬǀŽŽƌĚĞŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚǀĂŶĂŶĚĞƌĞŬŝŶĚĞƌĞŶ͊tĂŶŶĞĞƌĞĞŶŬŝŶĚĞĞŶǌŝĞŬƚĞďŝũǌŝĐŚ
traal’ (11%)
wijst erop dat het gevaar voor niet-gevaccineerde kinderen
ĚƌĂĂŐƚĞŶĞĞŶďĂďǇĚĂĂƌƚĞŐĞŶŶŽŐŶŝĞƚŐĞǀĂĐĐŝŶĞĞƌĚŝƐ͕ŬĂŶĚĞďĂďǇŐĞǀĂĂƌůŽƉĞŶ
groter wordt als
ze allemaal bij elkaar zitten.
ǁĂŶŶĞĞƌǌĞĐŽŶƚĂĐƚŚĞďďĞŶŵĞƚĞůŬĂĂƌ͘
ĂƚǌŽƵŽŶŶŽĚŝŐůĞĞĚǀŽŽƌŬŽŵĞŶ͘ŶĚĞŵĞĚŝƐĐŚĞŬŽƐƚĞŶǀĂŶĞĞŶĞŶƚŝŶŐǌŝũŶǀĂƐƚ
ůĂŐĞƌĚĂŶĞĞŶďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐďŝũĞƌŶƐƚŝŐĞǌŝĞŬƚĞͬĐŽŵƉůŝĐĂƚŝĞƐ
 heeft
ĞŵĞĞƐƚďĞĚƌĞŝŐĞŶĚĞǌŝĞŬƚĞƐŵŽĞƚĞŶǀĞƌƉůŝĐŚƚǁŽƌĚĞŶďŝũĞůŬĞƌĞůĞŐŝĞ
De redactie
huisartsen in Bernheze de volgende stelling en vragen
voorgelegd:
 ĞǀƌĂĂŐŝƐĂůůĞĞŶŚŽĞũĞŚĞƚǀĞƌƉůŝĐŚƚŬĂŶƐƚĞůůĞŶ͘
 ĞǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƚŽŽŶƚĂĂŶĚĂƚŚĞƚǀĂĐĐŝŶĞƌĞŶĚĞŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚǀĂŶǌŽǁĞůŚĞƚŝŶĚŝǀŝĚƵ
Stelling Vaccinatie:
ĂůƐĚĞŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉƚĞŶŐŽĞĚĞŬŽŵƚ͘
De dalende vaccinatiegraad is een zorgwekkende ontwikkeling
EĞƵƚƌĂĂů  ĞŽǀĞƌŚĞŝĚŵŽĞƚƉĂƐŐĂĂŶǀĞƌƉůŝĐŚƚĞŶĂůƐĚĞĚĞĞůŶĂŵĞŽŶĚĞƌĞĞŶŶŝǀĞĂƵƐĐŚŝĞƚǁĂƚ
MEE EENS ĚĞĂůŐĞŵĞŶĞŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚŐĂĂƚďĞĚƌĞŝŐĞŶ͘
 ƌǌŽƵĚĞŶǁĞůĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚŝĞƐŵŽĞƚĞŶǌŝƚƚĞŶďŝũďǀĂĂŶŵĞůĚŝŶŐĞŶďŝũ
Vraag 1: ZietŬŝŶĚĞƌŽƉǀĂŶŐͬƐĐŚŽůĞŶͬǌŝĞŬĞŶŚƵŝǌĞŶͬǌŽƌŐƉŽůŝƐĞƚĐ͘ǁĂŶŶĞĞƌŵĞŶŶŝĞƚůĂĂƚ
u deze trend ook in Bernheze?
ǀĂĐĐŝŶĞƌĞŶ͘,ĞƚůŽŽƉƚŶƵƵŝƚĚĞŚĂŶĚĚĞŶŬŝŬǀŽŽƌĚĞŐĞŶĞĚŝĞǁĞůǀĂĐĐŝŶĞƌĞŶ͘ŽŝĞǌŽ
“Ik zie deze trend/stijging
(nog) niet in een dergelijke opmars in Bernheze zoals
ŵĞƚŵĞŶƐĞŶŝŶŐĞƐƉƌĞŬďůŝũǀĞŶǁĞůŬĞŶŝĞƚǁŝůůĞŶǀĂĐĐŝŶĞƌĞŶ͘
dat landelijk
wel zichtbaar is. Een enkeling in onze praktijk laat hun kinderen
 :ĞŬĂŶŚĞƚŶŝĞƚǀĞƌƉůŝĐŚƚĞŶ͕ǁĞůǌŽƵĞƌďĞƚĞƌĞǀŽŽƌůŝĐŚƚŝŶŐŬƵŶŶĞŶŬŽŵĞŶ͕ǁĂĂƌŽŵ
ŚĞƚďĞƚĞƌŝƐŽŵƚĞǀĂĐĐŝŶĞƌĞŶ͘
momenteel niet
vaccineren. Notitie: wij hebben een praktijk van 2.650 patiënten,
DĞĞĞĞŶƐ 

dus geen zicht op heel Bernheze.”

 Vraag 2: Wat zou volgens u de overheid of een andere partij moeten doen?

“Ik denk aan landelijke campagnes opstarten met eenvoudige reclames, pagina’s
in de krant met duidelijke tekst met uitleg, aandacht in alle media, social media
en tv-programma’s die door het hele publiek bekeken worden. Tevens een zeer
uitgebreide, leesbare folder bespreken op het consultatiebureau met uitleg en
gegevens over sterfte en complicaties en uitleg over de niet bewezen nadelen
van vaccinaties. Eventueel zoals reeds besproken wordt, kinderen weren uit
kinderdagverblijven, hoe vervelend dat ook is voor dat kind. Maar we zijn straks
niet meer collectief beschermd tegen een uitbraak. En die waren er vroeger
zeer veel, met grote complicaties voor de gezondheid en vele doden tot gevolg.
Mensen die hun kind niet vaccineren hebben echt geen idee wat voor gevaar op
het gebied van gezondheid hun eigen kind en die van de familie of buren loopt.
Het nadeel dat beschreven wordt en voor hen de reden is om niet te vaccineren
zijn ‘losse flodder verhalen’, het zijn enkele losse casussen, volledig uit het
verband gehaald. Daar zijn geen grote wereldwijde studies over! Alle grote studies
over het effect en de bewezen daling van alle ziektebeelden spreken mijns inziens
voor zich.”
Naam en huisartsenpraktijk op de redactie bekend.

Wil jij ook je mening geven en meepraten over belangrijke onderwerpen die in Bernheze spelen?
<ĂŶƐŽƉǌŝĞŬ
'ĞĞŶŽŶŶŽĚŝŐƚŽĞĚŝĞŶĞŶǀĂŶƐƚŽĨĨĞŶĚŝĞŚĞƚůŝĐŚĂĂŵŶŝĞƚŶŽĚŝŐŚĞĞĨƚ͘hŝƚǀŽŽƌǌŽƌŐǀŽŽƌ
 EĂĂƐƚďĞƐĐŚĞƌŵĞŶĞŝŐĞŶŬŝŶĚĞƌĞŶŽŽŬďĞƐĐŚĞƌŵĞŶŽŵŐĞǀŝŶŐ
Meld
je
dan
nu
aan
voor
ons
burgerpanel via www.tipmooibernheze.nl. Alles is anoniem en het invullen van de vragenlijsten kost maar een paar minuten!
ĂůůĞƌŐŝĞĞŶĂƵƚŽŝŵŵƵƵŶǌŝĞŬƚĞĂĂŶůĞŐ͘
ǁŽƌĚĞŶŝƐ
 tŝũǀŝŶĚĞŶĚĂƚũĞ͕ũĞŬŝŶĚŵŽĞƚďĞƐĐŚĞƌŵĞŶƚĞŐĞŶĚĞǌĞǌŝĞŬƚĞƐ͘ƌǌŝũŶǌŽǀĞĞů
ŬůĞŝŶĞƌ
EĞƚĂůƐŵĞƚĚĞŐƌŝĞƉƉƌŝŬǌŝƚƚĞŶĞƌƐƚŽĨĨĞŶŝŶĚŝĞďůŝũŬĞŶǀĂŶũĂĂƌƚŽƚũĂĂƌƚĞǁŝƐƐĞůĞŶĞŶƐŽŵƐ
ŵĞŶƐĞŶĚŝĞĚĞǁĞƌĞůĚŽǀĞƌŐĂĂŶĞŶĂůůĞŵĂĂůďƌĞŶŐĞŶǌĞŝĞƚƐŵĞĞǁĂĂƌǁĞǌŝĞŬ
Volgende week gaat er een vragenlijst uit over het thema DRUGS
ƌĞƐŝƐƚĞŶƚƚĞǌŝũŶ͘/ŶĞŶƚĞŶŵĞƚŐŝĨŽŵĚĂƚĞƌĞĞŶŬůĞŝĞŶŬĂŶƐŝƐŽƉĞĞŶǀĞƌǀĞůĞŶĚĞǌŝĞŬƚĞĚŝĞĂůƐ
ǀĂŶŬƵŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶ
ũĞƐƚĞƌŬŐĞŶŽĞŐďĞŶƚ͕ǁĞĞƌŽǀĞƌŐĂĂƚ͕ǀŝŶĚŝŬƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞĞŶĚŽŵŝĚĞĞ͘ĂŶŬĂŶũĞǁĞůǀĂŶ

ĂůůĞƐŝŶũĞůŝũĨƐƉƵŝƚĞŶũƵƐƚŝŶĐĂƐĞ͘

 EŝĞƚƉĞƌƐĞǀĞƌƐƚĂŶĚŝŐ

 sĂĐĐŝŶĞƌĞŶŚĞůƉŶŝĞƚ


ϴ
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Vind jouw creativiteit
bij Atelier aan de Streepen

WINNA
ONDERNEM AR
ERSPU
WEEK 51 20 ZZEL
18

TEKST: TAMLYN VAN LANEN FOTO’S: EDWIN HENDRIKS

HEESWIJK-DINTHER – Vanuit haar eigen creativiteit helpt Ingrid van den Boom van
Atelier aan de Streepen anderen hun creatieve kant te vinden. Onder andere met
schilder- en mozaïeklessen, workshops en creativiteitsgroepen voor kinderen helpt
Ingrid je de rust te vinden door creatief bezig te zijn.

Ingrid in haar atelier

Ingrid is lange tijd werkzaam geweest als ergotherapeut, maar
door een zwaar auto-ongeluk
met een lange nasleep heeft zij
een punt achter die carrière gezet. Ze raakte in een depressie
waarvoor ze werd behandeld in
Veghel. “Daar kwam ik in aanraking met creatieve therapie. Dat
heeft mij enorm geholpen”, vertelt Ingrid. Maar ook vóór het ongeluk was Ingrid al graag creatief
bezig. “Nadat ik afgestudeerd
was als ergotherapeut wilde ik
de studie creatieve therapie gaan
volgen. Maar na mijn afstuderen
had ik heel snel werk gevonden
als ergotherapeut, dus heb ik die
studie nooit meer gedaan.”
Ze liep per toeval een oud collega-ergotherapeut tegen het
lijf. “Zij vroeg waarom ik niet
iets met mijn creatieve kant ging
doen, omdat ik altijd al graag
creatief bezig was. Toen ben ik
hierover na gaan denken”, zegt
Ingrid. De garage werd omgetoverd tot atelier en Ingrid startte
met haar lessen en workshops.
“Ik heb zelf gemerkt hoe fijn het
is om creatief bezig te zijn en hoe
het je kan helpen. Die kans wil ik
anderen ook bieden.”

Naast de vaste lessen is het ook
mogelijk om een workshop bij te
wonen bijvoorbeeld als uitje met
je vrienden, collega’s of familie.

Bij Atelier aan de Streepen kun je
altijd terecht, ongeacht je achtergrond. “Er komen hier veel verschillende mensen, jong en oud,
met allemaal een andere achtergrond. Een moeder waarvan de
kinderen veel zorg vragen, een
man met een achtergrond in de
psychiatrie en een vrouw met een
lichamelijke handicap”, geeft Ingrid als voorbeeld. “Maar in mijn
atelier werk ik niet als therapeut,
ik geef gewoon creatieve lessen en
begeleid de mensen. Ik houd rekening met ieders mogelijkheden en
beperkingen”, benadrukt ze.
Wekelijks vinden er schilderlessen plaats waarin vaste groepjes
samen schilderen en er zijn vaste groepjes die wekelijks beeldhouwen en mozaïeken. “Ieder
werkt aan zijn eigen werkstuk en
daar help ik bij. De groep houd
ik bewust klein, zodat ik iedereen persoonlijk aandacht en hulp
kan geven”, legt Ingrid uit. “Iedereen maakt wat hij of zij graag
wil, vaak aan de hand van een
voorbeeld. Een voorbeeld van
het atelier of uit de ateliertuin, of
een voorbeeld wat zij zelf ergens
gevonden hebben en graag zouden willen maken.”

Naast lessen en workshops voor
volwassenen organiseert Atelier
aan de Streepen ook regelmatig
creatieve workshops voor kinde-

pauze kunnen de kinderen in de
tuin hun energie kwijt.
Gedurende iedere les en workshop is het voor Ingrid belangrijk
dat iedereen de hulp krijgt die hij
of zij nodig heeft. “Ik vind het
belangrijk dat iedereen met een
goed gevoel naar huis gaat”,

‘naast lessen en workshops voor volwassenen ook
regelmatig creatieve workshops voor kinderen’
ren. Dit jaar staan onder andere
een workshop porselein beschilderen, speksteen bewerken en
natuurgetrouw schilderen op de
planning.
“Maar dat zijn allemaal voorstellen. Als een kind zelf een ander
leuk idee heeft om de middag
mee te vullen, dan sta ik daar
ook voor open.”

Ik heb zelf
gemerkt hoe
fijn het is om
creatief bezig
te zijn en
hoe het je
kan helpen

Ingrid’s atelier biedt prima gelegenheid voor die creatieve
workshops voor kinderen en
kinderfeestjes. Er is ruimte voor
de kinderen om aan een eigen
tafeltje te werken en tijdens een

zegt Ingrid. Daarom houdt ze
bijvoorbeeld bij een les ook rekening met de samenstelling van
de groep. “In al mijn groepen
heerst een hele fijne dynamiek.
Iedereen gaat heel fijn met elkaar
om!”
Je vindt Atelier aan de Streepen
op De Streepen 36 in Heeswijk-Dinther. Wil je meer weten
over de workshops, lessen of creativiteitsgroepen voor kinderen
bij Atelier aan de Streepen?
Bezoek dan
www.atelieraandestreepen.nl
voor meer informatie.
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aan het werk
Liever dichterbij in de buurt werken?
Interesse of ervaring in onderhoud en reparatie van
graafmachines en andere bouwmachines?
Wil je werken met moderne machines in onze goed
uitgeruste werkplaats en op locatie?

HANSAN BOUWMACHINES zoekt:

1 MONTEUR MOBIELE MACHINES
1 LEERLING-MONTEUR

Voor informatie bel Thijs 0412-454727,
mail naar info@hansan.nl of kom langs.
Wij zijn gevestigd aan de Middelste Groes 5 in Heesch.
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We zijn op zoek naar BEZORGERS
voor DeMooiBernhezeKrant
in NISTELRODE, HEESCH
en VORSTENBOSCH

NISTELRODE Ongeveer 120 stuks
Gedeelte Delst, Oud Menzel, gedeelte Udenseweg,
Achterstraat, Piet Geersdijk, Brandsestraat, Achter de
Berg, Molenhoeve en gedeelte Maxend.
HEESCH Ongeveer 240 adressen
Acacialaan, Wilgenlaan, Lindenlaan,
Beukenlaan, Osseweg, Nistelrodeseweg,
Goorstraat, Hoefstraat, Langven, Kampstraat,
Bosstraat, Kortven, Graafsebaan en Bleekloop.
VORSTENBOSCH Ongeveer 300 kranten
Bijsterveld, de Helling, Oude Veghelsedijk,
Heuvel, Kapelstraat, Meester Loeffenplein,
Bijsterveld, Heiveld, Binnenveld, Dorpsrand,
Rietdijk en Akkerweg.
INTERESSE?
Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of
bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi.

inclusief inbouwapparatuur

7815,-
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zwarte metalen steunen
voor panelen

Column
Ondernemend Bernheze

werkblad met stijlvol
marmerdecor
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heel subtiel...
smal 20 mm kader

Het Dorp 58,
5384 MC Heesch
T: 0412 - 202849
info@hanegraafkeukens.nl

Perfectie
tot in detail

Drie dingen die je zou moeten vertellen

www.hanegraafkeukens.nl

BERnHEZE - Ooit ben je gestart met je werk, hobby of tijdverdrijf, wat gaandeweg je broodwinning werd. Dat is je verhaal. Jouw passie ligt vaak in de
oorsprong van je bedrijf. iets in jou was er dat zorgde dat jij die vele uren –
meer dan bij een werkgever – werk er voor over had. Dat jij doorging als het
niet meteen lukte, of niet opgaf als het tegenzat. Dát is jouw verhaal.

