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Bijzondere jubilarissen: piet 70 en Wim
50 jaar lid van fanfare sint lambertus

Maansverduistering
pag. 7
Piet krijgt een lintje

al een stuk gemakkelijker. Daarna
werd het ingescand en was het
werk zo gebeurd”, blikt hij terug.
En ondanks zijn leeftijd van 82
jaar is Piet nog steeds graag bezig
voor de vereniging waar hij ere55 jaar Hossende Wevers
lid is. Als er oud ijzer opgehaald
pag. 11
moet worden, staat hij klaar.
“Dat is een mooie hobby en doe
ik nog steeds heel graag!” En als
het oud ijzer dan is opgehaald, zit
hij daar graag thuis aan te knutselen in de garage of aan de Bkeuos Bloe
kentafel.
t.w.v. € 1men
Woensdag

Piet is nu lid in de orde van Oranje Nassau

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Marcel van der Steen
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NISTELRODE – Piet van der Wijst spant de kroont wat betreft jubilea bij fanfare Sint Lambertus. Tijdens
het nieuwjaarsconcert, dat plaatsvond op zondag 13 januari, werd Piet gehuldigd voor zijn 70ste jubileum bij de fanfare. En als kers op de taart werd Piet door Burgemeester Moorman ook nog benoemd tot
lid in de orde van Oranje Nassau. In al die jaren heeft Piet verschillende rollen vervuld en instrumenten
bespeeld en nog steeds is Piet met plezier bij Sint Lambertus actief.
Voor Piet is muziek altijd heel
belangrijk geweest in zijn leven.
Zijn broers speelden al een instrument bij de fanfare. “Ik dacht:
wat zij kunnen, kan ik ook”, vertelt hij daarover. Bij Sint Lambertus begon hij op een cornet, later
werd dat een alt en toen er een
tekort was aan bugelspelers stapte hij over op dit instrument. Na
de bugel stapte Piet over op de
bariton, die hij nu nog met veel
plezier bespeelt.
Naast verschillende instrumenten heeft Piet ook verschillende
rollen binnen de vereniging beJuBilaRis WiM
VaN DER HEiJDEN
Wim is 50 jaar actief spelend lid
in het fanfareorkest. Hij werd afgelopen zondag ook gehuldigd
tijdens het nieuwjaarsconcert.
Wim komt uit een gezin met
negen kinderen. Op één na
speelden allen bij de fanfare of
drumband, nu bekend als slagwerkgroep. Zijn ouders waren
hier erg trots op en kwamen ieder concert luisteren. Na 45 jaar
trompet blazen, stapte Wim in
2016 over op bariton; opnieuw
met dezelfde passie. De baritonsectie van de fanfare heeft er
een enthousiast lid bij.
Muziek maken naast
de fanfare? Ja!
Muziek maken is de rode draad
in Wims leven. Tijdens zijn militaire dienstplicht speelde Wim bij

kleed. “Ik was ooit boetemeester. Het was mijn taak om bij te
houden wie hoeveel repetities
miste en als je meer dan vier repetities miste, kostte je dat één
gulden en een kwartje en per
gemiste repetitie kwam daar een
kwartje bij”, vertelt hij daarover.
Daarnaast is Piet lang bibliothecaris voor de vereniging geweest.
“Ik zorgde ervoor dat alle muziek
werd ingeleverd en dat iedereen
de juiste muziek had. Dat was
een heel werk voordat er computers waren, want dat ging allemaal met de hand”, blikt hij
terug. Het huis, de garage en de

Piet en Wim
zijn beiden
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voor Sint
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zolder lagen vol met bladmuziek.
Inmiddels is dat allemaal gedigitaliseerd. “Ik tikte een typemachine op de kop, dat maakte het
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Maar Sint Lambertus is niet de
enige plek waar hij graag speelde. Samen met Christ van de
Puzzel
innaars e
Wielen en Jan VerkuijlenWrichterste kee
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te hij De Dûrzakkers op, waar019
van hij 40 jaar lid is geweest en
nu erelid is. Ook had hij met zijn
familie een eigen blaaskapel, De
Wijsjes, waar ze regelmatig
mee
INDUSTRY
BIOSCO
optraden. “Er staat nu zelfs een OP
BERDEN
FASHION
optreden van 22 jaar geleden van
ons op YouTube, die vind je als je
op ‘de Wijsjes Nistelrode’ zoekt.”
Piet is nog steeds actief bij het
Seniorenorkest, waar hij nog vele
Kampioenen Vogelsport
jaren actief hoopt te blijven. “Dit
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houdt me op de been”, sluit hij af.
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Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl/albums

Krant niet ontvangen?
Laat het ons weten via
info@demooibernhezekrant.nl

het Trompettenkorps der Cavalerie. Eén van de hoogtepunten
was het meespelen bij de Taptoe
in Breda. Eind jaren zeventig
sloot Wim aan bij Muziekkapel
De Dûrzakkers. Daar speelt hij
met een korte onderbreking nog
bij. In de jaren negentig richtte
Wim met zijn broers en zussen
voor een aantal jaren een familiekapel op en ze speelden onder
andere op het 50-jarig huwelijksfeest van hun ouders.
Erkenning voor inzet en
benoeming tot erelid
Wim draagt de fanfare een
warm hart toe. De fanfare
waardeert de betrokkenheid
van Wim en hoopt dat hij nog
lang met plezier muziek maakt
in het orkest. Om deze waardering kracht bij te zetten werd
aan Wim tijdens het nieuwjaarsconcert 2019 de bijbehorende

Zie pagina 13

Wim is erelid geworden

insigne en de oorkonde van het
KNMO aangeboden. Ook werd

Wim tot erelid van de vereniging
benoemd. Gefeliciteerd Wim!

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther

Winna
Jo en
Het an
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COLOFON
DeMooiBernhezeKrant
Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag
Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode
0412- 795170
info@demooibernhezekrant.nl
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De eijnderic
Boetseren – beginners en
gevorderden
Start woensdag 23 januari
9.00 tot 11.30 uur - 12 lessen
Alle basistechnieken komen aan bod.
Klei kun je bĳ ons aanschaffen.

Website
www.demooibernhezekrant.nl
Redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Henriëtte Maas
Tamlyn van Lanen
Milène Putters
Acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Driel-van Linder
Joyce van Griensven
Administratie:
Heidi Verwijst
info@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven
Vormgeving/DTP
Monique Raaijmakers
Buro Tweevoud
Fotografie
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Yvonne Rosenhart
Edwin Hendriks
Netty van Lieshout

FILMHUIS DE PAS: ADRIFT

BREED AANBOD
AAN CULTURELE
ACTIVITEITEN
Schminken en grimeren
Start dinsdag 22 januari
20.00 tot 22.00 uur - 5 lessen
Je leert alles over het grimeren:
penseeltechnieken, overloop van
kleuren, schaduw en nog veel meer.
Werken met papier Maché
Start maandag 28 januari
19.30 tot 22.00 uur - 3 lessen

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

Kooktips Avocado

Kooktip 1:
Als je bijvoorbeeld guacolmole
maakt. Laat de pit van de avocado
erin zitten dan wordt het niet
bruin en hoeft er geen citroen overheen.
Kooktip 2:
Om een avocado snel te laten rijpen doe je hem samen
met een banaan in een papieren zak. Deze zak bewaar
je in een keukenkastje. Pas op het kan erg hard gaan en
dan wordt de avocado beurs.
rlijk

Hee

Kloosterkapel kunst-, cultuur- en educatieagenda
Donderdag 17 januari: Lezing
over ‘Geweldige Communicatie’
door Ciske van Zijl. Een onbevredigend gesprek? Ervaar je weerstand of persoonlijke afwijzing?
Op deze avond maak je kennis
met tools om het anders te doen.
Je gaat ervaren hoe verhelderend
en plezierig een gesprek kan zijn
als je zelf duidelijk bent èn tegelijk
goed kunt luisteren, gebaseerd
op de visie van Marshall Rosenberg. Aanvang 20.00 uur en de
kosten zijn € 7,50, contant te be-

talen aan de zaal. Aanmelden bij:
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.
Donderdag 24 januari: Een les
Yoga Nidra door Lea van den
Bergh. Nidra betekent slaap.
Deze yogavorm gaat over ‘liggen
en luisteren’. De meditatie is zeer
ontspannend en wordt door de
deelnemende cursisten altijd bijzonder gewaardeerd. Yoga Nidra
vermindert
spanningsklachten
en verbetert de kwaliteit van je
slaap. Van 19.30 tot 20.30 uur,
de kosten voor een uur zijn € 5,-,

contant te betalen aan de zaal.
Info en aanmelden bij Lea 0413342656.
Zaterdag 26 januari: Dag met
Familieopstellingen door Juno
Welter.
Een dag met familieopstellingen
van 10.00 tot 17.30 uur. De kosten zijn € 90,- voor het inbrengen
van een probleem en € 25,- voor
een representant. Info en aanmelden bij Margareth Bloemen
via 0413-351075 of
margarethbloemen@home.nl.

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

Tami (Shailene Woodley) en
Richard (Sam Claflin) zeilen met
een jacht over de Stille Oceaan.
Ze zijn jong en verliefd. De klus
die ze hebben aangenomen lijkt
meer op een perfecte vakantie
dan op werken.
Totdat het noodlot toeslaat en ze
terechtkomen in een genadeloze
orkaan. Met een verwoeste boot,
zonder communicatiemiddelen of
navigatie en weken verwijderd
van de dichtstbijzijnde haven,
moet Tami vechten voor zichzelf
en de zwaargewonde Richard.
Hun enige kans op overleven is

Maandag 21 en dinsdag
22 januari 20.00 uur, € 5,om 3.000 kilometer lang de juiste
koers te varen naar de Hawaï eilanden. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal.
99 minuten/Drama/Avontuur
Verwacht
Zondag 3 februari 15.30 uur:
BlacKkKlansman
Maandag 11 en dinsdag
12 februari 20.00 uur:
The Children Act

En verder? Zie www.de-pas.nl/agenda/film
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Nieuwjaarsreceptie HaDee

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

Seizoenen
“Ik mis de seizoenen uit Nederland.” Het was de zanger Alain Clark
die het een aantal jaar geleden zei in een interview.
Hij woonde destijds volgens mij een jaar in Los Angeles en
was even op en neer naar Nederland om zijn nieuwe muziek te
promoten. Hij kreeg de vraag wat hij miste aan Nederland nu hij
al een hele tijd weg was. Ik had een antwoord verwacht in de
categorie eten (stroopwafels of drop) of in de categorie sociaal
wenselijk (Nederlanders zijn serieus leuker dan Amerikanen), maar
zijn antwoord verraste me totaal en tegelijkertijd was ik ook meteen
verontwaardigd. Hoe kon hij dit zo bloedserieus verkondigen?