De drie verhalen - je waarom, je wat
en je hoe - duidelijk hebben
en als handleiding gebruiken
bij je communicatie naar buiten.
Deze verhalen vertellen wat je missie,
je visie en je doelgroep is’
Why • Waarom
De ziel van jouw bedrijf is wat jou bijzonder maakt als ondernemer, vertel
eerst eens wie jij bent voor je over je
bedrijf begint. Dat is jouw verhaal, en
dat zal blijven hangen en een vertrouwen scheppen. Waarom ben jij met je
bedrijf begonnen? Kies voor het ‘waarom’ als rode draad in jouw verhaal en
neem dat mee in je communicatie, in
je pitch, in je producten, je diensten
en in je verkoopverhaal. Een echt verhaal, geloofwaardig, dat bij mensen
blijft hangen doordat het logisch en
herkenbaar is.
Voor iemand die zo makkelijk schrijft
als ik, is dat makkelijk praten natuurlijk. Maar vertel eens tegen iemand
waarom je gestart bent met je bedrijf
en neem dat op. Dit typ je uit en voilà,
je verhaal staat op papier.
How • Hoe
Jouw dna in je bedrijf. Mensen kopen
je product niet om wát je doet, maar
om waarom je iets doet, en hoe je iets
doet. De kernmerken van zo’n verhaal
maken het iets duidelijker: hoofdpersoon met karakter, jouw karakter,
heeft een verhaallijn met een ontwikkeling door conflict of worsteling. Je
kiest een pad en daar liggen allerlei
gedachten achter. Dat is hoe je het
doet. Let op: verzin je het, dan val je
door de mand, blijf bij jezelf, dat waar
je echt in gelooft.
What • Wat
Een mooi voorbeeld is Apple, ga eens
op zoek naar het verhaal van Steve

Jobs. Heel bijzonder. Apple heeft echt
een verhaal te vertellen over wat voor
producten ze wilden maken. En dat
doen ze tot op de dag van vandaag
nog steeds. En dan willen jullie me er
vast graag op wijzen dat veel klanten
alleen maar Apple kopen omdat andere dat ook doen. Klopt, al begon het
natuurlijk ooit bij het verhaal en houden ze daar aan vast.
Een ander voorbeeld dichter bij huis:
de rode draad en het verhaal van
Bernheze Media. Ruim tien jaar geleden, betaalden vele ondernemers een
majestueus bedrag voor een website.
Ik ging op zoek naar een andere oplossing. Het moest anders kunnen. En
dat was ook zo. Inmiddels zorgen we
dat bedrijven in Bernheze zich kunnen
laten zien, online en offline. Met onze
slogan: ‘Ondernemers laat je zien’, die
we gebruiken in al onze uitingen.
We hebben een duidelijke doelgroep;
de MKB en ZZP-ers, niet te verwarren
met de doelgroep van DeMooiBernhezeKrant, waarin natuurlijk elk bedrijf
zich kan profileren.
Een rode draad blijft: Voor elk budget
een passende oplossing. Afhankelijk
van de wensen wijzen we de ondernemers de weg naar specialisten, zetten
onze eigen professionals in of geven
ze een handleiding hoe ze zelf aan de
slag kunnen.
Zorg dat ook jouw verhaal
gezien wordt.
Rian van Schijndel.

Uw droom is onze ambitie
‘t Dorp 58, 5384 MC Heesch
0412-202849
info@hanegraafkeukens.nl
www.hanegraafkeukens.nl

Openingstijden:
Maandag: op afspraak.
Dinsdag t/m vrijdag: 9.30-17.30 uur.
Zaterdag: 10.00-17.00 uur.
Zondag: gesloten.
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Vivace fotowedstrijd:
‘daar zit muziek in’

Robin Borneman
in Concert
NISTELRODE – Het recente leven van robin Borneman laat zich het
beste omschrijven als een spannend en muzikaal boek; als een jongensdroom die is uitgekomen.
niet in een vakje te vangen, maar
toch heel vertrouwd.
Robin Borneman: van heel klein
en kwetsbaar tot zeer bombastisch en overweldigend!

In 2013 werd de in Oss geboren
singer-songwriter via een YouTube filmpje ontdekt door Trans-Siberian Orchestra (TSO), een
twintigkoppig rockorkest uit de
Verenigde Staten. Elk jaar in november en december toert Robin
met TSO langs alle grote arena’s
van de Amerikaanse Oostkust en
spelen zij voor gemiddeld 15.000
bezoekers per concert.

Met ‘Folklore III: The Cradle Tree’
(release 22 februari) voltooit Robin het ambitieuze drieluik ‘Folklore’, waarvan deel I en II in
respectievelijk 2015 en 2017 verschenen. ‘Folklore’ is een folk-/
roots-project met veel symboliek
en vertelt het verhaal van een
reiziger zonder naam, een vagebond die op zoek is naar zijn
identiteit. Onderweg ondergaat
hij diverse beproevingen, leert hij
afscheid te nemen, lief te hebben
en af te rekenen met zijn demonen.
De betovering door Robin Borneman en zijn band op 23 februari
start om 20.15 uur.
De laatste kaarten à € 12,50 voor
dit concert zijn verkrijgbaar via
www.nesterlé.nl.

Robin Borneman is inmiddels ook
een gevierd soloartiest. Waar hij
met TSO symfonische rockmuziek maakt, is zijn eigen muziek
een mix van donkere roots, country en filmmuziek. Een combinatie die verbaast, verrast en ontroert en de luisteraar meeneemt
op avontuur. De muziek van Robin Borneman is heel bijzonder,

Op zoek naar een
zinvolle dagbesteding?

www.zorgboerderijhuismans.nl
Nulandsestraat 6 Nuland - 06-12800443 - info@zorgboerderijhuismans.nl

HEESWIJK-DINTHER - In 2019
bestaat koor vivace twintig jaar.
Dat wordt gevierd, onder andere door samen met solisten op
zaterdag 6 april een groots jubileumconcert te geven.
In de aanloop naar dit jubileumconcert wordt een fotowedstrijd
georganiseerd. Alle inwoners van
de gemeente Bernheze worden
uitgenodigd om vóór 15 maart

foto’s in te zenden, die tijdens
bovengenoemd concert worden
getoond. Tevens vindt er in de
periode van 11 april tot eind mei
een fotoexpositie plaats op Laverhof in Heeswijk-Dinther. Daar
zijn dan twintig geselecteerde en
ingelijste foto’s te bewonderen.
Het thema van de fotowedstrijd
is ‘Daar zit muziek in’.
We hopen op vele mooie inzen-

dingen om het jubileumconcert
extra glans te geven en tevens
een mooie expositie te kunnen
samenstellen. Grijp je kans!
Foto’s die voldoen aan de voorwaarden, zie daarvoor koorvivaceheeswijkdinther.wordpress.
com, kunnen digitaal met vermelding van naam en adres worden gestuurd naar
fotovivacehdl@gmail.com.

een muzikale primeur
voor Heesch

HEESCH - een carnavalsconcert gegeven door het Maaslands Senioren Orkest. In samenwerking met de
carnavalsstichting SCH Krullendonk Heesch wordt er geweldig uitgepakt voor 50-plussers en eigenlijk
voor iedereen in CC De Pas op zondagmiddag 17 februari van 14.00 tot 17.00 uur.
een muzikale middag vol verrassingen met meezingers en
entertainment
De carnavalsgasten, zittend of
staand met een drankje en hapje in de nabijheid komen zeker
aan hun trekken. Met speciale
gastoptredens van entertainer
Marco en een treurende dirigent
Peter (omdat ze z’n pilske um
hebben gestoten) en met zang
van de Maaslandse Twee Pinten
geloof je je oren en ogen niet!
En wat denk je van het 40-koppig zeemansorkest! Dit alles ge-

presenteerd door Sabine. Jawel,
je komt oren en ogen tekort! Je
kent ze niet? Maar daar kan snel
verandering in komen. Kom naar

Mede door je komst wordt het
een geweldig leuke, gezellige
en ontspannen middag en misschien dat we dan volgend jaar
weer terug mogen komen...

JE KOMT OREN EN
OGEN TE KORT

Kaartjes kosten € 5,- per stuk en
zijn te koop bij CC De Pas. Let
op!
Vol = Vol en gezien het enthousiasme tijdens de voorbereidingen moet je er snel bij zijn!

deze bijzondere uitvoeringen
door het Maaslands Senioren
Orkest in samenwerking met de
carnavalsstichting.

Alvast heel veel luister- en kijkplezier en tot dan!
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2019 laatste concertjaar van bzb lustrumconcert
uurtje klassiek
HEESWIJK-DINTHER - Het Uurtje Klassiek bereikt zondag 10 februari
een mijlpaal: voor de 50ste keer opent zorginstelling Laverhof Heeswijk-Dinther haar deuren voor iedereen die van klassieke muziek
houdt. Het concert vindt zoals altijd plaats in de mooie inpandige
kapel. Het Uurtje Klassiek heeft de beschikking over een schitterende vleugel die door het Geelvinck Museum in Zutphen in bruikleen
is gegeven. Het concert begint om 15.00 uur, heeft geen pauze en
duurt precies een uur. De toegangsprijs bedraagt een vrijwillige bijdrage en bewoners betalen één strip.

NISTELRODE - De heren van BZB (Band Zonder Banaan) kondigen aan dat 2019 hun laatste concertjaar
is. Zanger fred van Dijk heeft te kennen gegeven dat hij meer tijd wil vrijmaken voor zijn gezin en zijn
restaurant. Doorgaan met een andere zanger is geen optie voor BZB en daarom hebben ze besloten om
de touragenda vanaf volgend jaar zo goed als leeg te houden.
In 2020 spelen ze vooralsnog
alleen op hun ‘eigen’ festivals,
‘Alle Remmen Los Festival’ tijdens Hemelvaartsweekend en
‘FestyLand’ in Volkel. “Maar als
bijvoorbeeld Jan Smeets belt,
dan maken we uiteraard graag
een uitzondering!”, zegt bandmanager Rien Somers. In 2019
wordt er al rekening gehouden
met de wensen van Fred en zal er
iets meer lucht zijn in de agenda.
Onlangs heeft BZB het nieuwe

album ‘Domme Dingen Doen’
gepresenteerd waarmee de band
terugkeert naar haar roots: stevige folkrock met een hoog feestgehalte.
BZB zag in december 1992 het
levenslicht. Wat een eenmalig
optreden onder de naam Band
Zonder Banaan zou worden op
een schoolfeest, mondde uit in
een feestband die tot op de dag
van vandaag een begrip is op de
Nederlandse podia.

• anoniem
• Gratis
• In 3 minuten

Van bernheze
voor bernheze
Volgende week gaat er een
vragenlijst uit over het thema
DrUGS

Ga naar
www.tipmooibernheze.nl

Pinkpop, Parkpop, Lowlands,
Paaspop en Zwarte Cross meldden zich en deze werden, net
als bijna elk ander festival, met
glans overwonnen. Vervolgens
bestormden zij 80 tot 100 keer
per jaar alle denkbare podia in
Nederland.
Om het 25-jarig jubileum te vieren organiseerden zij in 2018 het
‘Alle Remmen Los Festival’ in
Loosbroek. Inmiddels is besloten
om hier een jaarlijks festival van
te maken.

Dit keer treden vier zeer getalenteerde kinderen voor jou op,
de broers Bruno en Mark Schuttelaars, beiden pianist en broer
en zus Evan en Abigail van Dijk,
beiden violist. Alle kinderen studeren op hoog niveau en twee
van hen zelfs in de Jong Talent
Klas van het conservatorium van
Tilburg. Bruno, Mark en Evan
hebben al twee keer eerder succesvol opgetreden in het Uurtje
Klassiek maar Abigail doet voor
het eerst mee. Dat is niet zo
vreemd want... ze is pas zeven
jaar!Alle vier kinderen zijn gek
op muziek maken. Ze besteden
er uren per dag aan, uit eigen
vrije wil! Talent, plezier en een
goede begeleiding zijn de ingrediënten die soms leiden tot musici als deze. Het is een genot om
de kinderen te horen (en zien)
spelen.

Evan van Dijk

Het Uurtje Klassiek vindt iedere
twee weken op de zondagmiddag plaats. De concerten zijn in
het leven geroepen voor bewoners van Laverhof die van klassieke muziek houden. Maar ook
jij bent van harte uitgenodigd
want hoe meer zielen, hoe meer
vreugd!

Zelf boekhouden? Echt wel!
Benieuwd naar de mogelijkheden?
Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!
www.soestacc.com of (0412) 45 90 00
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Keezavond in CC Servaes
HEESWIJK-DINTHER - Voor de keezliefhebbers staat er vrijdagavond
8 februari opnieuw een keezavond, georganiseerd in CC Servaes, op
het programma. De tweede keezavond alweer van dit jaar.
Ook in de komende maanden zal er één keer per maand
een keezavond worden georganiseerd in CC Servaes. Het
keezspel is een populair bordspel/kaartspel dat in duo’s kan
worden gespeeld aan een tafel
van vier.
De organisatie is in handen van
SEM events. 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. Je kunt je ook nog
(als koppel) inschrijven op de
avond zelf om 19.00 uur.

Baby- en Kinderbeurs
Rusheuvel Oss
OSS - Bij de Rusheuvel in Oss wordt zondag 17 februari een grote baby- en kinderbeurs gehouden. De
organisatie van de babykinderbeurs verwacht wederom een grote drukte.
De beurs is inmiddels een begrip
voor Oss geworden. Van alles
is er te koop wat interessant is
voor kinderen tot ongeveer 12
jaar. Onder ander kinderkleding
en babyspullen in allerlei soorten en maten maar ook bekend

Voor dit jaar staan er vier
keezavonden gepland. Naast de
keezavond van komende vrijdag
staan er nog avonden gepland
op vrijdag 8 maart en vrijdag 26
april.
Op vrijdag 8 februari zal de zaal
open zijn om 19.00 uur en wordt
er om 19.30 gestart in vijf ronden.
Veel spelplezier en succes!

kinderspullen nieuw moet kopen
wordt dat vaak veel te duur. Bovendien kun je vaak net zo goed
volstaan met gebruikte kleren en
spullen. Dat zie je onder andere
bij de kinderboxen en kinderstoeltjes, auto- en fietsstoeltjes;

De gebruikte spullen of
partijgoederen worden te koop
aangeboden door particulieren
speelgoed zoals Duplo- en Lego
blokken, Barbiepoppen en gezelschaps- en computerspelletjes.
De gebruikte spullen of partijgoederen worden te koop aangeboden door particulieren. De organisatie organiseert al meer dan
12,5 jaar in de regio kinderbeurzen die erg goed lopen. Als je alle

deze artikelen zijn meestal meteen verkocht op de beurs. De
deelnemers gaan tevreden naar
huis als zij hun spullen verkocht
hebben en de nieuwe eigenaars
zijn wederom tevreden met hun
aankoop. Daarom is het nog
steeds zo leuk om de beurzen te
organiseren. De beurs is geopend

van 10.30 tot 13.00 uur en de
entree is € 2,-. Bovendien kun je
erg makkelijk parkeren.
Voor meer informatie kijk op
www.babykinderbeurs.nl of volg
ons op Facebook.