Dorris en ‘Jonge actieve Hadeejer’ Ilse Brekelmans

‘Actieve Hadeejer’ Harry van de Ven en Dorris

HEESWIJK-DINTHER - CC Servaes was vorige week donderdag goed gevuld tijdens de nieuwjaarsreceptie. Dorris Heijmeriks, de presentatrice van de avond, heette iedereen welkom en begon met het goede
nieuws dat Heeswijk-Dinther het afgelopen jaar is gegroeid naar 8.285 inwoners. Hierna keek ze met
wethouders Peter van Boekel en Rein van Moorselaar terug op het afgelopen jaar met betrekking tot
Plein 1969 en plan Rodenburg.
Voor het entertainment van de
avond was biergoochelaar Sven
Vorstenbosch gevraagd. Met
een goocheltruc overhandigde
Sven aan Marlène Groenendaal
symbolisch de sleutel van haar
huis op Rodenburg.
Hierna mocht burgemeester
Marieke Moorman een zestal
stellingen presenteren die dan
door een roze kaartje (niet mee
eens) of groen kaartje (mee
eens) door alle aanwezigen beantwoord werden. De stellingen
waren zeer divers, van maximum
snelheid 30 kilometer tot legale
wietteelt op het industrieterrein.
Tevens maakte de burgemeester
nog even van de gelegenheid gebruik om iedereen te laten laten
weten dat de gemeente Bernheze dit jaar 25 jaar bestaat. En dit

wordt groots gevierd op zondag
19 mei met een sport- en muziekspektakel in De Kersouwe,
dus een thuiswedstrijd voor de
Hadeejers!

Willibrordcentrum, Laverhof on
Ice en het oranjecomitee.
Harry van de Ven werd uitgeroepen tot ‘Actieve Hadeejer’ voor
zijn werk als vrijwilliger bij onder

Ilse Brekelmans uitgeroepen tot
‘Jonge actieve Hadeejer’ en Harry
van de Ven tot ‘Actieve Hadeejer’
Actieve Hadeejers
Zoals elk jaar werden ook dit
jaar twee inwoners uitgeroepen
tot ‘Jonge Actieve Hadeejer’ en
‘Actieve Hadeejer’.

andere de KBO, CC Servaes en
de parochie. Zijn reactie na de
overhandiging van het beeldje
en de bloemen was “Het werk is
te mooi om er mee te stoppen”.

Ilse Brekelmans werd uitgeroepen tot ‘Jonge actieve Hadeejer’.
Ilse is als vrijwilliger onder andere actief bij VV Heeswijk, het

Na het bedanken van presentatrice Dorris werd het officiële
gedeelte van de avond afgesloten.

VERRAS ONS MET
JOUW EIGEN GEDICHT!
De laatste donderdag van januari is voor Nederland en
Vlaanderen Gedichtendag en de start van de Poëzieweek.
Een gedicht voert de lezer een stukje mee in de gevoels- en
gedachtewereld van de schrijver. Je kunt als dichter anderen
deelgenoot maken van je diepste zielenroerselen, of zo maar
stilstaan bij iets kleins of alledaags. Het gevoel van het
moment voor altijd gevangen in woorden.
Je hoeft niet per se een bekende schrijver of dichter te zijn
om een mooi gedicht te kunnen maken. Misschien schuilt er
ook een dichter in jou! Daarom geeft DeMooiBernhezeKrant
alle inwoners van Bernheze een kans om hun mooiste
zelfgeschreven gedicht voor het voetlicht te brengen.

Ben jij een woordkunstenaar
of wil je er een zijn?
Grijp dan nu deze kans! Stuur jouw mooiste zelfgeschreven
gedicht vóór vrijdag 25 januari 17.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl Je bepaalt zelf je onderwerp en
stijl. Zet duidelijk je naam, leeftijd en woonplaats erbij.
Uit de ingestuurde gedichten kiest de redactie van
DeMooiBernhezeKrant er uit elke kern een. Deze gedichten
worden gepubliceerd in de uitgave van DeMooiBernhezeKrant
van 30 januari. Een leuke opwarmer voor de Gedichtendag en
de Poëzieweek.

Ik kon er met mijn hoofd niet bij. Hij zit al een jaar in een min of
meer tropisch klimaat waar je elke dag lekker weer hebt en in een
shirtje kunt lopen en hij mist zoiets als de herfst uit Nederland?
Hij mist een weekend zoals afgelopen weekend waar je veroordeeld
bent tot binnen blijven, omdat je anders verzuipt in de hoeveelheid
regen, wordt weggeblazen door een zuidwesterstorm en je
überhaupt geen straaltje zonlicht ziet? Hij vindt het wel iets hebben
dat je de kans hebt in Nederland dat je in de zomer in de volle zon
naar een festival gaat, maar dat je een uur later als een verzopen
kat in de modder staat te dansen?
Ik had minimaal de verwachting dat de interviewer van dienst
mijn verwondering wel zou delen en zou doorvragen. Ik had ook
verwacht dat er geroezemoes zou ontstaan in de zaal en het publiek
zich zou gaan roeren. Dat er een man of vrouw was opgestaan die
op de fiets naar de studio was gekomen en na dit antwoord een
kletsnat regenpak in het gezicht van Alain Clark zou wrijven om
hem te laten voelen wat een Nederlandse herfst doet met een mens.
Er gebeurde echter niets van dat alles en het
gesprek kabbelde voort zonder enige opwinding.
Kennelijk was ik de enige die zich echt niet kon
voorstellen dat het Nederlandse weer weemoed
bij je opbrengt als je een tijd in een warm
buitenland woont. Want na weer zo’n weekend vol
regen en geen zonneschijn, kan ik de Nederlandse
seizoenen missen als kiespijn.

blieker@bernhezemedia.com

25 jaar
Bernheze
Met z’n drieën
zijn we ooit geboren,
Heesch, Nistelrode en
Heeswijk-Dinther;
het was wel even
een harde winter
en we zongen
met gemengde koren.
Er was veel verschil
in onze smaken,
gespreid door straat
en wijdse grond,
en waar wat politiek vloog
in het rond,
wilde het ruiken wel eens staken.
Maar, nu we elkaar
al 25 jaar ontmoeten,
komt aan onze Bernhezer tuig
een vierde zin,
want van het hoofd
tot aan de voeten,
kruipt iets nieuws onze dorpen in,
echt niet meer deelbaar,
met eigen zicht
en zeer goed tastbaar,
met de ogen dicht.
Proficiat!

Van Grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100A, 5473 AT Heeswijk-Dinther, 0413-291980
Julianastraat 12, 5258 NB Middelrode, 073-7820167
Heilig Hartplein 6A, 5275 BM Den Dungen, 073-7820106
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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Column
Ilona Kling en Irene Kusters

Nieuw jaar, nieuwe huid
Terwijl ik voor nieuwjaarsnacht in de kapsalon zit voor een frisse
nieuwe coupe bedenk ik me dat iedereen met enige regelmaat
naar de kapper gaat. Soms alleen om de puntjes te laten knippen,
maar ook wel eens voor een andere coupe of een nieuw kleurtje
dat past bij het seizoen. De kapper vergeet ik nooit, maar mijn
eigen huid schiet er wel eens bij in. Ik stuur direct mijn collega een
berichtje dat ik snel weer een behandeling wil. Het is tenslotte
niet alleen mijn haar wat aandacht nodig heeft.
Iedere huid kan terecht bij de huidtherapeut
Haren krijgen dode puntjes en uw huid krijgt dode huidcellen.
Helemaal niet zo gek dus om naast het bijknippen van puntjes,
ook de huid frequent een behandeling te geven bij een specialist.
U hoeft niet enkel een probleemhuid te hebben om naar
een huidtherapeut te gaan. Een belangrijk doel kan ook zijn
huidverbetering en een goede huidconditie. Met verschillende
behandelingen is dit mogelijk en een combinatie hiervan is nog
beter.
Als huidtherapeut behandelen wij de huid oppervlakkig met
bijvoorbeeld een microdermabrasie behandeling. U voelt direct
dat uw huid zijdezacht is. Wilt u liever op celniveau aan de slag,
dan is een microneedling behandeling meer geschikt. Met deze
behandeling maken we minuscule kanaaltjes in de huid, niet
zichtbaar met het blote oog, maar precies genoeg om de huid op
een natuurlijke manier te activeren. Door de prikkeling komt het
herstelproces op gang waardoor in het bindweefsel groeifactoren
vrijkomen die zorgen voor het aanmaken van collageen en elastine.
Precies dat wat we nodig hebben om huidveroudering tegen te
gaan.
Een andere mooie behandeling om af en toe eens te doen en een
echte ‘winter’ behandeling, is een chemische peeling. Hiermee
wordt de huidstructuur verbeterd en geëgaliseerd.
Heeft u geen zin in hersteltijd, roodheid of schilfertjes, na een
behandeling? Kies dan voor een bindweefselmassage. Perfect
om de bloedcirculatie te stimuleren waardoor de huid ook wordt
aangezet tot celvernieuwing en huidversteviging.
Door frequent aandacht te geven aan uw huid met bijvoorbeeld
een van bovengenoemde behandelingen of enkel een
bindweefselmassage met heerlijk seizoensgebonden masker ziet
ook uw huid er fris en stralend uit. Ik denk: een goed voornemen
voor 2019!
De Beekgraaf 58a, Nistelrode
073-7113193
info@huidgericht.nl
www.facebook.com/huidgericht.

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

EHBO cursus in Heesch
HEESCH – EHBO vereniging Joh’s Roncalli in Heesch start maandag
11 februari weer een nieuwe basiscursus EHBO. Er is nog plaats
voor kandidaten. Schroom niet en geef je op!
De lessen worden altijd gegeven op een maandagavond van
19.30 tot 22.00 uur en worden
verzorgd door een ervaren en
gediplomeerde kaderinstructeur.
Er wordt gebruik gemaakt van
Lotusslachtoffers.
Tijdens de cursusavonden zul
je voorbereid worden voor
het officiële examen voor het
EHBO-diploma. De kosten voor
de cursus, inclusief examen en
de benodigde leermiddelen, bedragen € 175,-. Let op! Vaak
vergoedt de ziektekostenverzekering een gedeelte of zelfs alle
kosten voor de cursus.
Naast de basiscursus EHBO organiseert
EHBO-vereniging
Joh’s Roncalli, bij voldoende be-

langstelling, een aparte cursus
voor reanimatie/AED en EHBO
bij kinderen. Deze worden op
woensdag- of donderdagavond
gegeven.
Voor meer informatie en opgave
kun je terecht bij Martien van de
Wetering via 06-50876595 of
secretariaat@ehboheesch.nl.

Geheel vernieuwde cursus
assertiviteit te Veghel
Twijfel?
Info-bijeenkomsten: dinsdag 12
en donderdag 14 februari.
Van 19.30-21.00 uur. Toegang € 10,-.
Vijf avonden voor € 310,-.
Bij aanmelding voor
1 maart € 285,-.
Persoonlijke aandacht,
maximaal acht personen.
Veiligheid & betrokkenheid
staan centraal
www.interpunctie.nl
info@interpunctie.nl
0413-310795

5

Woensdag 16 januari 2019

Rabobank Oss Bernheze schenkt
nieuwe duofiets aan laarstede

la ORféON en ViNcE JaNsEN

zONDaG 20 JaNuaRi
VAN 15.00-17.00 UUR - TOEGANG GRATIS

NISTELRODE - Op 20 januari een zeer afwisselend aanbod tijdens
Zondagse Muziek met vrouwenkoor LA ORFÉON uit Loosbroek en
VINCE JANSEN uit Nistelrode.

V.l.n.r.: Gerry Smits, Jan van Dijk, Helen Verstegen, Gerard Janssen (vrijwilliger) en Peter Gloudemans

NISTELRODE - Een vaste groep enthousiaste vrijwilligers gaat regelmatig met de bewoners van Zorgcentrum Laarstede, Kleinschalig wonen Kloosterhof en Dichterbij Maxend eropuit met de duofiets.
De mogelijkheid om op deze
wijze te kunnen genieten van de
mooie natuur, het praatje met de
vrijwilliger en daarbij op z’n tijd
een zonnig terrasje, draagt bij
aan kwaliteit van leven voor alle
betrokkenen. Door het jarenlange intensieve gebruik is één van
beide duofietsen aan vervanging
toe.

Afgelopen
woensdagmiddag
werd de nieuwe duofiets onthuld.
De fiets werd onthuld door
Helen Verstegen en Peter
Gloudemans van de Rabobank,
de heer Jan van Dijk (bewoner
Laarstede) en Gerry Smits, de
motor van de extra activiteiten
bij Laarstede.

Dankzij het prachtige initiatief
van het marktteam van Rabobank Oss Bernheze en de inzet
van vrijwilligers is het fietsplezier
weer voor jaren gewaarborgd!

Namens BrabantZorg, Zorgcentrum Laarstede, Kleinschalig
wonen Kloosterhof en Dichterbij
Maxend een dankjewel voor Rabobank Oss Bernheze!

la ORféON
Koor La Orféon heeft 21 enthousiaste leden en zingt voornamelijk vierstemmig in verschillende genres van pop-, jazz-,
film- en musicalmuziek tot klassiekers. Dirigent Peter van Raak
leidt La Orféon deskundig en
Huub Sperber begeleidt het koor
op piano.
Hoewel gezelligheid voorop
staat, wordt er tijdens repetities
serieus en hard gewerkt aan
nieuwe nummers. Ook worden
de puntjes op de i gezet bij het
huidige repertoire.

Heb jij enkele uurtjes over en wil
je ook vrijwilliger worden om samen met de bewoners af en toe
te gaan fietsen? Meld je dan bij
de receptie van Laarstede!

ViNcE
Het tweede gedeelte van de
middag wordt verzorgd door
Vince Jansen. Vince speelt vanaf
zijn vierde piano en is vanaf zijn
geboorte volledig blind, maar
dat weerhoudt hem er niet van
om de dingen te doen die hij wil

doen! Momenteel volgt Vince
de opleiding tot ICT-beheerder
en is daarnaast muzikant. Hij
heeft een absoluut gehoor, heeft
vijf jaar gedrumd en is geregeld
achter de draaitafel te vinden.
Twee jaar geleden heeft hij echter de keus gemaakt om zich
volledig aan het Hammond-orgel te gaan wijden en dan wel in
de breedste zin van het woord.
Blues, jazz en gospel, om maar
wat genres te noemen. 20 Januari belooft het een jamsessie te
worden waar alles mogelijk is.
Vince wordt daarbij bijgestaan
door onder andere zangeres
Nikenia Martis.
Op 20 januari dus wederom een
zeer afwisselend muzikaal aanbod voor de liefhebbers. Men
kan vrij binnenlopen tussen
15.00 en 17.00 uur en de toegang is gratis!
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KBO Kluscafé

KBO Bernheze
Jeu de boules,
de oorkonde
gaat naar...
HEESCH - Ja, daar was ik nou
écht benieuwd naar! Wie o wie
had over 2018 de beste resultaten behaald? Wat is dat eigenlijk
voor spel, jeu de boules of ook
wel petanque genoemd? Bij de
oude Grieken was het nog een
krachtspel maar later hebben
de Romeinen er een behendigheidsspel van gemaakt en dat is
het nog steeds. Vooral in Frankrijk geliefd en zoetjesaan ook in
heel Europa bekend en dus ook
bij onze eigen KBO.
Wat heb je nodig? Elke speler
heeft twee boules, stalen ballen,
en hij moet die zo dicht mogelijk bij de but, het kleine houten
balletje, zien te werpen. De tegenpartij probeert nóg dichter
bij de but te komen óf zelfs de
boule van de ander of de but te
verplaatsen.
Voor de uitreiking van de oorkon-

Een tweede kans

de rijd ik naar Teeffelen, waar
men bij de familie Dollevoet twee
overdekte banen kan huren. Dus:
weer of geen weer, het spel kan
doorgaan. In de zomer kunnen
we gebruik maken van de banen
in Heesch dus het wachten is op
droog, mooi weer! Maar nu zijn
we in Teeffelen. Kartrekker Kees
de Leeuw begint met de derde plaats en die is voor Ad Vermeulen, de tweede plaats is voor
Kees Spierings en de winnares is
Nelleke School met 11,7 punten.
Namens het bestuur van de KBO
overhandigt Jan Schuurmans
Nelleke de oorkonde, gevolgd
door applaus en felicitaties van
de hele club. Nelleke is duidelijk
verrast. Ook wordt er even stilgestaan bij het overlijden van
Grad van Herpen, jarenlang een
enthousiast lid van deze club. Hij
zal worden gemist.
Mardon

KBO Kluscafé
LOOSBROEK - De vrijwilligers
van het kluscafé zijn zaterdag 19
januari weer aanwezig bij Harrie

en Rien van Zoggel in de Achterdonksestraat 7. Van 9.30 tot
11.30 uur staan de vrijwilligers
weer voor je klaar om de aangeboden spullen te repareren. Als
er nieuwe onderdelen nodig zijn
helpen de vrijwilligers hierbij.
De vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld jouw tuingereedschap slijpen, maar denk ook eens aan
speelgoed dat nog gerepareerd
kan worden. Problemen met je
fiets? Ook dat proberen ze op te
lossen! Weggooien is zonde voor
het milieu én voor je portemonnee. Het kluscafé is voor alle inwoners van Bernheze.
Elke derde zaterdag van de
maand staan de vrijwilligers weer
voor je klaar. Alle data van het
kluscafé voor 2019 worden vermeld op de evenementenkalender op de achterzijde van deze
krant en op www.loosbroek.nu.
Voor meer informatie of vragen
kun je altijd terecht bij Henk de
Mol (0413-229619), Jan van
Eerd (0412-480658) of bij Betsie
van Zutphen (0413-229692.
Geef je apparaten een tweede
kans, weggooien kan altijd nog!

Mijn geheugen laat mij in de steek...
is er sprake van ‘dementie’?
BERNHEZE - De werkgroep Dementie Vriendelijk Bernheze, de Stichting Gezondheidsvoorlichting Heesch
en de werkgroep WMO koffiemiddagen organiseren gezamenlijk themabijeenkomsten in samenwerking met Alzheimer Nederland. De werkgroep heeft ervoor gekozen om een middag en een avond te
organiseren zodat zoveel mogelijk belangstellenden naar deze informatiebijeenkomst kunnen komen.
Donderdag 31 januari is er een informatiemiddag om 14.00 uur en een informatieavond om 19.30 uur
in CC De Pas in Heesch.
Steeds meer mensen krijgen immers te maken met een vorm
van dementie. Je vader of moeder, je buur of een vriend. Iedereen kan ermee te maken krijgen.
Eén op de vijf mensen krijgt een
vorm van dementie en omdat
we steeds ouder worden stijgt
dit aantal. Daarnaast moeten
ouderen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen. Informatie over en aandacht voor
het onderwerp ‘dementie’ is dus
erg belangrijk. Kennis vergroten over dementie en inzicht in
de ziekte kunnen bijdragen aan
meer begrip en aandacht voor
betrokkenen en hun mantelzorgers en naasten.
Bernheze wil een gemeente zijn
waar mensen met dementie zo-

lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en kunnen blijven
meedoen.
Alice
Liedenbaum
van
Alzheimer Nederland afdeling
Oss-Uden-Meierijstad laat met
praktische voorbeelden zien wat
het verschil is tussen vergeetachtigheid en dementie, op welke
signalen je kunt letten, welke
vormen van dementie er zijn
en zij geeft bovendien tips hoe
om te gaan met iemand met dementie. Tevens is er gelegenheid
voor het stellen van vragen.
Medewerkers van Dementie
Vriendelijk Bernheze zijn aanwezig. Daarnaast zijn medewerkers
van de bibliotheek Heesch aanwezig om informatie te geven
over de DEMENTHEEK die op

HEESWIJK-DINTHER - Bridgeclub De Klotbeek had maandag 7 januari haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Met 102 aanwezige
leden (van de 131) konden rechtsgeldige besluiten genomen worden. Naast de gebruikelijke zaken als jaarverslag 2018, de financiële
verantwoording 2018 en (her-) verkiezing van bestuursleden waren
er toch twee bijzondere momenten.
In de eerste plaats werd er nog
eens teruggekeken op een grandioos 25-jarig jubileumfeest van
BC De Klotbeek in 2018. Een
feest dat voor het nageslacht
werd vastgelegd in een jubileumboek en waar nog lang over
nagepraat zal worden.

twee bijzondere
momenten
Daarnaast was er die avond
sprake van het historische ‘verdrag van Heeswijk-Dinther.’
In dat verdrag tussen BC De
Klotbeek en CC Servaes werd de
overdracht vastgelegd van een
flink aantal bridgemates-classic

onder voorwaarden en tegen
een symbolisch bijdrage waarbij
CC Servaes bij haar vier kwartalen-drives (carnaval, koningsdag, herfst- en oudejaarsdrive) de resultaten per gespeeld
bridgespel kan laten vastleggen
in een bridgekastje per tafel in
plaats van op papier. Dat scheelt
in tijd en voorkomt fouten.
De overeenkomst werd ondertekend door mevrouw van
Oijen namens de Bridgeclub en
de heer Romijn namens CC Servaes waarna er een fysieke overdracht van de bridgemates-classic plaatsvond.
Het gebeuren onderstreept de
goede samenwerking tussen de
grootverbruiker en -gebruiker
BC De Klotbeek in haar ‘home’
en CC Servaes.