Berne-Anders activiteit:
Dorpscoöperatie Esbeek, de Koning kwam kijken!
HEESWIJK-DINTHER - Samen doen is het antwoord op de oprukkende individualisering. Mensen nemen zelf het initiatief en zorgen samen voor een goede leefomgeving en eigen voorzieningen. Koning
Willem-Alexander verwees ernaar in zijn kerstboodschap en is in 2018 zelfs op werkbezoek geweest in
het dorp Esbeek.
De coöperatie Esbeek is hét
voorbeeld van die nieuwe aanpak door de eigen inwoners van
een dorp. De oude coöperatie
blijkt daarbij de meest geschikte
organisatie, in een nieuwe eigentijdse aanpak.
Op dinsdag 12 februari spreekt
de voorzitter van de coöperatie Piet Verhoeven in de Abdij
van Berne in Heeswijk over ‘De
kracht van Samen Doen’.
Hij geeft in zijn lezing voorbeelden van hoe je als dorpsbewoners zelf aan het roer staat: ‘Esbeek regelt het zelf’.
De avond begint om 20.00 uur
en de entree bedraagt € 10,- en
dat is inclusief koffie/thee in de
pauze. Kaarten zijn verkrijgbaar
door een mailtje te sturen naar
berne-anders@abdijvanberne.nl.

Woensdag 6 februari 2019
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‘De poorten vormen de verbinding vanuit
het dorp met het natuurgebied de Maashorst’
BERNHEZER
GEDICHTENEN VERHALEN
WEDSTRIJD

WIN EEN
ORIGINEEL
KUNSTWERK

Laat je inspireren door
de Maashorst. Schrijf
hierover een gedicht
(max. 30 regels) of
een verhaal (max. 500
woorden) waarin jouw
beleving met de Maashorst verwoord is.

De makers van de
kunstwerken bij Loo en
Menzel stellen beiden
een kunstwerk
beschikbaar

MEEDOEN?

GEDICHTENEN VERHALEN
WEDSTRIJD
BERNHEZE

MAASHORST
INSPIREERT

WIN EEN
ORIGINEEL
KUNSTWERK

Stuur je verhaal of
gedicht voor 1 mei
op naar:
maashorst@muzelinck.nl

MEER
INFORMATIE

Wil je meer informatie
over deze wedstrijd kijk
dan op:
www.muzelinck.nl/
evenementen
Deze wedstrijd is een
initiatief van de
gemeente Bernheze
en kwam tot stand
dankzij medewerking van:
Muzelinck
Bibliotheken Bernheze
BKK
Bernrode
IVN
Ad van Schijndel
Robin Gerris
Arno Coenen

BERNHEZER GEDICHTEN- EN VERHALENWEDSTRIJD
Laat je inspireren door de Maashorst en win een origineel kunstwerk!

De Maashorst is een bijzonder gebied met ruige
landschappen, veelzijdige
natuur en een rijk archeologisch verleden.
In 2018 heeft de gemeente
Bernheze de viaducten Loo
en Menzel de uitstraling
en beleving gegeven van
natuurpoorten tussen de
dorpen en het natuurgebied. De poorten vormen
de verbinding vanuit het
dorp met het natuurgebied
de Maashorst.

Bij de onthulling van de
kunstwerken is het idee
ontstaan om een gedichten- en verhalenwedstrijd
uit te schrijven voor alle
inwoners van de gemeente. Ook jongeren die via
school of werk betrokken
zijn in onze kernen, kunnen
hieraan deelnemen.
Een aantal partijen en
personen zijn daarvoor
bij elkaar gebracht, waaronder Muzelinck, BKK, Ad
van Schijndel en de beide

makers van de kunstwerken Menzel en Loo. De
kunstenaars hebben twee
kunstwerken beschikbaar
gesteld als prijs. Allemaal
onder auspiciën van de
gemeente.
MEEDOEN?
Alle inwoners van de gemeente Bernheze worden
uitgenodigd om deel te
nemen aan de wedstrijd.
Laat je daarbij inspireren
door de Maashorst, de
natuur, zijn geschiedenis of

verwoord jouw eigen ervaring met het gebied. Er is
volop informatie via diverse websites of breng zelf
een bezoek. Wees vooral
creatief! Een verhaal mag
uit maximaal 500 woorden
bestaan, een gedicht uit 30
regels. Wil je meer informatie over de wedstrijd
kijk dan op www.muzelinck.nl/evenementen.
Stuur je verhaal of gedicht
voor 1 mei op naar: maashorst@muzelinck.nl.

BEKENDMAKING
WINNAARS
Een deskundige jury buigt
zich over de inzendingen
en zal uiteindelijk komen
tot een aantal genomineerden. De prijswinnaars
worden bekendgemaakt
tijdens de Uitsmijter, de afsluiting van het theaterseizoen in Nesterlé op zondag
2 juni 2019.

gemeenteberichten

Woensdag 6 februari 2019

praktische informatie

Officiële Bekendmakingen

De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

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

Herinrichting
Laar Nistelrode
De gemeente Bernheze is begin
januari gestart met de herinrichting van Laar in Nistelrode.
Het betreft het gedeelte vanaf
Van Tilburg Sport tot en met de
Parkstraat. We voeren het project in fases uit. De werkzaamheden hebben veel gevolgen
voor het verkeer in Nistelrode.
Op 4 februari is de aannemer
gestart met het opbreken van
de bestrating op de kruising
Laar-Heuvelstraat. Vanaf dat
moment is deze kruising 4 tot 5
weken afgesloten voor het verkeer.

Doe gft in de
gft-container

Beter voor het milieu

19

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 personen niet meer
wonen op het adres in de gemeente Bernheze waar zij volgens de Wet basisregistratie personen staan 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 hun persoonsgegevens ambtshalve te beëindigen. Dit kan voor hen grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben. Het formele besluit
tot uitschrijving wordt gepubliceerd op de gemeentepagina’s
in deze krant.
- I.S. Sofica,
geboren 16-01-1982
- C.V. Rosu,
geboren 25-09-1999
- K.U. Szczepan,
geboren 15-04-1968
Heeft u informatie over de verblijfplaats van deze personen
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)
Kampvuur
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 28 januari
2019 besloten een kampvuurontheffing te verlenen aan Kampeerboerderij ’t Zand, Zandkant
7, Heeswijk-Dinther voor het
kalenderjaar 2019.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding schenktijden paracommerciële rechtspersoon
Vorstenbosche Boys, Binnenveld
57, Vorstenbosch heeft in overeenstemming met artikel 2:34B,
lid 4 APV melding gedaan van
een activiteit op 17 februari
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 naar artikel 2:34B,
lid 1 en 2 van de APV, die te vinden is op www.bernheze.org.

Melding maken uitweg
Er is melding gemaakt op grond
van artikel 2:12 lid 1 onder a van
de APV Bernheze 2018, voor het
maken van:
- een uitweg naar de Meerstraat
42, Heeswijk-Dinther
- een tweede uitweg naar de JF
Kennedystraat, ten behoeve
van de Gildestraat 1, Heesch
- een tweede uitweg naar de
Schoolstraat 20, Heeswijk-Dinther
Deze meldingen zijn op 31 januari 2019 geaccepteerd. Verzenddatum: 31 januari 2019.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Stichting Carnavalsviering Heesch
voor het organiseren van een
jeugdcarnavalsoptocht op 2
maart 2019 van 14.00 tot 17.00
uur in het centrum van Heesch.
De route is als volgt: Mozartlaan, Hoogstraat, Grenadiersstraat, ’t Dorp, Kerkstraat, John
F. Kennedystraat, Schoonstraat,
De Misse. Deze straten zijn (geheel of gedeeltelijk) tijdens de
optocht afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.
Bij de start van de optocht zijn
de Mozartlaan en Hoogstraat
in verband met de opstelling
van de optocht afgesloten vanaf 11.00 uur. De Misse en de
Schoonstraat zijn in verband
met de afsluiting van de optocht
afgesloten tot 19.00 uur. De beschikkingen zijn verzonden op 1
februari 2019.
- Stichting Carnavalsviering Heesch
voor het organiseren van Grote carnavalsoptocht op 3 maart
2019 van 13.30 tot 17.00 uur
in het centrum van Heesch. De
route is als volgt: Mozartlaan,
Hoogstraat, Grenadiersstraat,
’t Dorp, Burgemeester Woltersstraat, John F. Kennedystraat,
Schoonstraat, De Misse. Deze
straten zijn (geheel of gedeeltelijk) tijdens de optocht afgesloten voor alle verkeer, behalve
voor voetgangers. Bij de start
van de optocht zijn de Mozartlaan en Hoogstraat in verband
met de opstelling van de optocht afgesloten vanaf 11.00
uur. De Misse en de Schoonstraat zijn in verband met de
afsluiting van de optocht af-

gesloten tot 19.00 uur. De beschikkingen zijn verzonden op
1 februari 2019.
- Carnavalsstichting De Wevers
voor het organiseren van de
carnavalsoptocht op 3 maart
2019 van 13.30 tot 16.00 uur
in het centrum van Nistelrode.
De route is als volgt: Weijen,
Laar, Pastoor J. Groenenstraat
en de Kromstraat. Deze straten
zijn tijdens de optocht (geheel
of gedeeltelijk) afgesloten voor
alle verkeer, behalve voor voetgangers. De beschikkingen zijn
verzonden op 4 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:
- Flatcoated Retriever Club voor
het organiseren van de Finse proef op 24 maart 2019
van 9.00 tot 17.00 uur op het
13 ha. terrein (tussen de Koffiestraat en Meerstraat) in Heeswijk-Dinther. De toestemming is
verzonden op 1 februari 2019.
- Wandelorganisatie Jeugd- en
Gezinsvierdaagse voor het organiseren van een Openingswandeltocht op 17 maart 2019
van 8.00 tot 17.00 uur met als
startlocatie Natuurtheater De
Kersouwe in Heeswijk-Dinther.
De toestemming is verzonden
op 4 februari 2019.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.

Wet milieubeheer
Rectificatie (voorheen met verkeerde adres gepubliceerd)
Besluit maatwerkvoorschriften
- Burgemeester en wethouders
hebben besloten om met betrekking tot de inrichting Maatschap
Wijgergangs-van der Heijden op
het adres Brouwerstraat 2a, 5473
HB Heeswijk-Dinther maatwerkvoorschriften op te stellen.
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van
toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Datum ontvangst: 29-01-2019
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Koffiestraat 1c
Plaatsen erfafscheiding
Verzenddatum: 28-01-2019
- Hommelsedijk 6b
Oprichten woning
Verzenddatum: 31-01-2019
- Hommelsedijk 6c
Oprichten woning
Verzenddatum: 28-01-2019
Vorstenbosch
- Kampweg 19a
Weigering omgevingsvergunning (voor het tijdelijk bedrijfsmatig gebruik van bijgebouwen behorende bij de woning)
Verzenddatum: 28-01-2019
Heesch
- Esperloop 6
Realiseren kelder en handelen
in strijd met regels ruimtelijke
ordening
Verzenddatum: 29-01-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Wijziging omgevingsvergunning
Heesch
- ‘t Dorp 13
Bouwen van een kantoor met
appartementen
De wijziging betreft de motivering van het besluit n.a.v. een
tussenuitspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad
van State van 12 december 2018.
Verzenddatum 01-02-2019
Procedure 5b is van toepassing.
Onderstaande
omgevingsvergunningen zijn ingetrokken. Deze
besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Nistelrode
- Grote Heide 7
Oprichten twee agrarische
bedrijfsgebouwen
Verzenddatum: 30-01-2019
Vorstenbosch
- Korenakkers 3
Oprichten aanbouw
Verzenddatum: 30-01-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heesch
- Achterste Groes 18
Aanleggen in-/uitrit
Datum ontvangst: 25-01-2019
Heeswijk-Dinther
- Raadhuisplaza 2,2a en 4
Starten praktijk voor fysiotherapie en fitness
Datum ontvangst: 28-01-2019
- Groote Hove 6,8 en 10
Plaatsen erfafscheiding tussen
de woningen

Beleid Vergunningen, Toezicht
en Handhaving 2019-2022
Op 29 januari 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders het Beleid Vergunningen,
Toezicht en Handhaving 20192022 (VTH-beleid) vastgesteld. In
het VTH-beleid worden de prioriteiten en doelen beschreven voor
de uitvoering van de vergunningverlenende, toezichthoudende en
handhavende taken binnen de
fysieke leefomgeving.
Procedures 1a en 6 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

Anne-Marie Spierings genomineerd voor Groenste politicus
HEESCH – De van oorsprong uit Heesch afkomstige anne-Marie Spierings is genomineerd voor Groenste politicus van Nederland. Deze wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door Natuurmonumenten. er
zijn tien genomineerden. Het publiek bepaalt welke drie politici doorgaan naar de finale. tot 10 februari
kan gestemd worden via www.groenstepoliticus.nl.
Anne-Marie Spierings is namens
D66 gedeputeerde voor onder
andere Agrarische ontwikkeling
en energie. Ze heeft zich de afgelopen jaren meerdere malen
ingezet voor een meer duurzame manier van landbouw.
De jury die de nominaties bekend maakte roemt onder andere haar ijver rondom de Klimaattop Zuid, waarin acties zijn
afgesproken om klimaatveran-

dering tegen te gaan zoals op
het gebied van duurzame energie. Ook inzet op natuurinclusieve landbouw, heldere kaders

die goed presteren, vallen in de
smaak bij de jury.
Dit alles past voor de jury in het
groene beleid van de provincie

‘Groen is mij met de
paplepel ingegeven’
voor milieu en gezondheid en
de maandelijkse agrofoodpluim,
een waardering voor boeren

Brabant. Zo stimuleert de provincie burgers om actief bij te
dragen aan natuurontwikkeling.

Ook stelt de provincie geld en
grond beschikbaar voor het natuurnetwerk en verpacht de provincie haar gronden bij voorkeur
aan duurzame boeren.
Spierings: “Ik voel me ontzettend vereerd. Mijn inspiratie ligt
in mijn jeugd. Bloemen plukken
in de wei. Hutten bouwen in de
houtwal langs de wetering. Het
natuurboek dat ik kreeg van
mijn peettante.
Mijn ene opa was imker, mijn
andere opa dol op zijn moestuin.
Groen is mij met de paplepel ingegeven en de rode draad door
mijn leven.”

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 11 februari 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en wie
weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Bloemsierkunst ari-jenne.

1. Wat is de afkorting van de Bernhezer Kunstkring?

2. Welke politieke partij heeft een nieuwe voorzitter?

Bos Bloemen
t.w.v. € 15,-

3. Wat heeft WHV gewonnen?

4. Wat zoekt gehandicaptenvervoer?

5. Welk koor houdt een fotowedstrijd?

Weijen 7 - Nistelrode
0412-611397 - nistelrode@ari-jenne.nl
‘t Dorp 13 - Heesch
0412-451848 - heesch@ari-jenne.nl

6. Wat is de naam van de scouting die een jubileum heeft?

Winnaar vorige week:
Yvonne Kroese-van de Luijtgaarden
Het antwoord was:
SLeeËN
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oogcontact

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

5x 1/5 staatsloten

n
le
e
e

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Arno van den Burgt
uit Vorstenbosch

Winnaar:
Familie Smits
kan de staatsloten
ophalen bij
Kantoorboekhandel
Paperpoint
Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.
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8
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7
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1
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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.
dagelijks vers
geplukte tulpen
€ 2,- per bos, verschillende
kleuren.
Richard van Doorn,
Vorstenbosseweg 1 Dinther.
Kipfilet € 5,98 per kilo
Braadvlees € 6,98
per 500 gram
Slagerij Bert van Dinther
Heistraat 8 Oss.
www.slagerijvandinther.nl
Garageverkoop
in verband met verhuizing naar
kleinere woning.
Zondag 10 februari van 11.00
tot 14.00 uur. Hoofdstraat 81B
Heeswijk-Dinther.
Nette tussenwoning
in centrum Heeswijk-Dinther
Meer informatie: 06-25107089.