HEESCH - Lies Lorskens en Chrisje van den Hoogen namen deel
aan de eerste valpreventietraining. De laatste bijeenkomst is al een
maand geleden, tijd om eens even terug te blikken.

18 januari in de bibliotheek geopend wordt.
De toegang is gratis en de koffie staat klaar. Je bent van harte
welkom! Aanmelden is niet nodig. Wil je meer informatie bel
dan 06-49962574 (Dementie
Vriendelijk Bernheze).

“Je weet eigenlijk niet wat je je
er bij voor moet stellen. Ik zei tegen Hilde, is dat iets voor mij?
Later heb ik daar om moeten lachen. Je moet juist op tijd beginnen”, zegt Lies. Chrisje valt in:
“Nu valt mij nog op hoeveel ik
ervan geleerd heb.”
De dames willen op reguliere basis deelnemen aan een herhaalsessie. Weer leren vallen en het
parcours weer doen. Je moet er
juist op tijd aan beginnen!
Lies: “Er was veel begeleiding,
dan voel je je zo veilig. Dat Mieke en Johan dat acht weken lang
als vrijwilliger gedaan hebben,
dat is een pluim waard. En ook
een dank aan Hilde en Nancy
voor het instrueren en begeleiden.”

VORSTENBOSCH - In het teken van deze traditionele teerdag was er
op zondag 13 januari een Heilige Mis in de Lambertuskerk. Op een
natte ochtend ging de gildestoet in optocht van het clubhuis naar de
kerk. Tijdens deze Heilige Mis werden de overleden leden herdacht.
leden een kopje koffie met lekkere cake erbij.
Volgende week is de teeravond
van het gilde in eigen clubhuis
en worden de jubilarissen die 25
jaar lid zijn (Paul Heerkens), die
40 jaar lid zijn (Maarten Hoefs,

Mevrouw van Oijen en de heer Romijn

Valpreventietraining
Heesch

Gildemis

Tevens werden in deze viering
vier leden ingevendeld: Jolanda Steenbakkers, Daan van de
Broek, Nomi en Liam Heerkens.
Na afloop van de mis was er op
’t Gildebergske voor alle aanwezigen in de kerk samen met de

BC De Klotbeek helpt
CC Servaes bij het bridgen

Leden ingevendeld

Frans Vogels en Theo van de
Berg) en die 60 jaar lid zijn (Jan
van Grunsven en Bert Hoefs) in
het zonnetje gezet.

De dames hebben nog steeds
profijt van de cursus en doen nu
en dan nog een oefening. Dit raden Chrisje en Lies de Heeschenaren aan: “Ga de training ook

doen en wacht niet te lang, het
is echt zinvol.”
De training is op maandagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur in
sporthal Lindershof en loopt van
11 februari tot 8 april. De eigen
bijdrage voor deze training is
€ 40,-. Om mee te kunnen
doen moet je nog minimaal vijftien minuten zelfstandig zonder
hulpmiddel kunnen lopen.
De training wordt gegeven door
een geriatrie fysiotherapeut.
Meld je telefonisch aan voor het
intakegesprek, van maandag tot
en met vrijdag tussen 8.30 en
12.00 uur via 0412-457067 van
FysioCentrum Heesch, Verdilaan
48.
Deze training is geïnitieerd door
Dorpsplein Heesch, de sociale
vraagbaak.
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Halley open tijdens totale
maansverduistering
HEESCH - Op maandagochtend 21 januari doet zich wederom een totale maansverduistering voor die in
ons land kan worden waargenomen. De vorige vond een half jaar geleden plaats op een warme zomeravond; velen hebben dat toen gezien, maar anderen hebben hem helaas gemist.
Sterrenwacht Halley is op 21 januari voor alle belangstellenden
geopend van 4.00 tot 8.00 uur.
Reserveren is niet nodig.
De maansverduistering van 21
januari begint al om 3.36 uur.
De maan schuift dan de zogeheten bijschaduw van de aarde
in. Het licht van de volle maan
dimt daardoor een klein beetje.
Maar om 4.34 uur zien we een
donker deukje in de linker maanrand verschijnen. De maan gaat
de kernschaduw van de aarde
in. Het deukje wordt groter en
groter tot de maan om 5.41 uur
helemaal in de kernschaduw is
geraakt. De maan is dan totaal
verduisterd en heeft een fraaie
roodachtige kleur gekregen. Die

Aanbiedingen geldig van
17 t/m 23 januari
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

kan donkerrood of oranje zijn;
we zullen het zien...
De totale verduistering duurt tot
6.44 uur. Vervolgens heeft de
maan nog ruim een uur nodig
om volledig uit de kernschaduw
te komen en daarna nog uit de
bijschaduw.
Maar van die laatste fase van de
eclips zullen we nauwelijks iets
kunnen zien; de zon komt die
dag om 8.35 uur in het oosten
op en de maan gaat dertien minuten later in het westen onder.
Sterrenwacht Halley is tijdens de
eclips voor iedereen open. Met
het blote oog, maar vooral ook
met de telescopen en verrekijkers, is dit fenomeen prachtig te

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

Een kleurrijke totale maansverduistering van 27 juli 2018
Foto: Kristof Piotrowski

volgen, mits het niet bewolkt is.
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch

Een avondje lachen of genieten van livemuziek?
Bezoek CC De Pas!

FRIESLANDER AARDAPPELS
5 kg € 2.95
SALADE VAN DE WEEK
150 gram € 1.25
KIWI GREEN 5+1 GRATIS

Groot assortiment rauwkostsalades

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

Tranen van het lachen gegarandeerd bij cabaretier Max van den Burg. In
zijn jubileumshow ‘Paasbest’ laat podiumbeest Max je alle hoeken van het
cabaretpodium zien. Goed gekleed en met een ruikertje op huppelt hij vrolijk
door tien jaar cabaretgeschiedenis en komen er in sneltreinvaart herkenbare
types, kleurrijke verhalen en leuke liedjes langs in een hip nieuw jasje. In dit
eenmansspektakel rijgt Max heden en verleden op geheel eigen wijze aan
elkaar en schoffelt hij er vrolijk op los in onze politiek correcte wereld, waarin
iedereen zich altijd mooier voordoet dan hij eigenlijk is.
Max van den Burg speelt op vrijdag 1 februari om 20.15 uur.
Voor wie echt een avond wil ontspannen en lachen is een bezoek aan de tonpraatavond de juiste keuze. Lachen om kolderieke typetjes die met hun grappen en grollen het publiek weten te vermaken. In de ton kruipen deze avond:
Peter van der Maas, Marco Nelissen, Frank Schrijen, Cees Coolen, Sem van Borne en Freddy van den Elzen.
De tonpraatavond is op zaterdag 9 februari om 20.15 uur.
Wil je genieten van een fascinerend verhaal en mooie muziek? Kom dan naar The
Simon & Garfunkel story. Het fascinerende verhaal van twee jonge jongens uit
Queens, New York die ‘s werelds meest succesvolle muzikale duo allertijden werden. Een trip langs alle songs en verhalen die hen vormden, de dramatische breuk
en hun afzonderlijke solocarrières. Het eindigt met een prachtig eerbetoon aan het
legendarische Central Park reünieconcert uit 1981. Natuurlijk komen alle hits langs:
‘Mrs. Robinson’, ‘Bridge Over Troubled Water’, ‘Homeward Bound ‘, ‘The Sound Of
Silence’ en nog veel meer.
The Simon & Garfunkel story speelt op zondag 10 februari om 14.30 uur.

Nieuw!
Volkoren
Eierkoek
4+2 gratis
Bij aankoop van 1 brood naar keuze

6 Gildekornbolletjes

2,00

voor

Weekendknaller!

Sneeuwballen

Soes gevuld met slagroom
en amarene kersen

1,25

Alleen geldig op vrijdag en zaterdag

Van Mook

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

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

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Bourgondische/
oosterse rib
100 gr.

€ 1,50

Woensdag
gehaktdag

Runder
Kip cordon
sucadelappen bleu
100 gr.

€ 1,75 4+1 gratis

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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PAROCHIENIEUWS

BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

Na een periode van afnemende gezondheid is rustig ingeslapen
mijn man, ons pap en trotse opa

Toon Sommers
Antoon Wilhelmus
* 21 november 1930

† 13 januari 2019
echtgenoot van

Dilia Sommers-van den Hoogen
Dilia
Jos
Anne-Marie en Jan
Janneke en Jordy
Thomas
Marianne
Paul
Laar 70
5388 HK Nistelrode
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op vrijdag 18 januari om
10.30 uur in de St. Lambertuskerk, Laar 49 te Nistelrode, waarna
we hem ter ruste leggen op algemene begraafplaats Loo te
Nistelrode.

Ontdekkingsreis voor mensen die
nieuwsgierig zijn
HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - De beelden en verhalen van het christelijk geloof zijn doorgegeven en telkens opnieuw levend geworden voor mensen op vele plaatsen, in allerlei omstandigheden, tot op vandaag. Wat doet het met ons als we onszelf terugvinden in Bijbelverhalen, rituelen, heilige plaatsen en de ontmoeting met bevlogen mensen? Welke nieuwe inzichten en mogelijkheden levert
deze ervaring op? Deze vragen staan centraal tijdens de jaarlijkse opfrisavond over het Christendom in
de parochie De Goede Herder.
In de parochie De Goede Herder kan eenieder die dat wil een
tocht maken door het Land van
Geloven. Het is een ontdekkingsreis voor mensen die nieuwsgierig zijn naar het geheim achter
de dingen en die welbewust op
reis willen gaan om hun relatie
met het geloofsverhaal te (her-)
ontdekken.
De reis voert langs plekken als
de berg van de godsontmoeting
en het huis van de herinnering,
leidt rond in de krochten van het

zoeken naar waarheid en het dal
van diepe duisternis, geeft ruimte om de stilte en het gebed te
ervaren in de woestijn van het
niets.

eerst of opnieuw, door de verhalen en de vergezichten van het
Land van Geloven. Het Christendom heeft de mens van nu zeker
nog iets te vertellen.

Het boek Op reis in het Land van
Geloven biedt het kader voor
deze avond, het echte avontuur
gebeurt natuurlijk in de ontmoeting en uitwisseling met reisgenoten in de parochie en in het
dagelijks leven daarbuiten. Ga
op reis en laat je raken, voor het

Doe inspiratie op en breid je kennis uit op dinsdag 22 januari om
20.15 uur in de Heesche dagkerk van de parochie De Goede
Herder aan de Kerkstraat 2. Voor
meer informatie bel met 0412451215 of mail naar
a.bergsma@parochiedgh.nl.

In plaats van bloemen wordt een gift voor de Hartstichting erg
gewaardeerd. Hiervoor zijn collectebussen aanwezig in de kerk.

Thema-avond over Franciscus van Sales

Indien u geen rouwkaart heeft ontvangen, gelieve deze advertentie
als zodanig te beschouwen.

HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - Veel mensen denken bij de heilige Franciscus onmiddellijk
aan Franciscus van Assisi. Deze heilige werd vooral bekend als prediker van het armoede-ideaal en zijn
eerbied voor de schepping. Minder bekend, maar zeker zo inspirerend is een andere heilige Franciscus,
de bisschop van Genève tijdens de Reformatie.

Ter Kennisgeving:

Franciscus van Sales is een veelschrijver, auteur van honderden
brieven en twee grote werken.
Kenmerkend voor zijn geschriften is de hartelijke stijl - hij schrijft
alsof hij naar een vriend schrijft
- en een pastorale houding: hij
zal de mensen nooit overvragen
door hen zwaardere lasten op te
leggen dan ze kunnen dragen.
Geen man die ons onbereikba-

Na een bewogen leven
en een sterke wil,
vielen zijn bezige handen,
voor altijd stil…
Bedroefd, maar dankbaar, is in het bijzijn van zijn kinderen
voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken, rustig ingeslapen
ons pap, onze schoonvader, opa en ‘opa Antoon’

Antoon Pittens
Nistelrode
I 28 februari 1931
† 11 januari 2019
echtgenoot van

Janske Pittens-van Doorn †
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Met persoonlijke begeleiding
en advies zorgdragen voor
een memorabel afscheid

Tom van den Berg Uitvaartzorg
Steun

toeverlaat

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

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

Op 24 januari viert de kerk het
feest van Franciscus van Sales.
Op deze donderdag leidt de
theoloog Jack de Groot ons in
in het leven en werken van deze
heilige. Aan de hand van enkele

teksten uit zijn geschriften gaan
we met elkaar in gesprek en proberen de relevantie voor ons eigen leven daarin te ontdekken.
De bijeenkomst is ook bedoeld
om jou met de Salesiaanse spiritualiteit te laten kennismaken.
De presentatie begint om 20.00
uur en is in de Petrus’ Banden
kerk van de parochie De Goede
Herder in Heesch.

Geloven NU, praten over geloofsen levensvragen
HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - Aan het begin van een nieuw jaar wensen we elkaar vaak
alle goeds toe. Maar hoe weten we aan het einde van 2019 of het ons goed is gegaan? Wanneer doen
we het goed? Heb je soms ook de behoefte om daar echt eens over door te praten? Ontmoetingen van
alledag gaan vaak over het weer, de laatste aankopen of het plaatselijke nieuws, maar doorgaans niet
over kernvragen van het menselijk bestaan. Toch houd je dat bezig. Je zou wel eens in kleine kring vertrouwelijk willen spreken over zaken en dingen die er werkelijk toe doen.
Waar geloof ik in, wat bezielt
mij en wat vind ik nou echt belangrijk in mijn leven? En heeft
dit iets te maken met wat ik in
de Bijbel kan lezen? Als dit jouw
vragen zijn dan is Geloven Nú
iets voor jou! Geloven Nú is een
eigentijdse en inspirerende methode waarin mensen op basis
van Bijbelteksten met elkaar
spreken over hun geloof en de
levensvragen die hen bezighouden. Er wordt geprobeerd verha-

Kracht geven...

re idealen voorhoudt, maar die
vooral de zachtmoedigheid verkondigt en waar maakt in zijn
eigen leven.

len uit de Bijbel te vertalen naar
het leven van nú: wat kunnen
we nú met deze verhalen, wat
vertellen ze ons en hoe kunnen
we daar in ons dagelijks leven
mee omgaan?
Vanaf februari kan er in de parochie De Goede Herder (Geffen,
Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch) weer een
nieuwe Geloven Nú-groep starten. Om mee te doen is het niet

nodig Bijbelkennis te bezitten of
lid van een kerk te zijn. De bijeenkomsten worden gehouden
óf in een pastorie/parochiecentrum óf bij een deelnemer thuis,
en dat kan zowel overdag als
’s avonds zijn, alles afhankelijk
van waar de voorkeur van de
groepsleden naar uit gaat. Voor
meer informatie en aanmelding
mail naar
a.bergsma@parochiedgh.nl
of bel met 0412-451215.

Oecumenische Vesper in Protestantse kerk
HEESWIJK-DINTHER - In de week voor de eenheid van de Christenen willen we, net als vorig jaar, als Abdijgemeenschap en Protestantse gemeente Dinther een gezamenlijke Vesperviering houden in onze kerk.
De Abdijgemeenschap zal op die
dag niet de dagelijkse Vesper in
haar eigen gebouw houden; zij
komt naar onze kerk. Eventuele
gasten die dan op de Abdij logeren, zullen ook uitgenodigd

worden om mee te gaan. Maar
verder is natuurlijk iedereen van
harte welkom die de oecumene
een warm hart toedraagt! We
hopen op een inspirerende viering.

De Vesper zal plaatsvinden op
vrijdag 18 januari in de Protestantse Kerk aan de Kerkweg 2
in Dinther. Om 19.00 uur is de
aanvang. Iedereen is van harte
welkom!
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Ries, Lola en Luuk:

Jeugdprins, -prinses en -adjudant

Reünie jongerensoos
De Meule

PIERERIJK - Afgelopen weekend was het weer zover. In het Vorstenbossche Piererijk stond het kiezen
en het onthullen van de jeugdprins, -prinses en -adjudant centraal. Op vrijdagmiddag hebben alle kinderen uit groep 7 van basisschool Op Weg gestemd op diegene die zij graag als jeugdprins, -prinses en
-adjudant voor 2019 zouden zien.

V.l.n.r.: jeugdadjudant Luuk, jeugdprins Ries en jeugdprinses Lola

Op zaterdagavond 12 januari
was het vervolgens zover, de
onthulling van de jeugdprins,
-prinses en -adjudant. Het kinderkoor Eigenwijs had dit jaar
de eer om in gemeenschapshuis
De Stuik de nieuwe jeugdprins,

-prinses en -adjudant aan alle
Piereslikkers bekend te maken.
Ries van der Wijst mag dit jaar
de scepter overnemen als jeugdprins en met de scepter regeren
over alle kinderen in het Piererijk. Lola Vogels staat als jeugd-

prinses aan zijn zijde en jeugdadjudant Luuk Sanderse zal het
geheel begeleiden. Dit jeugdtrio
wordt zoals altijd ondersteund
door een enthousiaste Raad van
Elf.
Deze wordt gevormd door Tamara Baum, Jesper van den
Broek, Cas Geenen, Tijn Dominicus, Julia van Kessel, Juul de
Visser, Wies Verkuijlen, Fiene
Zegers, Mauri van Hoek, Luca
van Uden en Sierske van den
Broek. De sfeermakende Raad
van Toezicht bestaat uit Jouke
Steenbakkers, Silke Bos, Pepijn
Smits, Vera Maartens, Cas Wonders, Sem Timmermans, Puk van
Heeswijk, Joepke Kuijpers en Kris
van Lith. Het motto van groep 7
voor aankomend carnavalsjaar is
‘Alles op de kop!’
Dit jaar zal het carnaval voor
jong en oud gevierd worden in
het Pierehol van Vorstenbosch.
Het is zeker dat deze zeer enthousiaste kinderen dit jaar hun
bijdrage zullen leveren aan een
knallend carnaval 2019! Het belooft weer een prachtig carnaval
te worden voor alle kinderen uit
het Piererijk.

Excursie Museum Jan Cunen Oss
HEESCH - Heemkundekring ‘De
Elf Rotten’ organiseert zaterdag
19 januari een excursie naar Oss
waar een bezoek wordt gebracht
aan het Museum Jan Cunen.
De deelnemers worden tussen
12.45 en 13.00 uur verwacht bij
De Heemschuur aan de Schoonstraat 35. Van daaruit vertrekken
ze per auto naar Oss.
Bij het gemeentehuis in de Raadhuislaan is er voldoende parkeergelegenheid. Het bezoek start
om 13.30 uur. In het museum
maken de deelnemers kennis
met de tentoonstelling ‘Bagger!Het begin van de Nederlandse
geschiedenis.’ Daarnaast kan het
originele Vorstengrafzwaard bewonderd worden. Het is speciaal
deze maand naar Oss gekomen

vanuit het Rijksmuseum van
Oudheden in Leiden.

Foto: Jan Raaimakers

HEESCH – Het is alweer bijna tien jaar geleden dat de laatste
reünie van jongerensoos De Meule heeft plaatsgevonden. Nu wordt
er weer eentje georganiseerd en wel op 16 februari. Het idee om
weer een reünie te organiseren is afkomstig van Jan Raaimakers,
Maria Ceelen, Chrisjan Ploegmakers, Wout Oliemeulen en Wilco
Schrijvers, die oude tijden willen laten herleven met de mensen en
de muziek van toen. Jaren werd De Meule gerund door veel vrijwilligers. Daarom zijn alle vrijwilligers en bezoekers van toen van harte
welkom.
De geschiedenis van de Meule
begint eigenlijk al vroeg in de molen aan de Gildestraat in Heesch.
Daar komen jongeren voor het
eerst samen en wordt een soos
opgericht onder de naam Square. Nadat er een stichting wordt
opgericht moeten de jongeren
verhuizen naar het voormalige
jeugdhuis aan de Irenestraat alwaar de hoogtijdagen van De
Meule ontstonden met bezoekers uit de wijde omtrek.
Nadat de soos daar vertrekken
moest, vond het een nieuw onderkomen naast de brandweer

Deelname
Wie graag wil deelnemen aan
de excursie wordt verzocht zich
per mail of telefonisch op te geven bij Riky de Jong, rikydjong@
home.nl of 0412-646380 of bij
Hans Pennings, secretariaat@deelf-rotten.nl of 06-10463762.
Opgave graag vooraf in verband
met het regelen van het vervoer.
De entreeprijs van het Museum
Jan Cunen is € 9,50 voor volwassenen (inwoners van Oss
betalen € 8,-).
CJP-houders en Museumkaarthouders hebben gratis entree.
Het museum heeft een café en
een winkelshop.