Easy

5

MooiBernhezertjes

aangeboden
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2
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Puzzle #253019

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.

gevraagd
Lege cartridges
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode en
steun hiermee het goede doel
Hulphond Nederland.
bidprentjes
H. Leeijen, John F.
Kennedystraat 90 Heesch.
0412-451357.
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik haal
ze graag bij u thuis op.

5

8

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

5

Is uw stoel of bank
doorgezakt?
Deze kunnen wij opnieuw
vullen. En dan kan het weer

ansichtkaarten van
Heeswijk-Dinther en
Loosbroek
Dick van de Leest 06-55325484.

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.
Oude/kapotte mobieltjes
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode, of
Bunderstraat 1 in Heesch en
steun hiermee het goede doel
Stichting Opkikker.
OPPAS EN HUISHOUDELIJKE
HULP
Voor maandag- en donderdagmiddag van 13.30-18.00 uur
in Heesch. Voor onze twee
kinderen van 9 en 11 jaar.
Heb je interesse? bel dan
’s avonds: 06-24786442

gezocht
Ben je geïnteresseerd in de
Bhagavad Gita en zou je
samen met anderen deze Schrift
willen bestuderen? Neem contact
op met: sjanadam@home.nl.
Dansvereniging Dance Team
Nistelrode zoekt een
penningmeester
voor bestuur van een
enthousiaste vereniging.
Meer informatie: Rose-Marie
van Heumen, 0412-612001.

NosTos
radio

het gevoel
van toen!

www.radionostos.nl

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

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net
ijskappen smelten
sneller

Zie oplossing pagina 34

Tekst?

Wist u dat u naast goede schadeverzekeringen
ook alle hypotheekverstrekkers
door ons kunt laten vergelijken?
Hypotheekrentes*:
• 5 jaar vast vanaf 1,2%,
• 10 jaar vast vanaf 1,7%
• 20 jaar vast vanaf 2,25%
Maak vrijblijvend een afspraak
voor een passend hypotheekadvies!
*Vraag naar de voorwaarden

Parkstraat 6a | Nistelrode
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Het is weer tijd voor de
aangifte inkomstenbelasting

Mieke Dobbelsteen,
met vrouwelijk elan, nieuwe
voorzitter van Lokaal

Voor veel mensen is het een jaarlijkse ergernis, de aangifte inkomstenbelasting.
Door het jaar heen alles in een aparte map verzamelen maakt het al een stuk gemakkelijker. Op de site van de belastingdienst staat een aangiftechecklist voor
ondernemers met daarop alles wat voor de aangifte verzameld moet worden.
Anita Fransen

Vanaf 1 maart kun je aangifte over 2018 doen. Als deze voor 1 april
wordt ingediend krijg je voor 1 juli bericht of je bij moet betalen of
geld terug krijgt. Als je voor 1 mei aangifte doet en de belastingdienst
neemt je aangifte ongewijzigd over dan betaal je geen belastingrente.

Mieke en John

Op de Algemene Leden Vergadering maandag 28 januari droeg
het bestuur haar bestuurslid Mieke Dobbelsteen voor als kandidaat-voorzitter. Er werd unaniem door de ALV voor haar gekozen.
“En daar heb ik reuze zin in! Ik
voel mij oprecht betrokken bij de
politiek van Bernheze. Eerder al
was ik voorzitter bij ABB.
Toen deze opging in Lokaal twijfelde ik geen moment om bestuurslid te worden. Samen met
John van de Akker (voorzitter),

Het goede wat er is
bewaken en bewaren en
de club helpen groeien
Cor Janssen (secretaris), Hans
Vos (penningmeester) en Hieke Stek is er een hecht bestuur
gevormd dat op elkaar durft te
bouwen, dat elkaar vertrouwt
en elkaar helpt. Dit was voor
mij een essentiële basis om tegen de voorzittersfunctie volmondig “ja” te kunnen zeggen.
Mijn doel als voorzitter is om het
goede wat er is te bewaken en

voor een persoonlijk advies op maaT

ACCO UN TA N CY
& A D VIES

Benedictuslaan 8 - 5343 NB Oss
06-28636086
info@faara.nl - www.faara.nl

Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco
te bewaren en de club te helpen
groeien als team, in kwantiteit
en kwaliteit. Wat een mooie beweging ook: door de winst bij
de verkiezingen van onze partij
kregen we een extra zetel, waardoor John raadslid kon worden.
Deze twee rollen zijn in onze statuten niet te combineren. Maar
voorzitterschap dient zorgvuldig overgedragen te worden en
dat is nu op deze ALV gebeurd.
Ik wil John bij deze hartelijk bedanken voor zijn trouwe inzet als
voorzitter de afgelopen vijf jaar.
Ook wil ik de aanwezige leden
bedanken voor het vertrouwen
dat zij in mij hebben.”

Graafsebaan 31 Heesch
onno@roconnect.nl

06-2909 9005
www.roconnect.nl

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

Al ruim 90

Bij ons kun je (als particulier of ondernemer) ook terecht voor de aangifte inkomstenbelasting.

Fransen

Het is feest! Toch?

Bouwplannen? Bestemmingsplan nodig? Planschade?

jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

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

Wijzigingen in de aangifte 2018:
• Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning wordt 2.45%
• Percentages eigenwoningforfait en woningforfait veranderen
• Lening eigen woning bij familie, uw bv of buitenlandse bank
geeft u op in uw aangifte inkomstenbelasting
• Heffingsvrij vermogen in box 3 is € 30.000,-

LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

Het is dit jaar 25 jaar geleden dat de gemeenten Heesch, Nistelrode en Heeswijk-Dinther opgingen in de nieuwe gemeente Bernheze. Niet omdat ze dat
zo graag wilden, maar omdat hogere overheden dit domweg zo beslisten. We
vieren dit jaar dus het zilveren huwelijksfeest van een gedwongen ménage à
trois. Logische gedachte van iedereen destijds: “Als dat maar goed gaat...”
Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

Maar nu, 25 jaar later, houdt
het huwelijk nog steeds stand.
Er wordt nog wel eens getwist
of alle partners wel gelijkwaardig zijn. En of er (inmiddels) wel
sprake is van wederzijdse genegenheid, of zelfs van aantrekkelijkheid.
Maar ook zonder onvoorwaardelijke liefde over en weer blijft de
relatie goed. Op zijn tijd gekissebis komt in de beste huwelijken
voor, niet waar?

Het is misschien het beste te vergelijken met een relatie waarvan
je soms hoort dat de partners
zeggen: “we leven niet meer als
man en vrouw, maar meer als
broer en zus”. Maar ik weet dat
er op verschillende plaatsen in
onze gemeente broers en zussen
samen een huishouding voeren.
Nooit bewust voor elkaar gekozen, maar wel elkaar respecterend. Bekend met de nukken en
grillen van de ander, beseffen dat

je het samen toch eigenlijk nog
niet zo slecht hebt.
Politieke Partij Blanco feliciteert
de gemeente met het jubileum.
Al zal er waarschijnlijk nooit een
diepgeworteld Bernhezegevoel
ontstaan, vrijwel iedereen is tevreden over de gemeente.
En ook al heeft Heeswijk-Dinther
dan niets met Heesch, ze hebben
er ook geen last van.

informatie voor de kernen
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Je zal er maar wonen…
Vorige week donderdag is het
bestemmingsplan Bergakkers 3
in Vorstenbosch vastgesteld.
Zoals verwacht ging de discussie vooral over de gezondheidsrisico’s voor toekomstige
bewoners. Uit onderzoek blijkt
namelijk dat binnen een straal
van anderhalve tot twee kilometer rond geitenhouderijen vaker
longontstekingen voorkomen
en op dit moment wordt er landelijk onderzoek gedaan naar de
exacte oorzaak hiervan.
Bij D66 Bernheze staat de gezondheid van onze inwoners op
1. Vandaar dat wij samen met
progressief Bernheze het verzoek
hebben ingediend nu alvast geld
te reserveren en ons als gemeente te verplichten maatregelen
te nemen als dit in de toekomst
noodzakelijk blijkt.

Vorstenbosch,
bouwen, geiten en
gezondheid
Cor van Erp, SP Ruimtelijke Zaken
Op 31 januari 2019 vergaderde de
gemeenteraad over het plan Bergakkers-3 in Vorstenbosch. Het ging om
de bouw van 56 woningen. Hard nodig om de leefbaarheid van de kern
Vorstenbosch te versterken. Twee politieke partijen waren tegen het plan.
De SP niet. Die stemde voor.

Helaas kon ons verzoek niet rekenen op de steun van andere
partijen. In plaats van nu daadkrachtig te handelen en zekerheid te bieden aan de toekomstige bewoners van Bergakkers 3,
kiezen zij er nu voor om alleen in
gesprek met de betrokkenen te
gaan als er sprake is van onaan-

vaardbare gezondheidsrisico’s.
Met de Q-koorts affaire nog op
ons netvlies, zijn wij van mening
dat het college hiermee een onnodig risico neemt. Nu maar hopen dat het goed afloopt!
Rob van der Geld, D66
bernheze.d66.nl

Uw mening telt!
Beste inwoner van Bernheze,
Wist u dat er bij de commissies Bestuur en Strategie, Maatschappelijke Zaken
en Ruimtelijke Zaken, de mogelijkheid bestaat om ook uw mening te geven?
Wij van Lokaal vinden het belangrijk dat inwoners gebruik maken van dit
spreekrecht. Op deze manier wordt het voor ons nog duidelijker wat er in de
gemeente leeft. Tijdens de comissievergaderingen heeft u vijf minuten de tijd
om de commissie toe te spreken over een onderwerp dat op de agenda staat.
U moet zich van tevoren wel even aanmelden, per email naar
griffie@bernheze.org.
De agenda van de verschillende commissievergaderingen kunt u vinden op
www.bernheze.org – bestuur en organisatie – vergaderingen – komende vergaderingen. In de week van 25 februari zijn de eerstvolgende commissievergaderingen.
Op 19 februari heeft Lokaal weer het fractieoverleg waarbij we de onderwerpen van de verschillende commissies gaan bespreken. U bent van harte welkom!
Wilt u graag inspreken, maar staat het onderwerp dat
u bezighoudt niet op de agenda? Of wilt u deelnemen
aan het fractieoverleg? Neem dan contact met mij of
een van mijn collega’s van Lokaal op. Dan kunnen we
kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat ook dat onderwerp aan de orde komt!
Met lokale groet, Gwendy Jacobs, Burgerlid Lokaal.
gwendy@lokaal.nu

Edwin Daandels en Erik van der Wijst, raadsleden CDA Bernheze
Huizen bouwen, dat is een belangrijke oplossing om de woningnood te verlagen, jongeren
meer kansen te geven om in
Bernheze te blijven wonen en
om de kernen leefbaar te houden. Wonen in een gezonde en
veilige omgeving moet vanzelfsprekend zijn.
rest van Vorstenbosch valt ook
binnen deze straal, net zoals
Loosbroek en Heeswijk-Dinther.
Het CDA is van mening dat we
om de eerder genoemde reden
moeten blijven bouwen. Vinden
we gezondheid dan niet belangrijk? Natuurlijk wel. Gezondheid
is het belangrijkste dat we iedereen wensen.
Wij willen daarom de vinger aan
de pols houden en als blijkt dat
er maatregelen nodig zijn bij onaanvaardbare gezondheidsrisi-

Uiteraard heeft de SP oog voor
de volksgezondheid. Er staat immers een geitenhouderij binnen
twee kilometer van het plangebied. Omdat er nog nader
gezondheidsonderzoek gedaan
wordt, wilde de SP op zeker spelen.
Motie Bergakkers-3
Mocht uit het aanvullende gezondheidsonderzoek blijken dat
er toch risico’s zijn voor de gezondheid, dan volgt gelijk actie.
De SP heeft daartoe een motie
ingediend. Een motie is een duidelijke opdracht aan het college
van burgemeester en wethouders.
De tekst luidde: “Indien uit onderzoek blijkt dat er aantoonbaar sprake is van onaanvaardbare gezondheidsrisico’s voor
het woonklimaat binnen een
straal van twee kilometer rond-

om geitenhouderijen, het college in overleg zal treden met de
hogere overheden (provinciaal
en/of landelijk), zo mogelijk in
samenspraak met deze ondernemers, hoe dit risico tot een aanvaardbaar niveau kan worden
gebracht.”
Zo kan er verantwoord gebouwd
worden in Vorstenbosch. Dat is
altijd de insteek van de SP. Verantwoording nemen voor besluiten, goed afwegen van belangen. De ruimte in ons land is nu
eenmaal erg beperkt. Rekening
houden met elkaar is onvermijdelijk. Met Bergakkers-3 ligt er
een mooie toekomst voor Vorstenbosch.
Er komen woningen bij. Leefbaarheid gaat vooruit. De school
houdt voldoende kinderen, de
dagwinkel voldoende klanten.
Dat is mooi.

Marko Konings: ‘Vrijwel iedereen
is tevreden over de gemeente’

Macht van de politiek
Paul Kremers, burgerlid Commissie Ruimtelijke Zaken

Samen bouwen aan een mooi Vorstenbosch

Het RIVM komt na onderzoeken
tot de conclusie dat er binnen
een straal van twee kilometer
van een geitenhouderij een verhoogd risico is op longontsteking, de exacte oorzaak daarvan
moet in een vervolgonderzoek
nog worden uitgezocht. Bergakkers in Vorstenbosch is een
nieuwbouwplan dat met deze
gegevens te maken heeft. Moeten we daar nu dan niet gaan
bouwen of moeten we voorzorgsmaatregelen nemen? Maar
we weten nog niet welke? Bergakkers staat niet op zichzelf, de
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co’s, dan zullen we samen met
provinciale en landelijke overheden maatregelen moeten treffen
om in overleg met ondernemers
naar een goede oplossing voor
iedereen te komen.
Weloverwogen hebben wij dus
ingestemd met de vaststelling
van het bestemmingsplan Bergakkers 3. Samen bouwen we aan
Vorstenbosch!
CDA: Altijd in de buurt!
cda.nl/bernheze

Er zijn veel mensen die onmiddellijk naar
de politiek kijken als er problemen opgelost moeten worden. En inderdaad kunnen
regering en parlement heel veel zaken oppakken en proberen in de juiste richting te
sturen. Maar zelfs landelijk zijn er dingen
die de overheid niet kan regelen. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van Europese
regelgeving of internationale verdragen.
Daarnaast zijn er (gelukkig) ook heel veel
zaken waarover mensen zelf kunnen beslissen, waar de overheid zich niet mee heeft
te bemoeien.
Op gemeentelijk niveau zijn er
nog veel minder zaken waar
B&W en de gemeenteraad over
gaan. Zo zijn er diverse gemeenschappelijke regelingen, waarin
een (groot) aantal gemeenten
samenwerkt. En natuurlijk is er
ook landelijke wetgeving, waar
gemeenten zich aan dienen te
houden. Denk bijvoorbeeld aan
de taaleis om in aanmerking te
komen voor een bijstandsuitkering.
Ik moest hieraan denken in de
discussie over de twee gezondheidscentra in Heesch. Dan kun
je als politieke partij wel heel leuk
een soort van enquête houden

en de burgers het idee geven dat
ze inspraak hebben, maar de gemeente bepaalt nu eenmaal niet
waar een huisarts of apotheek
zich vestigt. Gelukkig niet, zou
ik zeggen. Huisartsen en apothekers zijn, naast hulpverleners,
ook ondernemers, die een rendabele praktijk moeten draaien,
huur en salarissen moeten betalen. Zij weten ook wel dat zij
bereikbaar moeten zijn voor hun
‘klanten’. En als de klant niet kan
komen, dan gaat de hulpverlener
naar de klant. Komt vast goed
dus.
Reageren kan via
info@vvdbernheze.nl
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jongeren
kleine apparaten voor
de Milieulessen

kennismakingsmomenten
elde College voor groep 8
SCHIJNDEL - De open dagen
zijn inmiddels geweest maar
voor groep 8 leerlingen die nader kennis willen maken met het
elde College bieden we nog een
aantal momenten aan:
Minilessen voor vwo,
havo en vmbo
Leerlingen die vwo, havo of
vmbo gaan doen zijn van harte
welkom tijdens onze Minilessen.
Deze zijn op 13 en 20 februari

op onze locatie in Sint-Michielsgestel (havo, vmbo), van 14.45
tot 16.15 uur. Kinderen ervaren
hoe het er op een echte schooldag aan toe gaat, volgen een
echte les, wisselen van lokaal en
zitten in de brugklasaula.
Cool Campus en Informatieavond voor tweetalig vwo
Ouders die meer informatie willen krijgen over tweetalig vwo
op het Elde College zijn samen

met hun zoon of dochter van
harte welkom tijdens de informatieavond tvwo op woensdag
13 februari.
De avond start om 18.30 uur en
eindigt omstreeks 20.30 uur. Het
programma richt zich zowel op
de groep 8 leerling als ook op de
ouders/verzorgers.
Meer weten en aanmelden kan
via www.eldecollege.nl/groep8