Oude tijden laten herleven

eerst De Meule gehuisvest was.
Mede dankzij de financiële steun
van allerlei fondsen werd De
Meule verbouwd tot een prachtige locatie die weer helemaal
bij de tijd was. Dit trok nieuwe
bezoekers en vrijwilligers aan en
Zaal 3 bleek een ware trekpleister voor de jeugd.
Meulepop
Vanaf 1981 werd in de wei van
Ceelen achter De Meule jaarlijks
het succesvolle muziekfestival
Meulepop gehouden. Werd er in
het begin nog zelf een podium
gebouwd van steigerplanken en

Achter De Meule werd jaarlijks het succesvolle
muziekfestival Meulepop gehouden

Museum Jan Cunen
Molenstraat 65, 5341 GC Oss
0412-798000
www.museumjancunen.nl.
Meer informatie over de heemkundekring lees je op
www.de-elf-rotten.nl.

in de oude jongensschool aan de
De La Sallestraat. De jongeren
verbouwden het gebouw naar
eigen wens en nog vele jaren
was het hier prettig toeven. Het
soosbezoek liep echter terug en
ook de andere Heesche Soos,
Oltwello, had met dit fenomeen
te kampen.
Na beraad werd besloten om in
1991 te fuseren en samen op te
gaan in Zaal 3 op de locatie waar

pijpen, later werd dit professioneler. Met legendarische optredens van Herman Brood tot The
Gathering en van De Dijk tot
Raymond van het Groenewoud.
Locatie: CC De Pas
Muzikale liveondersteuning van
C-Jays en friends en van de
discotheek van ‘Echte Mannen
Rock’ Aanvang: 20.00 uur.
Kaarten bestellen via
www.de-pas.nl.
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Elzenprupkes winnaar Nisseroise Kwis

Team B25 Goed geluk

inzet de afgelopen vier jaren, jullie zullen gemist worden!
Team B40 Elzenprupkes

NISTELRODE - Nisseroi proefde, rook en voelde er op los bij de geheime opdracht. Er werden torenhoge
spaghettispekkies torens gemaakt en fantastische scènes uit de film Titanic nagespeeld. Dit waren de
kenmerken van de Nisseroise Kwis 2018. Vrijdag 11 januari kregen de deelnemers antwoord op alle
vragen, ook op de belangrijkste vraag: ‘Wie wint de Kwis?!’ En wie heeft de joker het slimst ingezet? Dit
jaar, voor het eerst een gehele nieuwe top 3. Elzenprupkes nam de wisseltrofee mee naar huis!
Top 3
Wanneer je de joker slim had ingezet kon je dubbele punten krijgen voor een categorie. Dat is erg
goed gelukt bij de onderstaande
teams! Van harte gefeliciteerd!
1e plaats met 957 punten:
B40 Elzenprupkes
2e plaats met 910 punten:
B25 Goed geluk
3e plaats met 903,5 punten:
A18 Elk joar een bietje slimmer
Potlood en rode pen
Een hele duidelijke tip van de

organisatie: lees altijd het reglement goed door. Hierin staat al
heel lang vermeld dat invullen
met rode pen en potlood niet
mag. Hierdoor werd ook één keer
de joker afgekeurd, dit scheelde
dit jaar enorm veel punten en
verschuiving in de ranking.
De meest sensitieve persoon van
Nisseroi
Wie heeft dit jaar de geheime
opdracht het beste gedaan? Dit
jaar werden onze dorpsgenoten
onderworpen aan een heuse zin-

Maar gelukkig staan er vijf nieuwe Kwismasters op en kan de
Kwis gewoon doorgaan volgend
jaar.
Welkom Dennis Hoogerdijk,
Maaike Hoogerdijk, Michelle van

Melick, Simon Smits en Jorg van
Berkel!
Na 22.00 uur was het officiële
gedeelte ten einde en werd het
een groot feest in ’t Tramstation.
Op 28 december 2019 vindt alweer de negende editie plaats
van de Nisseroise kwis.

tuigentest. Er moest geproefd,
gevoeld, geroken, gezien en gehoord worden! De meest sensitieve persoon in Nisseroi is Dunja
van der Brand-van der Heijden
uit team A3 Een ei hoort erbij!
Een knappe prestatie!
Afscheid en vernieuwing
Maar liefst vijf Kwismasters nemen dit jaar afscheid. Rens van
Zeeland, Niels Koenen, Gwenn
van de Bovenkamp, John Bevers
en Priscilla Bevers ontzettend bedankt voor jullie enthousiasme en

Team A18 Elk joar een bietje slimmer

thuis VolgenS uw wenSen en iDeeën

Infodag
zaterdag
19 januari
van 10.00
tot
15.00 uur

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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Hossend het 56ste jaar in

Er wordt nog regelmatig teruggeblikt

Ronny van Leuken en Bea Neelen

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Yvonne Rosenhart

NISTELRODE – Het is zo’n 55 jaar geleden dat Carnavalsvereniging de Hossende Wevers leven in werd
geblazen. Nu staat de vereniging, die de afgelopen jaren nogal veranderd is, aan de vooravond van een
grote feestavond om dat 55-jarige bestaan te vieren. Op zaterdag 19 januari barst het feest hossend los
in Partycentrum ’t Maxend.
Bea Neelen, Ronny van Leuken
en zijn partner Susan Verwer
zijn drie van de 25 leden die de
Hossende Wevers heeft. “Op het
hoogtepunt hebben we een ledenstop in moeten voeren”, blikt
Bea terug. Bea is al 30 jaar lid bij
de vereniging en rolde erin via
haar neef. “We gingen mee naar
de feestavond voor het 25-jarig
jubileum. Het voelde alsof je bij

familie thuis kwam”, vertelt ze.
Ronny en Susan zijn 14 jaar lid.
Toen de vereniging 55 jaar geleden werd opgericht, waren onder andere Ronny’s ome Theo en
ome Willie hierbij betrokken.
“Ronny was eigenlijk wel klaar
met dat carnavallen, maar ik kom
van boven de rivieren en wilde
het wel eens meemaken. Toen

werden we allebei lid van de Hossende Wevers”, vertelt Susan.
Gedurende de jaren is er heel wat
veranderd binnen de vereniging.
Het aantal leden is teruggelopen,
vanwege het overlijden van leden en omdat sommigen te oud
werden om nog te kunnen carnavallen. Een Raad van Elf heeft de
Hossende Wevers niet meer en

vanzelfsprekend worden er ook
geen prinsen en prinsessen meer
gekroond. “Toen we een nieuwe
voorzitter kregen die het niet zo
strikt nam met de regels, werd

dat muzikaal ondersteund wordt
door het eigen nummer van de
Hossende Wevers en Toontje van
Duren. Het filmpje vind je op de
Facebookpagina De Hossende
Wevers Nistelrode.

het draait om
kameraadschap

Het 55-jarig bestaan wil de vereniging niet stilletjes voorbij laten
gaan. Daarom vindt er op zaterdag 19 januari een groot feest
plaats, waar iedereen die carnaval een warm hart toedraagt welkom is.

alles anders”, vertelt Bea. Vanaf dat moment veranderde de
Hossende Wevers in een carnavalsvereniging waarbij het draait
om kameraadschap en gezellig
samen carnaval vieren.
Er wordt nog regelmatig teruggeblikt over de afgelopen jaren.
Speciaal voor het aankomende
jubileum heeft Ronny een filmpje
met allerlei oude foto’s gemaakt,

De deuren van Partycentrum
’t Maxend openen om 20.30 uur
en voor € 25,- ben je de hele
avond voorzien van een hapje,
drankje en gezellige muziek. Tijdens de feestavond is het niet
verplicht om verkleed te komen,
maar omdat het een feest is dat
om carnaval draait wordt het wel
sterk aangemoedigd.
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Als het leren niet vanzelf gaat
Klasse-RT al ruim 10 jaar een begrip in Nistelrode en omgeving
NISTELRODE - Ruim 10 jaar geleden zag Jeanine Maas van Klasse-RT dat haar leerlingen in de klas andere onderwijsbehoeften hadden. Om nog beter aan die behoeften te
kunnen voldoen, heeft ze haar baan als juf vaarwel gezegd en is ze in augustus 2008
gestart met haar eigen praktijk voor Remedial Teaching op maat en meer!
ontwikkelt het zenuwstelsel bij jonge kinderen zich niet optimaal en kan er sprake zijn van een neuro-motorische achterstand. Wat van invloed is op de uitvoering
van complexere leertaken als lezen en rekenen, maar ook op concentratie.
Door het ‘bewust bewegen’ te integreren
in de lessen wordt er tegelijkertijd gewerkt
aan de neuro-motorische ontwikkeling én
de leerachterstanden. De leerlingen vinden het geweldig en komen wekelijks met
veel plezier naar de praktijk!

Jeanine Maas

Inmiddels is Klasse-RT uitgegroeid tot een
drukke praktijk waar leerlingen met diverse hulpvragen terecht kunnen. Of het nu
gaat om schoolse vaardigheden als lezen,
rekenen en spelling, concentratieproblemen, beelddenken of voor de middelbare scholieren studievaardigheden; Jeanine
sluit altijd aan bij de hulpvraag van haar
leerlingen.
Anders kijken naar leer- en
concentratieproblemen
De neuro-motorische ontwikkeling vormt
de basis voor het goed kunnen leren en
concentreren. In de huidige maatschappij
zien we dat kinderen steeds minder bewegen, buiten spelen en sporten. Daardoor

Loopt het op school niet zo lekker met je
kind? Met veel liefde, plezier, kennis en
passie helpt Jeanine je kind graag weer op
weg.

Open Huis Elde College op
20, 25 en 27 januari
schijndel – Basisschoolleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) zijn ook dit jaar
weer van harte welkom tijdens het Open Huis van het Elde College. Kinderen kunnen bij het Elde College terecht voor tweetalig wo, vwo, havo maar ook voor alle
leerwegen binnen het vmbo (theoretisch, gemengd, kader en basis) en voor praktijkonderwijs. Op de locatie in Sint-Michielsgestel is het mogelijk om in de eerste
drie leerjaren havo te volgen en een vmbo-diploma te halen.
Ontvangst en parkeren
Het Open Huis locatie Sint-Michielsgestel op zondagmiddag 20 januari van
12.30 tot 16.00 uur vindt plaats aan de
Kapelbergstraat 6 in Sint-Michielsgestel.
Parkeren kan rondom de school en wordt
aangegeven met borden.