Het Hooghuis locatie tbl
start met het titus tussenjaar
OSS - Met ingang van het nieuwe schooljaar 2019-2020 gaat
het tBL starten met het titus
tussenjaar.
SLABROEK - In het leslokaal
van Natuurcentrum De Maashorst vinden momenteel de Milieulessen plaats voor leerlingen
van de groepen 7 en 8 van het
basis- en speciaal onderwijs.
Er wordt nieuw papier gemaakt
van oude kranten, zelfgemaakte karretjes rijden op zonne- en
windenergie en onderdelen van
allerlei afgedankte apparaten

hele leuke dingen kunt doen,
gaan ze tijdens de les oude en
defecte apparaten demonteren.
Van de onderdelen maken ze
samen een kunstwerk. Niet alle
apparaten zijn hiervoor geschikt.
Het natuurcentrum is op zoek
naar kleine gebruikte apparaten
die veilig en simpel gedemonteerd kunnen worden, zoals
scheerapparaten,
toetsenborden, afstandsbedieningen, tele-

Kleine gebruikte apparaten
die veilig en simpel gedemonteerd
kunnen worden
worden gebruikt voor een kunstwerk. Energiegebruik, recycling
en afval; het komt allemaal aan
bod. Informatie over deze les
én over de andere activiteiten
van het natuurcentrum voor het
basisonderwijs is te vinden op
www.natuurcentrumdemaashorst.nl/scholen.
Om kinderen te laten ervaren dat
je met afgedankte spullen ook

Dit leerjaar is bedoeld voor leerlingen die klaar zijn met de basisschool maar nog niet toe zijn
om de stap naar de brugklas te
maken.
Deze leerlingen hebben vwo-capaciteiten maar moeten zich
bijvoorbeeld nog verder ontwikkelen op sociaal-emotioneel vlak
of komen studievaardigheden
tekort. Soms hebben deze leerlingen al een klas overgeslagen
op de basisschool maar zijn ze
nog te jong om de overstap naar
de middelbare school te maken.

Voor deze leerlingen biedt een
tussenjaar de kans om te werken
aan hun persoonlijke ontwik-

keling waardoor ze het schooljaar daarna de overstap naar de
brugklas wel kunnen maken.

foons, klokken, camera’s, wekkers, mixers, enzovoort. Heb jij
dergelijke spullen beschikbaar?
Neem dan even contact op met
Geja Hummel van Natuurcentrum De Maashorst,
0412-611945 of via
geja@natuurcentrumdemaashorst.nl.

www.hetvergetenkind.nl

De knutselkinderen van de
Milieulessen zullen er blij mee
zijn!

Prentenboekentip van de bibliotheek:

Boet de beer/Kaisa Happonen,
Anne Vasko
Het is winter en Boet de beer kruipt in zijn hol om aan
zijn winterslaap te beginnen, net als alle andere beren.
Maar hoe hij ook zijn best doet, hij valt maar niet in slaap.
Hij heeft ook helemaal geen slaap! En waarom zou hij
eigenlijk moeten doen wat alle andere beren doen? Boet
is Boet, en hij heeft zijn eigen kijk op hoe een beer de
winter doorbrengt.
Het verhaal is lief en grappig en de illustraties zijn heel
kleurrijk.
Van dit prentenboek is een gratis app te downloaden. Wanneer je het vogeltje uit het
boek scant in de app, neemt het je mee op een reis door de wereld van Boet. Het
prentenboek is al een genot voor het oog, maar de app die het boek tot leven brengt
maakt het nog extra genieten!
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Communicatie werkt
Gastspreker over communicatie op ‘t Mozaïek
‘SAVED BY THE BELL’ MAAR DAN IN HET ECHT OP BASISSCHOOL ‘T MOZAÏEK
bestaat de krant? Hoeveel mensen werken ongeveer elke week
aan de krant? Hoelang duurt het
om 13.000 kranten te drukken?
Hoeveel bezorgers gaan Bernheze door om de krant te bezorgen? Et cetera; zet de radartjes in
beweging, zie ik.
Het verhaal van DeMooiBernhezeKrant - ook al is het drie keer
achter elkaar, het verveelt me
nooit - hopende dat er leerlingen
zijn die na mijn bezoek hun beroepskeuze aanpassen in tekstschrijver, redacteur, vormgever of
fotograaf. Wie weet zie ik ze over
een paar jaar voor een stage aanbellen. Na de vragen die komen
besef ik ook hoe bijzonder het is
een krant te maken.

Groep 7/8
DOOR: RIAN VAN SCHIJNDEL

HEESWIJK-DINTHER – Het televisieprogramma ‘Saved by the bell’ heeft
indruk gemaakt, dat lijkt me nou gaaf, kinderen inspireren met de passie voor je werk. Nog geen dag later worden we gebeld met de vraag
of er iemand van DeMooiBernhezeKrant wil komen vertellen over de
invloed van communicatie. Dat laat ik me geen twee keer vragen en ik
zeg toe om op basisschool ‘t Mozaïek een gastles te verzorgen.
Groep 6/7, groep 7/8 en groep
8 van Basisschool ‘t Mozaïek
hebben een themaweek over
communicatie. Het blijken maar
liefst drie klassen te zijn, en in
tegenstelling tot het televisieprogramma ‘Saved by the bell’, heb
ik geen regisseur die me vertelt
wat de leerlingen al allemaal weten en of het verhaal eigenlijk wel
iets toevoegt aan hun lesmateriaal en opdracht.

Storytelling
In de voorbereiding maak ik een
powerpoint, plaatjes doen het
altijd goed, denk ik bij mezelf,
daarnaast zorg ik voor een rode
draad in het verhaal. ‘Storytelling’ dus, in het Engels, dat zal
ze vast beter aanspreken dan ‘ik
kom een verhaal vertellen’. Maar
eerst een quiz, daarmee kunnen
de leerlingen zelf ook meedoen.
Een tiental vragen: Hoelang

Groep 6/7

Wie weet
zie ik ze
over een
paar jaar
voor een
stage
aanbellen
Groep 8

Een huis voor Harry

Door interactie kwam het boek tot leven

FILMHUIS DE PAS:
THE CHILDREN ACT

Foto’s: Michel Roefs

LOOSBROEK - ‘Een huis voor Harry’ is het prentenboek van 2019 en vorige week voorgelezen door
Gaby Moon, pedagogisch medewerkster. Door het interactief te vertellen kwam het boek nog meer tot
leven en werden de kinderen meegenomen in de belevingswereld van Harry.
In het verhaal zie je Vera de vlinder die aan Harry de kater vraagt
of hij mee tikkertje gaat doen.

De kinderen worden
meegenomen in de

belevingswereld van Harry
Dat wil Harry wel, maar Vera
is veel te snel. En dan opeens
is hij haar kwijt. Dan besluit hij
op zoek te gaan naar een nieuw
huis. Hij ziet grote, kleine, hoge

en lage huizen. En zelfs een rijtjeshuis met leuke buurtpoezen.
Maar hij mist zijn eigen huis. Gelukkig zien ze Vera in het park en
die wijst hem weer de weg terug
naar huis.
Alle kinderen van Peuteropvang
Piccino en de onderbouwleerlingen van basisschool Sint Albertus uit Loosbroek mochten komen luisteren. Daarmee werden
de onderlinge samenwerkingen
in onderwijs en opvang getoond.
Er is afgesloten met een glaasje
sap en een lekkere traktatie.

De wet, daarmee kan Fiona Maye
(Emma Thompson) uit de voeten.
Als rechter aan het Londense
hooggerechtshof is ze een meester in interpretatie en argumentatie. Regels en logica liggen haar
goed. Ook in haar privéleven.

Adam, lijdend aan
leukemie, heeft
dringend een
bloedtransfusie nodig
Totdat haar man Jack (Stanley
Tucci) uit het niets aankondigt
een affaire te willen beginnen.
De 59-jarige Fiona heeft geen
tijd om haar huwelijkscrisis onder
ogen te komen, want ze krijgt
een gecompliceerde zaak toegewezen. De 17-jarige Adam,

Maandag 11 en dinsdag 12
februari, 20.00 uur € 5,lijdend aan leukemie, heeft dringend een bloedtransfusie nodig,
maar hij en zijn ouders weigeren
de artsen daarvoor toestemming
te geven.
Als Jehova’s Getuigen mogen ze
geen bloed van anderen accepteren.
2017, 105 minuten, Drama, 12+.
Verwacht
SCHAPENHELD:
maandag 25 februari
THE GUILTY:
maandag 11 en dinsdag 12 maart

www.de-pas.nl/agenda/film
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bernheze BOUWT
kan ik zelf een huis laten bouwen?

van den berg en zn.
tegelwerken & tegelhandel

Al sinds
1973 het vertrouwde
Al sinds 1973
het vertrouwde
adres voor adres
het vakkundig
voor het
vakkundig
leveren
plaatsen
en leveren
van plaatsen
tegels en en
natuursteen!
van tegels en natuursteen!

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl
Breng eens een bezoek aan onze showroom

Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther • tel. 0413-291249 • fax 0413-293952

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl
Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther
tel. 0413-291249

BERNHEZE – je kunt zelf een huis bouwen of laten bouwen (eigenbouw). Dit heet particulier opdrachtgeverschap. De gemeente beslist meestal waar je mag bouwen.
vormen van particulier
opdrachtgeverschap
Je kunt als particulier of als collectief opdracht geven. Naast
nieuwbouw komen beide vormen van particulier opdrachtgeverschap steeds vaker voor bij
de verbouw van bestaand vastgoed. Dat kunnen bestaande
‘klus’-woningen zijn, maar ook
scholen, kantoorgebouwen en
dergelijke.
Particulier opdrachtgeverschap
woning
Als je als burger een grondkavel
koopt draag je de volledige verantwoordelijkheid voor de bouw

of verbouw van de woning. Ook
is dat zo voor het kopen van een
bestaande ‘klus’-woning. Dit
heet particulier opdrachtgeverschap. Je hebt veel zeggenschap
bij het bouwen, omdat je alleen
de beslissingen neemt.
Collectief particulier
opdrachtgeverschap
Als je met meer mensen een
pand bouwt of verbouwt noemt
men dat een Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).
Binnen een stichting of een vereniging geeft het CPO opdracht
voor het totale nieuwbouw- of
verbouwproject. Je beslist zelf

Vervenne bv sinds 1968 gevestigd in Nistelrode.
Bij ons kunt u terecht voor onderhoud en aanleg van cv en sanitaire installaties.
Ook verkoop van losse onderdelen cv en cv ketels, sanitair, leidingen en
aansluitmaterialen. En natuurlijk kunt u bij ons terecht voor advies.

Creavit wandCloset
met Geberit
inbouwreservoir

hoe je jouw woning indeelt en
afwerkt.
Begeleiding bij bouwen
eigen woning door gemeente
Sommige gemeenten bieden
gratis een ‘koperscoach’ aan.
De koperscoach is jouw centrale
contactpersoon binnen de gemeente.

Runstraat 5 / 5384 VH Heesch
Telefoon 0412-45 65 02
info@verhoeven-montage.nl
www.verhoeven-montage.nl

Deze helpt je bij het nemen van
belangrijke beslissingen waar de
gemeente bij betrokken is. De
begeleiding vanuit de gemeente
kan per gemeente verschillen.
Bron: rijksoverheid.nl

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom
open op zaterdag van
10.00 - 14.00 uur
* Trespa-keralit-houten
dakkapellen
Binnen
1 dag
geplaatst!

e Complete set
Actijs € 296,00
pri
Openingstijden:
Weijen 71 - 5388 HM Nistelrode
0412-611237
vervennebv@outlook.com

Maandag 8.00 tot 17.45 uur
Dinsdag 8.00 tot 17.00 uur
Woensdag, donderdag en vrijdag
van 8.00 tot 17.45 uur
Zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur

Cereslaan 12a - 06-22692338
Info@vanderheijdendakkapellen.nl
www.vanderheijdendakkapellen.nl
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

Service en vakmanschap voor iedere
portemonnee bij Vervenne
Een
uitgebreid
assortiment,
van losse
onderdeeltjes
tot aan een
compleet
sanitair

Overzicht van de designradiatoren
van JAGA

Joop van Grunsven vertelt enthousiast over de nieuwe productlijn: CREAVIT sanitair

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

NISTELRODE – Bij loodgieters- en installatiebedrijf Vervenne kun je als zzp’er en doe-het-zelver terecht
voor loodgieter- en installatiewerkzaamheden en sanitair. Joop van Grunsven, die al ruim 20 jaar in de
winkel werkt, voorziet je graag van advies over alle producten.
Sinds jaar en dag kun je bij Vervenne alles kopen wat met loodgieten te maken heeft, ook uitgebreide collecties kranen en
sanitair zijn hier verkrijgbaar. Waterleiding, gas, kranen, riolering,
ventilatie, sanitair, cv-ketels en
radiatoren zijn een voorbeeld van
wat je hier vindt. Daar kun je als
zzp-er mee aan de slag, maar ook

als doe-het-zelver ben je welkom
in de winkel. Wil je het liever niet
zelf doen? Dan kan Vervenne, in
samenwerking met Piels Technische Installaties, ook de installatie
verzorgen.
Aan de uitgebreide collectie van
Vervenne is het merk Creavit toegevoegd, dat ook toegankelijk is

voor de kleinere portemonnee.
Creavit heeft alles: van baden tot
douchewanden en van kranen
tot radiatoren. “Het is een degelijk merk, met collecties voor een
lage prijs”, vertelt Joop. “Het
heeft een ruim assortiment en is
zelfs het enige merk dat gekleurd
sanitair heeft.” Creavit wordt al
langere tijd geleverd door Ver-

venne en is al een aantal keren
geïnstalleerd. “We weten dus zeker dat het degelijk spul is.”
Naast installaties verzorgen de
vakmannen van Vervenne ook
onderhoud, waarbij service en
kwaliteit voorop staat. Zo ook
bij ketelonderhoud. “Dat is nog
steeds belangrijk”, zegt Joop.
“Het is belangrijk dat je ketel
goed brandt, om zo bijvoorbeeld een koolstofmonoxidelek
te voorkomen. Onderhoud is ook
bij nieuwe ketels belangrijk, want
ook daar kan zo’n lek ontstaan.”
Voor het ketelonderhoud kun je
bij Vervenne ook een servicecontract afsluiten.

Ben je dus op zoek naar een
nieuwe kraan, of een los onderdeel voor de riolering? Loop eens
binnen bij Vervenne. Daar vind je
een uitgebreid assortiment, van
losse onderdeeltjes tot aan een
compleet sanitair. Met oog voor
service en kwaliteit helpen ze je
graag!

Vervenne is te vinden aan Weijen
69 in Nistelrode en is bereikbaar
via 0412-611237.

Kunststof kozijnen
M. van Pinxteren V.O.F.
Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie
Kerkstraat 26a - Vorstenbosch
06-53899928
info@vanzogelbouwbedrijf.nl
www.vanzoggelbouwbedrijf.nl

0413-229711 - info@vanpinxteren.nl
www.vanpinxteren.nl

• Kozijnen Deuren Ramen
en
Uw wens
Uw thuis!

Hondstraat 3 - 5476 KT Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl - www.addonkers.nl

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking
Vinkelsestraat 22 - 5384 SG Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

www.jmeulendijk.nl

www.hansvandervelden
Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101
aannemersbedrijf.nl
E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl
Vorstenbosch

sinds 1985

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

Meulendijk

Nieuwe
Erven
• Heesch
06-53208815
u Heesch
u T:•0412
Nieuwe
Erven
21 21
45 61 98
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bernheze BOUWT
Column bouwvrouw

VAN D UYNHOVEN

Sanne Vandewall

Schilder
Glas- en Afwerkingsbedrijf
Glas in lood

alles begint bij een goed ontwerp!
2019 is goed begonnen aan de Eggerlaan met het plaatsen
van de betonnen vloer boven het nieuwe kinderdagverblijf,
de toiletten en de kleedruimtes. De metselaars zorgen
ervoor dat het gevelmetselwerk al goed opschiet en de
hout-skelet-bouw constructies zijn geplaatst. Dit alles kan
natuurlijk niet gerealiseerd worden zonder een goed ontwerp. LA Architecten uit Veghel is
hier verantwoordelijk voor en Hans van den Tillaart en Mark Sigmans nemen mij mee in het
proces: van het eerste idee tot de definitieve tekening.

De gymzaal van binnen

Het plaatsen van de vloer

Het eerste ontwerp stamt uit 2014.
Op verzoek van de Dorpsraad is er
een schets gemaakt en besproken
welke mogelijkheden er zijn. In
de jaren die daarop volgden is het
ontwerp verder uitgewerkt en zijn er
veel gesprekken gevoerd met diverse
partijen. Het gebouw moet praktisch
worden voor de toekomstige
gebruikers en door ook met hen
in gesprek te gaan hebben Hans
en Mark goede ideeën opgedaan.
Bijvoorbeeld het creëren van een
flexibele wand tussen de tussenzaal
en de gymzaal, met vijf ramen in het
midden. Op deze manier kunnen de
ouderen genieten van de spelende
kinderen in de gymzaal. Aan privacy
is ook gedacht: door middel van een
gordijn kunnen de ramen geblindeerd
worden.

‘Op deze manier kunnen
de ouderen genieten
van de spelende kinderen
in de gymzaal’

De MFA wordt gekoppeld aan
gemeenschapshuis De Stuik en om
dit tezamen een mooie eenheid te
laten worden zijn de stenen bij beide
licht met donkere accenten. Ook
een erg leuk detail is het ‘knikje’
in het dak van gemeenschapshuis
De Stuik; dit komt terug in het dak
van de gymzaal. Aangezien de
De toekomstige zijgevel
accommodatie straks voor meerdere
doeleinden gebruikt gaat worden is
er voor gekozen om geen traditionele (lees saaie;-) gymzaal te bouwen. Aan de binnenzijde
wordt er veel met hout gewerkt (dit verbetert de akoestiek) en het raam aan de noordzijde
wordt gemaakt van kunststof panelen die geplaatst worden in een aluminium kader. Deze
laten erg veel licht door maar je kunt er niet doorheen kijken!

www.vanduynhoven.nl

Stalen trappen. Balkonbalustrades.
Constructiewerk. BIM modellering

Vorstenbosch - 0412-475257 - info@hektracon.nl - hektracon

Oude Veghelsedijk 5 - Vorstenbosch - www.pvandriel.nl

Nog op zoek naar een leuke uitdagende baan als

ervaren timmerman?
Neem dan contact op met Pieter van Driel (06-22600914)
of mail naar pieter@pvandriel.nl

Uw adres voor houten kozijnen en deuren
www.van-heertum.nl
Vorstenbosch - 0413-35 09 92

Hans en Mark zijn erg blij dat er uiteindelijk is besloten om het
project in een bouwteamverband uit te voeren, want dat kunnen
ze uitstekend in Vorstenbosch! Eerder zijn zij betrokken geweest
bij de ontwikkeling van de Roets en ze zijn erg te spreken
over de betrokkenheid van de inwoners en bedrijven uit
Vorstenbosch. Het belang van het dorp staat voorop: samen
wordt er gewerkt naar het neerzetten van een prachtige MFA.

Vakkundig, betrouwbaar
en innovatief
Deze duurzame MFA
wordt gebouwd door:

Jagersveld 37 - 5405 BW Uden - www.installatiebedrijfvanderpas.nl
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duurzaam bouwen
Kansen blijven liggen bij verduurzaming zakelijke markt

Kwaliteit
Kwaliteit VOOR EEN
VOOR EENSCHERPE PRIJS

waliteitSCHERPE PRIJS
OR EEN
HERPE PRIJS

Compleet E
nieuwe gro
te
showroom
!

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Industrieterrein Vluchtoord
T 0413 - 27 01 10

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Industrieterrein Vluchtoord
T 0413 - 27 01 10

Compleet
nieuwe gro
te
showroom
!

Compleet
nieuwe grot
e
showroom
!

info@vanschijndeltegels.nl
www.vanschijndeltegels.nl
www.tegelprofshop.nl

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Industrieterrein Vluchtoord
T 0413 - 27 01 10

E info@vanschijndeltegels.nl
www.vanschijndeltegels.nl
www.tegelprofshop.nl

E info@vanschijndeltegels.nl
www.vanschijndeltegels.nl
www.tegelprofshop.nl

bernheze - Voor zowel de consumenten als de zakelijke markt scoort ‘BECO | Om’ een 10! De energieleverancier ‘Om | nieuwe energie’ doet geen concessies op levering van duurzaam opgewekte energie.
Tegelijkertijd wordt het totale energieaanbod in Nederland slechts mondjesmaat groener. Dat blijkt uit
de jaarlijkse Stroomranking van de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE.
Allround en veelzijdig in elektro
/ Agro / Industrie / Utiliteit /
Woningbouw / Camera-systemen / Inbraak-beveiliging / Zonnepanelen
Heeswijk-Dinther / T 0413 29 29 05 / www.vanzutphenelektro.nl

Palmenweg 6 - 5388 SG Nistelrode - 0412-613960

Kozijnen
n Kozijnen
n Kozijnen
n Ramen
n Ramen
n Ramen
n Deuren
n
Deuren
n Deuren
n Schuifpuien
n Schuifpuien
n Schuifpuien
n Vouwwanden
n Vouwwanden
Vouwwanden

Hoewel het aanbod voor consumenten langzaam duurzamer
wordt, krijgen zakelijke afnemers
volop grijze stroom geleverd. De
vier organisaties onderzochten
voor het zesde jaar op rij de investeringen, inkoop en levering
van stroomleveranciers in Nederland en beoordeelden die op
duurzaamheid.
Voor het eerst levert dat naast
een consumenten ranking ook
een zakelijke ranking op, met
een verschillende uitkomst. Voor
consumentenstroom krijgen de
leveranciers gemiddeld een 6,3.
Dat is hetzelfde cijfer als vorig

jaar, maar dit jaar scoren twee
grote energiebedrijven beter
dan voorheen. Daardoor is het
particuliere energieaanbod (iets)
groener.
Het gemiddelde cijfer op de zakelijke lijst is een bedroevende 4,6. Consumenten worden
verleid met reclamespotjes van
energiemaatschappijen vol natuur, groene weiden, windmolens en zonnepanelen.
Maar tegelijkertijd leveren sommige van diezelfde leveranciers
vervuilende grijze stroom aan bedrijven, scholen en ziekenhuizen.

Dit zorgt voor een misleidend
beeld.
Het gemak waarmee energieleveranciers vervuilende stroom
doorschuiven van de particuliere
naar de zakelijke markt geeft te
denken en legt een grote verantwoordelijkheid bij de zakelijke
afnemers.
Verduurzaming van energie kan
alleen een vlucht nemen zodra
ook zakelijke klanten de kansen
pakken en eisen gaan stellen aan
hun stroomleveranciers.
Op www.bernhezerenergie.nl
staat het volledige rapport.

Meer info of aanmelden op
www.bernhezerenergie.nl

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

duurzaamheid
tip

Lever oude
apparaten in

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

Veel winkels bieden mogelijkheden om je oude, kapotte
apparaten in te leveren.
Breng hier niet alleen batterijen naar toe, maar ook het
broodrooster dat vorig jaar
stuk is gegaan en dat alleen
maar plaats inneemt.

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel

Door je oude apparatuur in te
leveren worden de verschillende onderdelen apart gerecycled.

Alvast
investeren
voor de
zomer

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

Geen btw voor particulieren

30

carnaval

Woensdag 6 februari 2019

Prins Roaje 2019:
Alle ‘ballen’ verzamelen
Vernieuwend, verfrissend en hilarisch

Achter v.l.n.r.: Janneke, Pleun en Marieke, voor v.l.n.r.: Aniek en Peet

HEESWIJK-DINTHER – Alle
‘ballen’ verzamelen, ‘Loat oew
eige ziejn’ en ‘Doe Mee’ met
het Prins Roaje zaterdag 16 februari vanaf 20.11 uur bij café
De Zwaan. Die oproep doen De
Hofdames en carnavalsvereniging De Plekkers.
Zij hebben de festiviteit een totale make-over gegeven die vernieuwend, verfrissend en tevens
hilarisch is. De ballenbak staat
klaar. Duik er allen in en trap
mee af in aanloop naar de onthulling een week later. Het hele
gebeuren is kort, krachtig en
wordt al snel besloten met het

heffen van het glas en swingen
met DJ Marcel V.
Al vele jaren krijgen snevelbokken en -geiten in HDL volop de
lengte om kosteloos een gokje
te wagen. Tenminste het invullen van het bierviltje waarop de
nieuwe heerser(es) en Don(na)
ingevuld kan worden is gratis, alsook het eerste drankje
voor ingeschreven deelnemers
dat op kosten van de zaak is.
Dit jaar geen ‘minute to win it’
spelletjes of geklooi met scheerschuim, kleding of door andere
vreemdsoortige moves te maken. Het Prins Roaje heeft een

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

metamorfose gekregen waar de
organisatie niet meer over kwijt
wil dan de mededeling dat zij de
‘balletjes hooghoudt’ en zij zorgt
dat ‘velen gezien worden’, refererend aan het thema in Snevelbokkenland. Gehoopt wordt dat
alle tijd en energie die erin gestoken is, beloond wordt met een
hoge opkomst.
Deelname is kosteloos en teams
die het aandurven om de strijd
aan te gaan, kunnen zich aanmelden via prinsroaje2.0@gmail.
com. De organisatie tot slot:
“Ook voor belangstellenden
geldt: Ben erbij. Tot dan. Doei...
de ballen!”

Onthulling nieuwe prins(es)
van Snevelbokkenland
SNEVELBOKKENLAND - Tijdens de pronkzitting die plaatsvindt op 22 februari, zal de nieuwe heerser(es) van Snevelbokkenland onthuld en geïnstalleerd worden. Er wordt al druk gespeculeerd in de
kernen. Wie zal het zijn? Een Prins, een Prinses, iemand uit Heeswijk, uit Loosbroek of toch uit Dinther?
Zelfs de Raad van Elf, adjudant Han en de Hoge Raad zijn in het ongewisse. Prins Driekus zou ‘t heel
graag nog een keer doen, maar zou die écht zo blève plekken?
Een zeer klein gezelschap weet
het, waaronder natuurlijk de
nieuwe Prins(es), zijn/haar persoonlijke adjudant(e) en de
eventuele partners. Voorop staat
ten eerste dat het geen hoog
volk is. Ten tweede kun je op hen
ook bouwen. Ten derde laten ze
zich niet in een hokje plaatsen.
Ten vierde zullen we geschiedenis gaan schrijven en zal het ten
vijfde dorstig weer zijn buiten.
Tot slot zal de dorst ook goed
zijn binnen!

SNEVELBOKKENLAND - Show, humor, gezelligheid, vermaak en
spanning. De Snevelbokkenstal (sporthal de Zaert) wordt omgebouwd tot een heus´carnavalstheater´ waar de plaatselijke talenten
op carnavaleske wijze hun acts presenteren. Zo zijn de dansmariekes van de partij, treden lokale groepen op met hun humoristische
sketches en natuurlijk staan onze Tonproaters te popelen om hun
buut met jou te delen. Dit alles wordt aan elkaar gepraat door presentator Arjan Wellens met de ondersteuning van de blaaskapellen
’t Kumt Wel en de Juinders (ouderen Pronkzitting).

Pronkzitting 2019 

Foto: Jacques Worms

De openingsact wordt een dubbele verrassing, een nieuwe
groep doet haar intrede en heeft
meteen de openingsact voor
haar rekening genomen. En natuurlijk zijn we reuze benieuwd
wie er tijdens de openingsact
wordt onthuld als Prins(es) 2019!

Dit jaar is het
motto: ‘Loat
oew eige ziejn’
Wij dagen deelnemers en publiek uit; laat je eens van een
andere, carnavaleske, kant zien!
Carnaval en in het bijzonder de
Pronkzitting, geeft je de kans

om onbenutte talenten te etaleren. Maak er samen met ons een
mooie avond en middag van.
Je hoeft niet op het toneel te
staan om een bijdrage te leveren
aan een goede carnavalssfeer.
Wij stellen het zeer op prijs als je
komt in een carnavaleske outfit!
Loat oew eige ziejn tijdens de
Pronkzitting, kom lekker verkleed.
Loat oew eige vermoaken, geef
de artiesten de aandacht die ze
verdienen.
Loat oew eige goan, ga los tijdens de Afterparty.
Op vrijdag en zaterdag is er na
de optredens een spetterende
Afterparty, deze is toegankelijk
voor iedereen! De aanvang is om
ongeveer 23.00 uur.
Pronkzittingen: vrijdag 22 en
zaterdag 23 februari, aanvang
19.41 uur, zaal open vanaf
19.00 uur.
Ouderenpronkzitting: zaterdag
23 februari aanvang, 13.41 uur,
zaal open vanaf 13.00 uur.
Voorverkoop: vrijdag 8 februari tussen 19.30 en 21.00 uur in
sporthal de Zaert. Daarna zijn de
kaarten te koop bij Paperpoint
en Dagwinkel Schouten.

Inschrijfperiode verlichte
optocht Loosbroek van start
LOOSBROEK – Op carnavalszaterdag 2 maart staat alweer de negende editie van de Verlichte Optocht Loosbroek op het programma. Een sfeervolle optocht door de donkere straten van Loosbroek
die elk jaar weer mag rekenen op veel belangstelling vanuit de hele
regio. De organiserende Stichting de Kreuge nodigt iedereen van
harte uit om zich in te schrijven als deelnemer via www.dekreuge.nl.
Enthousiaste bouwers en creatievelingen kunnen zich inschrijven in de categorieën ‘Jeugd’,
‘Wagens’, ‘Grote loopgroepen’
en ‘Kleine loopgroepen’. De categorie wagens is onderverdeeld
in ‘Wagens Loosbroek’ en ‘Wagens Buitendorps’. Over deze
twee categorieën wordt de overall-winnaar gekozen en diegene
bemachtigt de WisselKreuge.

Er wordt al druk
gespeculeerd in
de kernen
Wil je bij de onthulling van de
Prins(es) aanwezig zijn? Dat
kan! Kom dan naar een van de
zittingen op 22 of 23 februari en
natuurlijk ben je ook van harte
welkom op de Prinsenreceptie
op 24 februari. Kaarten voor de
pronkzittingen zijn te koop op 8
februari tussen 19.30 en 21.00

Pronkzitting
Snevelbokkenland

uur bij Sporthal de Zaert. Indien
nog beschikbaar zijn de kaarten
vanaf maandag 11 februari ver-

krijgbaar bij Paperpoint in Heeswijk-Dinther en de Dagwinkel in
Loosbroek.

Verlichting en inspiratie
Stichting de Kreuge stelt gratis verlichting beschikbaar voor
de deelnemers van de optocht.
Meer informatie over het lenen
van verlichting is te vinden op de
website van de Kreuge.
De creatieve mogelijkheden met
de verlichting zijn natuurlijk eindeloos.
De Kreuge zorgt alvast voor een
inspiratiebron met het carnavalsmotto: ‘Zien en gezien worre’.
De stichting sluit hiermee aan op
het thema van de Stichting HDL
‘Loat oew eige ziejn’.

De optocht
De optocht start op zaterdag 2
maart om 19.19 uur vanaf de
parkeerplaats van Lunenburg
Events & More en gaat door de
Dorpsstraat, Krommedelseweg,
Pastoor de Grootstraat, Jan Dobbelsteenstraat, Donatusstraat,
Schaapsdijk en de Molenhoeven.
De optocht wordt ontbonden op
het dorpsplein voor Café-zaal
Kerkzicht. Hier vindt, tijdens
het Lichtjesbal, de prijsuitreiking
plaats, met de energieke liveband Bag On Wheels.
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Pronkzitting Vorstenbosch 2019

Pierehappertjesfestijn 2019
VORSTENBOSCH - Onder toeziend oog van de jeugdprins ries,
-prinses Lola, -adjudant Luuk en raad van elf traden er 118 artiesten (vanaf groep 3 tot 16 jaar) op tijdens het Pierehappertjesfestijn,
met dit jaar als thema Bouwbedrijf Pier & Hol bv. De show werd dit
jaar gepresenteerd door een feestelijk duo, finn verhoeven en jacco
van den Dungen die dit op een enthousiaste en gezellige manier
hebben gedaan.

VORSTENBOSCH - Dit jaar stond de Pronkzitting van De Piereslikkers in het teken van de bouw, want
er wordt wat afgebouwd in vorstenbosch. Zo ook De Stuik waar de gymzaal wordt aangebouwd tot een
multifunctionele accommodatie. Het Pronkzittingscomité heeft het thema gekozen en noemde het dit
jaar ‘Bouwbedrijf Pier & Hol b.v.’
De vele artiesten, 121 in totaal,
probeerden het publiek van
800 toeschouwers te vermaken
met diverse optredens. Sommige artiesten hebben het thema
gebruikt ter inspiratie. Alles is
bij elkaar gepraat door Hilde de
bouwvrouw, die het geheel presenteerde en in goede banen
wist te leiden.
De Raad van elf begon de zitting met ‘het is 9.00 uur schaft’.
De Huppelpierkes hadden twee
mooie dansen ten tonele gebracht. De Tobbers waren omgebouwd en we hadden het
goddelijk groepje van de Pantys.
Michica heeft ook staan sjouwen
om op het goede Peil te komen.
Vrienden van Marloes maakten

overuren om in de burgt van
prins Arno den eerste te geraken. Bijeen was een bijelkaar gerapt groepje en daar kwam het
gezeik met Annelies van de pies
uit voort. De stagiaires kwamen
van Jong Nederland, maar werden goed begeleid.
De toolbox meeting van de Box
Brothers en Sister kwamen er afgedroogd van af. De oud Prinsen
sloten de Pronkzitting af met de
X factor, maar of ze die ook gevonden hebben is een ?
Zo was het weer een prachtige
uitverkochte Pronkzitting, met
alle artiesten geboren en getogen in het eigen mooie Vorstenbosch.

Nadat onze huppelpierkes de
show hadden geopend kreeg het
publiek een gevarieerd programma met veel dans, muziek en
een lach voorgeschoteld, door
hard werkende klussers en doe-

veel Feestende
Klussers in Ons
eiGen piereGat
het-zelfvers. Er waren haaien,
de slagwerkgroep en een mini
moppen trommel. Daarnaast

deed de act de toiletdames een
leuke sketch, waar erg om gelachen werd. Verschillende dansgroepen waaronder just dance,
feesters, happy baby’s, krattenpolka en de miniplaybackshow.
Dit jaar waren er ook een aantal
gamers vanuit de Fortnite wereld
aanwezig. Groep 7 liet ook van
zich horen met hun carnavalsnummer ‘Springen’. Kortom veel
feestende klussers hier in ons
eigen Pieregat. Wij kunnen nog
jaren vooruit.
Gedurende de hele show waren ‘De Pierebloazers’ erbij voor
de muzikale ondersteuning. Na
tweemaal een 2 uur-durende
voorstelling zat het er weer op.
Het was grandioos en iedereen
had gezorgd voor een fantastisch feest.
Foto’s zijn te vinden op
www.piereslikkerfoto.nl
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Samenwerking Tomcars en TV de Broekhoek

Tom en Carlo

HEESCH - Onlangs zette de
ambitieuze ondernemer Tom
de Bruyckere zijn handtekening
onder een overeenkomst die
zijn bedrijf Tomcars voor de komende jaren aan het open tennistoernooi van TV De Broekhoek
verbindt.
Het is een frisse zaterdagmorgen
in januari als Carlo van Haaren,
voorzitter van TV De Broek-

hoek, de showroom van Tomcars betreedt voor de formele
handdruk. Maar hij zal toch even
geduld moeten hebben want
klanten gaan bij Tom altijd voor.
Tomcars heeft in de afgelopen
10 jaar een naam opgebouwd
als hét adres voor een nieuwe of
jong gebruikte auto. Door slim
inkopen en een goede marketingstrategie, komen kopers van

heinde en verre naar Heesch. Dezelfde auto, uit dezelfde fabriek
en met dezelfde fabrieksgarantie, maar dan een stuk voordeliger dan bij de merkdealer.
Geen wonder dat het pand aan
de Nieuwe Erven te klein werd.
Dit voorjaar wordt daar een
compleet nieuw pand geopend,
gaat de nieuwe website live én
vindt de eerste editie van het
Tomcars open tennistoernooi bij
TV De Broekhoek plaats.
Het toernooi trekt veel spelers
uit de regio aan en is dan ook
een mooie gelegenheid om de
naamsbekendheid van Tomcars
te vergroten. “Deze samenwerking biedt mijn bedrijf extra promotiemogelijkheden en biedt mij
als liefhebber de kans om iets bij
te dragen aan de tennissport”,
licht hij toe.
Het Tomcars Open tennistoernooi vindt plaats van 16 tot en
met 24 maart. Deelnemers kunnen zich inschrijven via
www.toernooi.nl. Je vindt Tomcars aan de Nieuwe Erven 1 in
Heesch en online via
www.tomcars.nl.

(Inter)nationaal
danstoernooi
Zaterdag 23 en zondag 24 februari
in CC De Pas in Heesch

voetbal

Prinses Irene
kan weer niet winnen

NISTELRODE - Waar in de uitwedstrijd Prinses Irene volkomen onterecht met 1-0 verloor, waren de krachtverhoudingen nu in het
voordeel van de Tilburgers. Het eerste gevaar kwam ook van hen,
maar in kansrijke positie werd overgeschoten. Daarna ging het gelijk op.
Totaal onnodig ontstond de 0-1.
Vanuit het middenveld werd een
bal teruggespeeld, echter wel
voor de voeten van een Tilburger. De achterhoede leek nog te
ontzetten, maar de bal kwam bij
de gevaarlijke linksbuiten Steven van Riel terecht, die doelman Van Venrooij kansloos liet.
Zo ongeveer in de tegenaanval kreeg Koen Bollen een vrij
schootsveld, maar hij miste het
doel. Ook Tim van der Heijden
zag zijn lob net over het doel
gaan. De beste kans was voor
Jerin van de Rakt die een goede kopkans kreeg, maar de bal
voorlangs zag gaan. Op slag
van rust ontsnapte Prinses Irene.

thuis VolgenS uw wenSen en iDeeën

Eerst redde Van Venrooij op een
schot, in de rebound werd de bal
op de lat geschoten.
In de tweede helft was SC ’t
Zand de bovenliggende partij.
In het eerste kwartier kwam nog
een bal tegen de paal en moest
doelman Van Venrooij een paar
keer zijn kunnen tonen. In de
64ste minuut was het raak via
een schoonheid van een doelpunt. Uit een corner werd de bal
teruggelegd op een meter of 25
van het doel. De aanstormende Wilbert Hack nam de bal vol
op de pantoffel en zag deze als
een granaat in de winkelhaak inslaan. Eindstand 0-2.

‘Wij zijn p
as
tevreden
als
onze klan
t
dat ook is
’

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

ROSCOBOUW

MeeSTerS in onTwerpen en Bouwen

Vraag ons gratis magazine aan

Bosschebaan 64 - 5384 VZ Heesch - Telefoon 0412 455 501 - info@roscobouw.nl - www.roscobouw.nl
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doorgebroken Broers door de goalie van
TOP van scoren werd afgehouden.

Tegenslag voor Raivo Dankers
OTTOBIANO/HEESCH - Raivo Dankers
van Hutten Metaal Yamaha Racing heeft
in zijn eerste wedstrijd van seizoen 2019
tegenslag gekend.

week in Italië blijven om daar met Solva te
gaan testen. Wel zal hij deze week therapie aan zijn schouder ontvangen om snel
weer de oude te zijn!

LOOSBROEK - Na een slap begin van de bezoekers kreeg de thuisploeg een paar mogelijkheden die uiteindelijk niet voor de openingstreffer zorgden. Essche Boys was
hiermee wel gewaarschuwd. Een aantal malen kwam ze via de pijlsnelle linksbuiten
dan ook gevaarlijk voor het doel van Vince Somers. Tot doelpunten leidde dit echter
niet. Uiteindelijk kwam de voorsprong voor de blauw-witten in de 35ste minuut toen
balverlies op het middenveld werd afgestraft en Robin van Beek handig Somers omspeelde en de 0-1 maakte.
In de tweede helft pakten de geel-zwarten
vanaf het begin het initiatief. Een hoekschop van Gino Bosch werd in de kruising
gekopt door Martijn Driessen, 1-1. Niet
veel later kwam WHV op voorsprong.
Niels van der Wielen stoomde op aan de
rechterflank en leverde een goede voorzet
af bij de eerste paal die door Thijs Lunenburg keurig werd afgerond, 2-1.
turnen

volleybal

handbal

zich snel en maakte Roel Lunenburg aan
alle onzekerheid een einde door de 4-2 te
maken. handboogschieten tafeltennis
waterpolo

korfbal

Korfbalsters geven
wedstrijd af in de tweede helft
hardlopen

jeu de boule

paardrijden

NISTELRODE - De wedstrijd begon goed
voor de korfbalsters van Prinses Irene.
Ze waren gretig en behaalden een goed
schotpercentage.
biljarten

duivensport

judo

vissen

De verdediging stond als een huis waardoor SPES moeilijk tot scoren kwam en
hierdoor werd er gerust met een 9-6 tussenstand. Hierna volgde de tweede helft.
Tot een tussenstand van 14-9 was het een
leuke en sportieve wedstrijd. Hierna kandammen

schaken

jeu de boule

paardrijden

Dit resulteerde na een kwartier gespeeld
te hebben in een 2-3 stand. In de resterende tijd tot de rust kon Diosa uitlopen
naar een 2-5 ruststand.
schaken

dammen

Met een andere aanvalsopzet kwamen er
weer mooie kansen voor Korloo. Na tien
minuten kon Korloo de aansluittreffer scoren, 4-5. Het1cmwas
echter Diosa die weer
b
twee punten voorsprong pakte.
cm b
Met nog vijf1,2minuten
op de klok was het
verschil weer een doelpunt door een be-

autosport

WHV wint oefenduel
van Essche Boys

korfbal

hardlopen

wielrennen

handboogschieten

tafeltennis
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nutte strafworp door Eva Sigmans. Het
was nu alles of niets en het nemen van
risico’s om de aanval te voeden. Het was
jammer dat Diosa hier meteen van profikaarten/bridgen
teerde en uit kon lopen naar een 5-8 voorsprong.
Met nog een minuut op de klok kon Korloo de achterstand nog terugbrengen naar
6-8! Korloo scoorde nog, maar de scheids
floot één seconde eerder af voor het einde
van de wedstrijd. Jammer. Een punt was
zeker verdiend geweest na zo’n sterke
tweede helft.

1,4cm b

voetbal

De
thuisploeghockey
voelde dat
er meer basketbal
te halen
voetbal
tennis
viel en binnen het kwartier na rust stond
het zelfs 3-1. Een mislukte poging op doel
vanaf de middenlijn belandde op de lat en
in de rebound kon youngster Luuk Wolfs
van dichtbij binnen koppen, 3-2. Uiteindelijk
de ploeg
van Martin
Kaus
beugelen herstelde
boksen
badminton
zwemmen

waterpolo

LOOSBROEK - De tegenstander Diosa is nog ongeslagen deze competitie. Met dit gegeven wisten de dames dat het lastig zou worden. Toen het startsignaal om 11.00 uur
in Heeswijk-Dinther klonk, gingen beide ploegen fel van start. Korloo wist meteen in
de eerste aanval de score te openen. Hierop liet Diosa zien wat het waard was en ook
biljarteneersteduivensport
judoafgerond vissen
skien
snowboarden
haar
aanval werd
met een doelpunt.
Diosa
kon in kano
deze fase uitlopen
naar een 1-3 voorsprong. Korloo ging fel de duels in en vocht voor iedere bal.

motorcross

Raivo gaat er vanuit dat het met zijn
schouder wel meevalt en zal de komende

zwemmen

Korloo verliest nipt
gelijk opgaande wedstrijd

HEESCH - Uitgerekend TOP, de nummer twee op de ranglijst, was de eerste
tegenstander voor HVCH na de winterskien
snowboarden
kano
stop.

De crosser uit Heesch kwam in de training ten val en bezeerde zijn schouder.
Toch stond hij tot in de slotfase op een
motorsport
zeventiende tijd, wat voldoende was voor
kwalificatie voor de wedstrijd. Echter in de
laatste ronde kwamen er nog vier rijders
overheen, waardoor Raivo de training afsloot als eenentwintigste en dus net naast
kwalificatie greep.

badminton

korfbal

HVCH-TOP

Werd HVCH in OSS nog weggespeeld,
nu was het een vrij vlakke wedstrijd met
de beste kansen voor TOP. Na een half
uur stond de eindstand op het scorebord.
Bij een goedlopende aanval over rechts
zette de snelle Tuijthof goed voor en spits
Pusters tikte in de korte hoek de 0-1 binkaarten/bridgen
nen. HVCH was niet bij machte er aanvallend iets tegenover te stellen. Welgeteld één echte kans kreeg HVCH toen de

boksen

wielrennen

darten

golf

telde de wedstrijd mede door de dubieuze
keuzes van de scheidsrechter, waardoor
SPES terug kon komen in de wedstrijd.
skien meiden
snowboarden
kanoIrene waren het
De
van Prinses
helemaal kwijt, waardoor SPES met nog
acht seconden op de klok de winnende
treffer kon maken.

Met een eindstand van 18-19 nam zij de
punten mee naar Milsbeek.
kaarten/bridgen

karten

motorsport
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voetbal

De kampioenen van Vogelvereniging de Vogelvriend

Gelijkspel voor VV Heeswijk

VIANEN/HEESWIJK-DINTHER - Een wedstrijd met weinig kansen waarin Heeswijk een licht overwicht
had door het veelvuldig winnen van de tweede bal. In de eerste helft was er eigenlijk maar één aardige
kans voor Dylan Davies, die zijn schot met links gepakt zag worden in de korte hoek. De wedstrijd was
van minuut één tot minuut 95 vrij fel van twee kanten, ook doordat de scheidsrechter veel aparte keuzes
maakte aan twee kanten. Daardoor ook vaak frustratie en dat uitte zich in scherpe en soms harde duels,
gemeen werd het echter niet.
De tweede helft een veel scherper Heeswijk en na zo’n tien minuten kwam dan ook de terechte
0-1. Sten van de Berg gaf de bal
diep op Coen van Beljouw die op
zijn beurt prachtig binnenschoot
in het dak van de goal, maar
twee meter van de achterlijn.

De kampioenen v.l.n.r.: Rien Steenbakkers, John Broeren en Cees de Laat

Vianen merkte dat er vandaag
voetballend niks te halen was,
waardoor ze al snel de lange bal
ging spelen. Elke bal werd de 16
meter van Heeswijk in geknald,
maar de verdediging gaf geen
krimp. Heeswijk kreeg, wederom
via Coen van Beljouw, nog een
kans op de 0-2. Vanuit vrijwel
dezelfde hoek schoot hij helaas
nu op de keeper.

HEESWIJK-DINTHER - Op de in januari in Zwolle gehouden wereldtentoonstelling voor vogels hebben leden van vogelvereniging De
Vogelvriend goud, zilver en brons gewonnen.

Na 95 minuten voetbal werd
wederom een voorzet vanaf de
zijkant de 16 meter van Hees-

Voor deze mondiale tentoonstelling waren een kleine 25.000 vogels ingezonden door duizenden
fokkers van volière- en kooivogels uit de hele wereld. Heel veel
soorten waren te bewonderen.
Iedere vogel moet gekeurd en
beoordeeld worden door een
keurmeester. Uit binnen- en
buitenland waren er een kleine
honderd naar Zwolle gekomen
om de vogels te keuren.
Van iedere vogel zijn standaardeisen opgesteld waaraan de vogel moet voldoen. Theoretisch
zou een vogel maximaal 100
punten kunnen scoren, echter
een kampioen zal maximaal 93
punten halen. Zijn er meerdere
excellente vogels met 93 punten, dan kan om een kampioen
aan te wijzen een vogel een opwaarderingspunt krijgen, dus 94
punten.
Rien Steenbakkers werd wereldkampioen (goud) met een
Elegant parkiet met een score
van 93 punten en behaalde met
dezelfde soort ook zilver met 92

De oplossing

punten. Dit is de tweede keer
dat Rien wereldkampioen werd.
Cees de Laat werd wereldkampioen (goud) met een Alexanderparkiet-man met een score
van 93 punten en zilver met
een Alexanderparkiet-pop met
een score van 92 punten. Ook
behaalde Cees met een stam
Alexanderparkiet mannen zilver
(gemiddeld 92 punten) en een
stam Alexanderparkiet poppen
brons (gemiddeld 91 punten).
Een stam zijn vier vogels. Ook
voor Cees is dit de tweede keer
dat hij wereldkampioen werd.
John Broeren behaalde zilver met
een stam wildkleur Grasparkiet
met 371 punten. Bij de wereldtentoonstelling in Rosmalen behaalde John met de Grasparkiet
brons. De stijgende lijn zit erin,
dus ga zo door.
Het bestuur en de leden van
vogelvereniging de Vogelvriend
hebben tijdens de laatste ledenvergadering de kampioenen gehuldigd en gefeliciteerd.

Foto: Hans Heesakkers

wijk ingeslingerd. Een heel licht
vergrijp van Gerke van de Akker
was voor de scheidsrechter voldoende aanleiding om de bal op
de stip te leggen. De aanvoerder
van Vianen schoot feilloos bin-

nen en vrij direct hierna werd er
afgefloten.
Zuur puntverlies voor Heeswijk,
maar genoeg aanknopingspunten om op voort te borduren.

HBV verwelkomt SW-services
heesch – Afgelopen vrijdag heeft de Heesche Badminton Vereniging een nieuwe sponsor verwelkomt.
De komende seizoenen zal de Heesche vereniging er dankzij cv-installatiebedrijf SW-services warmpjes
bijzitten! Het jonge, dynamische Heesche bedrijf zal de Heesche Badminton Vereniging de komende
seizoenen helpen haar seizoenen nog leuker, sportiever en gezelliger te maken. Een flinke steun in de
rug van de vereniging die de laatste jaren toch al sterk groeiende is.
De vereniging en SW-services
eigenaar Sebastiaan van der Wal
vinden elkaar waar het gaat om
het centraal stellen van de persoonlijke benadering. Beiden
vinden kwaliteit en tijd hebben
voor de mensen die gebruik willen maken van diensten het allerbelangrijkst.
Sebastiaan brengt dat dag in,
dag uit in de praktijk bij zijn bedrijf. Met zijn jarenlange ervaring
in de cv-installatiebranche staat
Sebastiaan altijd klaar om 24 uur
per dag, 7 dagen per week de
juiste service te kunnen bieden
aan zijn klanten. Daarmee zorgt
Sebastiaan ervoor dat zijn klanten, net als de Heesche Badminton Vereniging, er warmpjes bij
blijven zitten.

Penningmeester Joost Verhees en Sebastiaan van der Wal

Meer informatie over Sebastiaan
en zijn bedrijf SW-services is te
vinden op www.sw-services.nl.

Kampioenen

Heeswijk-Dinther - Badmintonclub Argus - Jeugdteam U12

Meer informatie over de Heesche Badminton Vereniging is te
vinden op www.hbv-heesch.nl.
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dansen

dance team nistelrode
danst eerste internationaal toernooi
BELGIË/NISTELRODE - vroeg in de ochtend op 2 februari om 6.30 uur vertrokken de junioren van Dance team Nistelrode voor het eerste internationaal toernooi van dit seizoen naar Overpelt in België. De
solo’s dansten niet allemaal even goed die zondag maar Lindsey verraste het publiek door op de eerste
plaats te eindigen.
Lise werd zesde met 266 punten,
Maud werd vijfde met 169 punten en Lindsey verraste iedereen door met 278 punten op de
eerste plaats te eindigen. Garde
Miracle werd van de zes deelnemende groepen tweede met 272
punten.
Daarna was het de beurt aan de
hoofdklasse marsgroep Untouched. Zij eindigde op een tweede plaats met 283 punten.
De solo’s in de hoofdklasse dansen dit jaar in een zware categorie met veel competitie. Deze
toernooidag waren er twaalf
deelnemers. Guusje eindigde op
een zesde plaats met 283 punten; Jade op een vierde plaats
met 284 punten en Maxime op
een gedeelde tweede plaats met
290 punten. Dat gaat nog spannend worden de komende internationale toernooien!
Garde Touch danst ook in een ca-

tafeltennis

2

1

tegorie waar de deelnemers aan
elkaar gewaagd zijn. De dames
kwamen tevreden het podium
af; ze hadden goed gedanst. Ze
eindigden op de tweede plaats
met 287 punten; net één puntje
minder dan de eerste plaats.
Tot slot, na een paar dansen gewacht te hebben, mochten ze

3

voor de laatste dans het podium op, Inspiration danste nog
niet foutloos maar wist met deze
nieuwe originele dans toch op
de derde plaats te eindigen met
281 punten.
Alles bij elkaar een succesvolle
dag voor Dance Team Nistelrode!

Geslaagd jubileumtoernooi

35

handbal

dames doS’80/olympia’89
hard onderuit
HEESCH - Zaterdagavond konden de dames van DOS’80 in sporthal
’t vijfeiken een reuzestap maken in de richting van het kampioenschap. GHv uit Goirle, de nummer twee van de competitie, gooide
echter heel veel roet in het eten van de Heesche handbalsters door
een gevoelige nederlaag toe te dienen. GHv nadert de koploper tot
een achterstand van drie punten. Het team van coach Niek Huitink
kan zich geen misstappen meer permitteren.
Belabberde start
Dat DOS’80 niet goed in de
wedstrijd zat, bewees het missen van een strafworp na enkele minuten. Daarmee had
DOS’80 op voorsprong kunnen
komen, maar het was GHV dat
de kansen wel wist te benutten.
DOS’80 startte in defensief opzicht met een variant, maar daar
wisten de gasten optimaal van
te profiteren. Na ruim vijftien
minuten was de stand 1-8 in het
voordeel van GHV. Toch was het
DOS’80 dat langzaamaan de
teugels overnam. De verdediging werd gereorganiseerd en de
ploeg ging meer op tempo spelen. Dat resulteerde in een 7-10
ruststand.

Lieke van den Akker
Foto: Ruud Schobbers

helft tilde Lieke van den Akker
Onderspit
de stand naar 12-12. Iedereen
DOS’80
kwam
goed
uit
de
ging er aan
Heesche
zijde eens
voetbal
hockey
tennis
basketbal
turnen
volleybal
handbal
kleedkamer en toonde veer- goed voor zitten. Maar het was
kracht. Door het tempo hoog andermaal GHV dat wegliep. Zij
te houden, werden er genoeg wist binnen drie minuten tijd de
kansen gecreëerd. De keepster stand om te buigen naar 12-16.
van GHV was vaak een sta in Daarmee was het pleit beslecht.
de weg. Halverwege
de tweede zwemmen
Eindstand:
14-18.handboogschieten tafeltennis
beugelen
boksen
badminton
waterpolo

korfbal

Altior
tenonder in belangrijk duel
korfbal

HEESWIJK-DINTHER - Het zondag 27 januari in sporthal Bernrode gehouden 40-jarig NON-toernooi, is
door zo’n veertig mensen op een plezierige, ontspannen en recreatieve wijze ervaren. Na een hartelijk
welkom aan de oud-leden, waaronder een mede-oprichter en spelers van het eerste uur, werd gestart
met een trainingsclinic die door de oud-leden als wat onwennig werd ervaren want de zeven stuks opgestelde tafels leken wat kleiner en de netjes leken wat hoger dan vroeger! De opvolgende pauze werd
met overheerlijke snert en vakkundig gemaakte worstenbroodjes enthousiast ontvangen en de eerste
ervaringen van het tafeltennis werden uitgewisseld.
Daarna volgde een dubbeltoernooi met oud-leden die nog wat
puf over hadden, aangevuld met
huidige leden. De mentaliteit om
te winnen kwam weer duidelijk
naar boven waarbij sportiviteit
toch de boventoon voerde. Ter
afsluiting nog een drankje en
héél veel buurten over hun ervaringen en verleden met 40 jaar
tafeltennis bij Net Over ’t Netje.
Tezamen met enkele sponsoren

is het mogelijk geworden deze
dag op te zetten en financieel
dragelijk te maken. Met het door
de Rabobank Clubkas Campagne ontvangen bedrag en de door
deze bank geschonken nieuwe
tafeltennistafel is de vereniging
hartstikke blij!
Twee extra nieuwe tafels zijn
door NON bij Sport Europe in
Eindhoven aangeschaft en zij
schonk ons daarbij 4 stuks scher-

men. Bij Van Tilburg Sport zijn
nieuwe shirts met logo van het
40-jarig jubileum, sportbroeken
en enkele trainingspakken aangeschaft tegen een speciale jubileumprijs.
Alle sponsoren hartelijk dank
voor deze geste namens bestuur
en leden van 40 jaar NON. Mede
door jullie was het een geslaagde jubileumdag.

hardlopen

paardrijden

jeu de boule

wielrennen

darten

MELDERSLO/HEESWIJK-DINTHER - afgelopen zondag speelde altior in Horst een uitwedstrijd tegen Melderslo. thuis werd van dit
team ruim verloren, maar de speelsters wisten dat er die dag meer
in kon en moest zitten. Het begin van de wedstrijd was niet scherp
biljarten
duivensport
judo4-0 in het
vissen
snowboarden
en
al snel was
de stand
voordeel skien
van Melderslo.
altiorkano
pakte het initiatief over, kwam dichterbij en langszij. Na een 6-7
voorsprong stagneerde het spel en in het laatste kwartier van de
wedstrijd kon de thuisploeg uitlopen naar 10-7.
Een treffer in de laatste minuut
kon er niets meer aan verandeschakenachter
ren,
dammen de punten bleven
in Horst, einduitslag 10-8. De
vrouwen van Altior hebben het
zichzelf niet makkelijk gemaakt.

kaarten/bridgen

1cm b

DAKOS 2 - Altior 2: 8-14
Odisco 2 - Altior 3: 9-18
1,2 cm
TOG 2 - Altior
4:b 14-9
Flash MW1 - Altior MW1: 4-12
Altior R1 - Korloo R1: 8-1
Be Quick A1 - Altior A1: 11-15
1,4cm b
De Korfrakkers
B3 - Altior B2:
7-8
Altior C2 - De Korfrakkers C2: 8-4
autosport
Flash
C1 - Altior C3: 2-9karten
Altior D1 - Rooi D1: 13-0

Altior D2 - SCMH D1: 2-9
Altior E1 - Avanti E1: 8-4
Rooi E1 - Altior E2: 0-20
Altior E3 - SCMH E1: 4-12
motorsport
Be Quick W1
- Altior W1: 10-9
Altior W2 - BMC W2: 5-12.

ZOTTE

ZATERDAG
ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

Finovion Accountancy Bernheze
Jan Timmers Korenstraat 5 5388 CR Nistelrode Tel. 0412 700509

WWW.FINOVION.NL

golf

op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS
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Heesch • Heeswijk-Dinther • Loosbroek • Nistelrode • Vorstenbosch

Evenementen

Fotograaf:
Jan v.d. Broek

Donderdag 7 februari
Natuurgeneeskundig consult
DIO/The Read Shop/Prima
Sparkling Nistelrode

Lustrumconcert
Uurtje Klassiek
Laverhof Heeswijk-Dinther
Pagina 15

Eetpunt
Loosbroek & Heeswijk-Dinther
Pagina 6

Maandag 11 februari
Mind-Walk Monday
Natuurgebied de Maashorst

Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Informatiemiddag: KBO reis
De Stuik Vorstenbosch

Vrijdag 8 februari
Herinner je wie jij bent
Centrum MAIA Nistelrode

Poedja-Bardo
Onderricht-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Film: The Children act
Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 25

Keez-avond
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Pagina 16
Keeztoernooi
Café-Zaal ‘t Tramstation
Nistelrode
Op weg naar je kracht
Praktijk Gabriellic Voetreflex
Schijndel
Kaartverkoop
pronkzitting HDL
Sporthal De Zaert
Heeswijk-Dinther
Pagina 30
Moeilijke voeten?
Laverhof Heeswijk-Dinther
Pagina 4
Zaterdag 9 februari
Familieopstellingen
Centrum MAIA Nistelrode
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Lezing: Luigi Gioia
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
Pagina 8
Cd presentatie
Bianca van Herpen
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode
Zondag 10 februari
Alpacafarm open Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Yoga
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2
Dinsdag 12 februari
Taijiwuxigong - Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode
Yoga
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2

Valentijnsproeverij
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
Eetpunt
Loosbroek & Heeswijk-Dinther
Pagina 6
Cursus assertiviteit
Interpunctie Veghel
Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Multiculturele Valentijnsdag
Gasterij Heelwijk Heesch
Pagina 9
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
Pagina 7

Smaakvol Surinaams
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

Zaterdag 16 februari
Start: Bomenpark
open toernooi
TV De Hoef Heesch

Cursus assertiviteit
Interpunctie Veghel

Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Alpacafarm open Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Lezing: De kracht van
Samen Doen
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
Pagina 16
Film: The Children act
Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 25
Woensdag 13 februari
Kaartmiddag KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Marianne Huisman, Helderziende waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode

Rommelmarkt Gilde
Gildebergske Vorstenbosch

Vipassyana Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Koffieconcert:
Cancioneiro de Elvas
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther

Donderdag 14 februari
Ondernemersbezoek
Starters Succes Oss Bernheze
Heische Hoeve Loosbroek
Pagina 3

Olie-dag
Kilsdonkse Molen
Heeswijk-Dinther
Pagina 1
Sponsordiner Stichting
Pep-projecten
Restaurant De Waard Heesch
Reünie jongerensoos
De Meule
CC De Pas Heesch
De Lachspiegel: 100% LS
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
Pagina 7
Prinseroaje
Café De Zwaan Heeswijk-Dinther
Pagina 30
Roept U Maar
De Stuik Vorstenbosch
Pagina 3

Zondag 17 februari
Lange afstandswandeling
met lunch
Start: Parkeerplaats Naat Piek
Uden
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Koffieconcert:
Talentstroom Kunstkwartier
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
Senioren carnavalsconcert
CC De Pas Heesch
Pagina 14
De Lachspiegel: 100% LS
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
Pagina 7
Baby- en kinderbeurs
Rusheuvel Oss
Pagina 16
Maandag 18 februari
Mind-Walk Monday
Natuurgebied de Maashorst
Informatie avond
BS ‘t Maxend
Maxend 6 Nistelrode
Poedja-VisualisatiesMeditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Dinsdag 19 februari
Inloopochtend
BS De Beekgraaf
De Beekgraaf 60 Nistelrode
Taijiwuxigong - Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Creatief Café
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Woensdag 20 februari
Open ochtend BS ‘t Maxend
Maxend 6 Nistelrode
Inloopochtend BS De Beekgraaf
De Beekgraaf 60 Nistelrode
Robbert Spoor, Helderziende
waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Liederentafel
CC De Pas Heesch

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

www.mooibernheze.nl