Tweetalig wo, vwo,
havo, en alle leerwegen binnen het vmbo
Het Open Huis vmbo en praktijkonderwijs is op vrijdagavond 25 januari van
18.00 tot 21.00 uur en vindt plaats in het

Het Open Huis (tweetalig) vwo, havo en
havo/vmbo T is op zondagmiddag 27 januari van 12.30 tot 16.00 uur en vindt
plaats in het vwo/havo-gebouw aan de
Putsteeg 4.
Parkeren kan bij sporthal De Dioscuren
en in de parkeervakken naast de school
aan de Putsteeg.

Delst 45 Nistelrode
06-17188290
jeaninemaas@klasse-rt.nl
www.klasse-rt.nl.

Voorleesmiddag bij De Kilsdonkse Molen met ‘Muis Jan’
HEESWIJK-DINTHER - “Wat is dat?” vraagt Jeannetje, wijzend naar iets in de verte. “Daar weet ik toevallig alles van!” zegt Muis Jan stoer. “Dat is een molen met wieken. Die draaien rond en rond en zeggen:
zoef, zoef, zoef!” “Ja, dat zie ik en ik hoor het ook wel”, zegt Jeannetje,”maar waarom draaien ze dan?”
molen! En de kinderen worden
getrakteerd op limonade met
een ‘muizenkoekje’.
Op deze woensdag gaan de Nationale Voorleesdagen van start
tot en met 4 februari. Voorlezen
is elke dag een feest. Het is een
feit dat kinderen een verhaal eindeloos vaak willen horen en het
ook steeds weer prachtig vinden.

Op De Kilsdonkse Molen wordt
op woensdagmiddag 23 januari door opa Gijs voorgelezen
uit het boek van Muis Jan.”Alle
vragen van Jeannetje zullen dan

vmbo-gebouw aan het Kloosterpark in
Schijndel. Parkeren kan bij sporthal De
Dioscuren, op het parkeerterrein van de
afdeling Groen (oude gemeentewerf)
aan de Schootsestraat (met auto via
Schootsestraat tussen huisnummer 41
en 51 te bereiken, dan te voet via Kloosterpark) of in de parkeervakken naast de
school aan De Putsteeg.

beantwoord gaan worden. Want
er wordt niet alleen voorgelezen,
de kinderen gaan na het voorlezen samen met de molenaar ook
nog op zoek naar Muis Jan in de

Voorlezen heeft een positief effect op woordenschat, spelling
en tekstbegrip. En nu wordt het
beeld ook nog eens werkelijkheid! Ouders, opa, oma, tante,
oom, vriendjes en vriendinnetjes; werkelijk iedereen is welkom maar... speciaal de kinderen
tussen 4 en 8 jaar.
Plaats: De Kilsdonkse Molen
Woensdag 23 januari van 14.30
tot 16.30 uur. Entree: gratis.

Kom in je pyjama naar
de bibliotheek!
BERNHEZE - De Nationale Voorleesdagen gaan weer van start op
23 januari. Dat wordt natuurlijk gevierd in de bibliotheek. Daarom
mogen alle peuters en kleuters woensdagavond 23 januari in hun
mooiste pyjama naar de bibliotheek komen.
Tijdens de Nationale Voorleesdagen staat voorlezen tien dagen
centraal. Voorlezen is natuurlijk
elke dag een feest. Gezellig samen overdag een prentenboek
bekijken of de dag afsluiten met

Voorlezen
goed voor
taalontwikkeling
en woordenschat
voorlezen voor het slapengaan;
voorlezen kan altijd. Naast dat
het heel gezellig en leuk is, is
voorlezen ontzettend goed voor
de taalontwikkeling en de woordenschat van kinderen.
Prentenboek van het Jaar
Elk jaar wordt er een boek uitgeroepen tot Prentenboek van
het Jaar. In 2019 is dat ‘Een huis

voor Harry’ van Leo Timmers.
Tijdens de pyjamaparty lezen we
voor uit dit boek en brengen we
samen met de kinderen dit interactieve prentenboek tot leven.
Kom ook in je pyjama en met je
knuffelbeer naar de pyjamaparty. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.
Woensdag 23 januari, van 18.30
tot 19.30 uur in de bibliotheek
in Heesch, Heeswijk-Dinther en
Nistelrode.

Woensdag 16 januari 2019
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GEMEENtEBERicHtEN

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

aGENDa
27 januari 2019
Huldiging sportkampioenen
14.30 uur
Uitgaanscentrum Lunenburg
Loosbroek
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snoeiwerkzaamheden
Elzenseloop Heesch

Huldiging sportkampioenen
jeugd 2018

Onlangs zijn we bezig geweest met het snoeien van plantsoenen
aan de Elzenseloop in Heesch. We begrijpen dat het er ingrijpend
uitziet en dat veel mensen zich zorgen maken over het nieuwe uitzicht. Daarom willen we graag uitleggen wat we hebben gedaan en
waarom we dit zo hebben gedaan.

Zondag 27 januari huldigen we de Bernhezer sportkampioenen
jeugd 2018 bij Lunenburg Events & More in Loosbroek. Ook maken
we dan de sportman, sportvrouw, sportploeg en sportvrijwilliger
jeugd 2018 bekend. De middag begint om 14.30 uur (zaal open
14.00 uur). Tijdens het programma kunnen alle kampioenen meedoen aan een sportquiz.

Bosplantsoen
Tijdens het bouwen van De Hoef
hebben we bosplantsoen geplaatst. Dat is een mix van verschillende soorten struiken. Deze
struiken vormen een dicht plantsoen dat zorgt voor beschutting
van de buurt. Sommige struiken
groeien harder dan andere en
zijn in de loop van de tijd zelfs
bomen geworden. Regelmatig
snoeien is daarom belangrijk.
Helaas was hier tijdens de economische crisis geen geld voor.
De bomen zorgen alleen voor
zoveel schaduw, dat op termijn
alle planten eronder verdwijnen
en er kale plekken ontstaan.

Daarmee kunnen we ervoor zorgen dat het plantsoen ontstaat
zoals dat oorspronkelijk bedoeld
is. Daarom hebben we nu het
oude hout, waaronder het hoge
groen en de bomen, verwijderd.

Achterstallig onderhoud
aangepakt
De gemeenteraad heeft extra
geld beschikbaar gesteld om
achterstallig onderhoud van
de plantsoenen aan te pakken.

Het plantsoen zal uiteindelijk
ongeveer 4 tot 5 meter hoog
worden. We snoeien vanaf nu
één keer per jaar en verwijderen
daarbij de oudere struiken die te
groot worden.

we snoeien
VanaF nU ÉÉn keer
per jaar
Op deze manier krijgen de langzaam groeiende soorten die onder de bomen staan de kans om
te groeien en ontstaat er straks
een dicht bosplantsoen.

Nominaties sportkampioenen
jeugd 2018
In de categorie jongens individueel is er 1 nominatie die we
nog niet bekend maken.
In de categorie meisjes individueel is er 1 nominatie die we
nog niet bekend maken.
In de categorie teams:
1. Team C1 van Korfbalvereniging Altior
2. Team MO19-1 van de Vorstenbossche Boys
3. Team JO17-1 van de Vorstenbossche Boys

Sportvrijwilliger jeugd: (maken
we niet bekend)
We wensen alle kampioenen een
fijne middag toe.

Plastic verpakkingen,
blik en drankkartons
in dezelfde zak

OfficiËlE BEKENDMaKiNGEN

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

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens
Uit onderzoek is gebleken dat
de volgende personen niet meer
wonen op het adres in de gemeente Bernheze waar zij volgens de Wet basisregistratie personen (BRP) 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.
- P. Butnorius,
geboren 05-10-1993

- R. de Groot,
geboren 01-02-1983
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.

Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens
De volgende personen wonen
niet meer op het adres waar zij
volgens de Wet basisregistratie personen (Wbrp) staan ingeschreven. Dit blijkt uit het
adresonderzoek van de afdeling
Burgerzaken. Het college van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Bernheze heeft
daarom besloten om hun persoonsgegevens niet meer bij te

houden en hen uit te schrijven uit
Nederland. Hierop volgt een inschrijving in het RNI (Registratie
Niet Ingezetenen) met onbekende verblijfplaats.
- T.M. Muskens,
geboren 06-01-1943,
besluitdatum: 07-12-2018
- J.W. Flier,
geboren 29-12-1976,
besluitdatum: 06-12-2018
- M. Sibih,
geboren 25-03-1989,
besluitdatum: 04-12-2018
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing.
Met vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze,
telefoon 14 0412 of
gemeente@bernheze.org.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Muziekvereniging Sevaes voor
het organiseren van een concert op 13 april van 19.00 tot
24.00 uur en 14 april 2019 van
14.00 tot 22.00 uur bij de Muziekfabriek, Abdijstraat 54 in
Heeswijk-Dinther. De ontheffing is verzonden op 11 januari
2019.
- Gilde Sint Antonius Abt Vorstenbosch voor het organise-

ren van een rommelmarkt op
10 februari 2019 van 9.30 tot
15.30 uur in ’t Gildebergske,
Nistelrodesedijk 2 in Vorstenbosch. De beschikkingen zijn
verzonden op 11 januari 2019.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding schenktijden paracommerciële rechtspersoon
Vorstenbosche Boys, Binnenveld 57 in Vorstenbosch heeft
in overeenstemming met artikel
2:34B, lid 4 APV melding gedaan
van een activiteit op 20 januari 2019. Van deze mogelijkheid
mag de inrichting maximaal 6
keer per jaar gebruikmaken. Tijdens de activiteit gelden er ruimere schenktijden dan normaal.
Voor de exacte normen verwijzen wij u naar artikel 2:34B, lid
1 en 2 van de APV, die te vinden is op www.bernheze.org.

Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten:
- een parkeerverbod aan beide
zijden van de Middelste Groes
in te stellen, ten behoeve van
de bereikbaarheid van aanliggende bedrijventerreinen.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing

Wet ruimtelijke ordening
Vastgesteld bestemmingsplan
Teelt Ondersteunende Voorzieningen Bernheze
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat
in de gemeenteraadsvergadering
van 13 december 2018 het bestemmingsplan ‘Teelt Ondersteunende Voorzieningen Bernheze’
gewijzigd is vastgesteld. Het
plan is te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl onder code
NL.IMRO.1721.BPTOV-vg01.
Inhoud: Het bestemmingsplan
regelt de vertaling van het beleid
zoals vastgesteld door de raad
van 28 september 2017 in het
bestemmingsplan Buitengebied.
Inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn in
werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van
toepassing
Vastgesteld bestemmingsplan
Nistelrodeseweg 69 Heesch
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat
in de gemeenteraadsvergadering
van 13 december 2018 het bestemmingsplan ‘Nistelrodeseweg
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69 Heesch’ is vastgesteld. Het
plan is te raadplegen op www.
ruimteljikeplannen.nl onder code
NL.IMRO.1721.BPNistelweg69-vg01.
Inhoud: Dit plan regelt de verplaatsing van het bouwblok ter
plaatse en ligt ter inzage vanaf
17 januari 2019.
Inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn in
werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van
toepassing
Ontwerpwijzigingsplan Hommelsedijk 21 Heeswijk-Dinther
Burgemeester en wethouders
maken de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpwijzigingsplan ‘Hommelsedijk 21 Heeswijk-Dinther’, artikel 3.9a Wet
ruimtelijke ordening. Het plan
is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met de code
NL.IMRO.1721.WPHommelsedijk21-ow01.
Inhoud: Het plan betreft het wijzigen van de bestemming bedrijf
naar wonen en het bouwen van
vier woningen aan de Hommelsewijk 21 in Heeswijk-Dinther.
Procedures 1b en 3b zijn van
toepassing.
Ontwerpbestemmingsplan
Wijststraat Leliestraat Heesch
Burgemeester en wethouders
maken op grond van artikel
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de ter-inzage-legging
bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Wijststraat Leliestraat Heesch’, te raadplegen
op
www.ruimtelijkeplannen.nl
met IDN-code NL.IMRO.1721.
BPWijststrLeliestr-ow01)
Inhoud: Het bestemmingsplan
maakt de bouw van een ruimte-voor-ruimtewoning mogelijk.
Procedures 1b en 3b zijn van
toepassing.

Vaststelling wijzigingsplan
Dijkstraat 13a Nistelrode
Burgemeester en wethouders
hebben het wijzigingsplan ‘Dijkstraat 13a Nistelrode’ ongewijzigd vastgesteld (artikel 3.9a
Wet ruimtelijke ordening). Het
plan is te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl met de
code
NL.IMRO.1721.WPDijkstraat13A-vg01.
Inhoud: Het plan betreft het omzetten van ‘bedrijf’ naar ‘wonen’
voor het bouwen van een woning aan Dijkstraat 13A in Nistelrode.
Inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het
wijzigingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn
in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van
toepassing.

Wet milieubeheer
Algemene maatregel
van bestuur
De volgende meldingen als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) zijn ingekomen:
- Stal Het Broek heeft een melding Activiteitenbesluit ingediend voor het veranderen van
een varkens- en paardenhouderij op het adres Loosbroekseweg 60 in Nistelrode.
- VOF Somers-van den Oever
heeft een melding Activiteitenbesluit ingediend voor het
veranderen van een varkensen rundveehouderij op het
adres Langenbergsestraat 12 in
Heeswijk-Dinther.
- VOF Somers-van den Oever
heeft een melding Activiteitenbesluit ingediend voor het
veranderen van een varkenshouderij op het adres Langenbergsestraat 10 in Heeswijk-Dinther.
- G. Zaal heeft een melding
Activiteitenbesluit ingediend
voor het veranderen van een

geitenhouderij op het adres
Meerstraat 29 in Heeswijk-Dinther
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
- Donkeren Dijk 14
Plaatsen tijdelijke zorgunit
Datum ontvangst: 07-01-2019
- De Morgenstond 45
Realisatie overkapping/opslag
Datum ontvangst: 04-01-2019
- Raadhuisplaza 2 t/m 23
Vergroten dakrandluifel en vervangen draaideur
Datum ontvangst: 09-01-2019
Heesch
- Goorstraat 16
Vernieuwen dakplaten en wijzigen voorgevel
Datum ontvangst: 06-01-2019
- Hoogstraat 3
Verbouwen en uitbreiden woning
Datum ontvangst: 07-01-2019
Nistelrode
- Doolhof ong. sectie I nr.18
Oprichten woning
Datum ontvangst: 08-01-2019
- Dintherseweg 14a
Herbouw bedrijfswoning en
plaatsen PV panelen
Datum ontvangst: 08-01-2019
Procedure 1a en 6 zijn van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Nistelrode
- Loosbroekseweg 60
Bouw binnenbak (rijhal)
Verzenddatum: 07-01-2019
Loosbroek
- Dorpsstraat 74a
Aanbrengen dakgoot aan gemeentelijk monument
Verzenddatum: 09-01-2019
Heeswijk-Dinther
- Zandkant 7a
Verbouw woning

Verzenddatum: 10-01-2019
- Donkeren Dijk 14
Plaatsen tijdelijke zorgunit en
handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 10-01-2019
- Pastoor Lathouwersstraat 4
Verbouw woning en handelen
in strijd met regels ruimtelijke
ordening
Verzenddatum: 10-01-2019
Heesch
- Heelwijkstraat 13
Uitbreiden van de hal van een
woning
Verzenddatum: 10-01-2019
- Kruishoekstraat 13
Uitbreiden wasplaatsgebouw
met een opslag
Verzenddatum: 10-01-2019
- Wijststraat 12a
Oprichten vrijstaande woning
met bijgebouw (bijgebouw is
vergunningvrij)
Verzenddatum: 10-01-2019
- Biezenloop 15
Realisatie aanbouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 10-01-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
De volgende omgevingsvergunningen zijn ingetrokken. Deze
besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heesch
- ’t Dorp 107
Uitbreiden woning
Verzenddatum: 08-1-2019
- Zoggelsestraat 77
Oprichten carport
Verzenddatum: 08-01-2019
- Geffensestraat 2a
Oprichten bedrijfshal
Verzenddatum: 08-01-2019
Nistelrode
- Dintherseweg 7
Realiseren kleinschalige recreatie
Verzenddatum: 08-01-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die wor-
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den voorbereid met de uitgebreide
procedure, niet worden gepubliceerd. De bekendmaking van deze
aanvragen vindt plaats via publicatie van een ontwerpbesluit.
Ontwerpbesluit
Het college van burgemeester
en wethouders wil toestemming
verlenen voor:
Nistelrode
- Grote Heide 16
Veranderen pluimveehouderij
Verzenddatum: 08-01-2019
Procedures 1a en 3b zijn van
toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn via de uitgebreide
voorbereidingsprocedure
verleend. Deze besluiten treden in
werking na afloop van de beroepstermijn.
Heesch
- Venhofstraat 16
Veranderen
varkenshouderij, wijzigen kapconstructie en
handelen met gevolgen voor
beschermde natuurgebieden
Verzenddatum: 07-01-2019
- Leekenstraat 6
Brandveilig gebruik
Verzenddatum: 07-01-2019
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van
toepassing.
Voor de volgende omgevingsvergunning is de beslistermijn verlengd met 6 weken. Dit besluit
treedt daags na verzending van
het besluit in werking.
Vorstenbosch
- Nistelrodesedijk 21 en 23
Verbouw bedrijfsgebouw en
handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening i.v.m.
huisvesting
Verzenddatum: 09-01-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing
Handhavingsbesluit
Het volgende handhavingsbesluit is genomen.
Heesch
- Zoggelsestraat 13
Gedoogbesluit huisvesting
arbeidsmigranten
Verzenddatum: 07-01-2019

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 bestuurs-

recht 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.

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.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

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.

Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig
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COLUMn
Rob Haakmeester
ONTERFD
Gezinnen zijn tegenwoordig nogal eens
ingewikkeld samengesteld. Dat zie je ook
terug bij de notaris die steeds complexere
testamenten moet maken. Complexiteit
en geld: een bron van ruzie... Het aantal
procedures rond erfenissen neemt dan
ook toe. Een van de meest voorkomende
punten waar gedoe over ontstaat is als kinderen onterfd zijn.
Het niet mogelijk om kinderen volledig te onterven. Hoewel
kinderen in een testament onterfd kunnen zijn, houden zij
altijd recht op de zogeheten legitieme portie. De legitieme
portie is in de wet geregeld en komt neer op de helft van een
kindsdeel.
Als niet alle kinderen onterfd zijn, krijg je dus een ongelijke
verdeling: kinderen die het volle pond krijgen en onterfde
kinderen die maar de helft krijgen. Een legitieme portie
bestaat trouwens alleen uit geld, niet uit spullen. Bij de
verdeling van sieraden en antiek doen de onterfde kinderen
niet mee, wel moet de waarde worden gerekend tot de
nalatenschap waarover de legitieme portie wordt berekend.
Onterven is meestal het gevolg van ruzie in de familie. Soms
zijn zelfs alle contacten al jarenlang verbroken. Een onterfd

‘Een van de meest voorkomende punten waar
gedoe over ontstaat is als kinderen onterfd zijn’
kind moet dan eerst maar eens te weten komen dat vader of
moeder is overleden. Pas na het overlijden mag een testament
geopend worden en dan wordt pas helder wie er erft en wie
niet. Je moet zelf in actie komen om aanspraak te maken op
de legitieme portie. Een beroep op de legitieme portie moet
binnen vijf jaar na het overlijden worden gedaan.
Als je onterfd bent, heb je overigens wel recht op informatie
over de nalatenschap, zodat je kunt berekenen waaruit de
legitieme portie bestaat. Over die berekening ontstaat nogal
eens discussie, zeker als het onterfde kind pas later op de
hoogte komt van het overlijden en het geld al verdeeld is. Ook
schenkingen die voor het overlijden zijn gedaan, benadelen
de legitieme portie maar zijn soms lastig te achterhalen. Goed
opletten en snel handelen zijn dus belangrijk als je onterfd
bent; erfrecht is niet echt simpel, dus juridische hulp kan wel
het verschil maken.
Rob Haakmeester, advocaat
Rob Haakmeester is advocaat in Heesch. Hij staat cliënten
bij in procedures op het gebied van personenen familierecht (zoals echtscheiding, alimentatie, gezag),
aansprakelijkheidsrecht/letselschade en erfrecht.
06-11727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

Video Design Lunenburg

VHS op DVD
nu €10,00
Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk, 06-22066338

Bezoek
www.mooibernheze.nl
iNfORMEERt, BOEit
EN iNtEREssEERt

Herinrichting laar Nistelrode
Mart Smits, fractievoorzitter CDA Bernheze
We hebben er ongetwijfeld allemaal al wat (over)last van gehad.
Sinds begin vorige week is de eerste fase van de herinrichting van
start gegaan. Via diverse routes is de doorgaande weg midden door
het dorp nu tijdelijk te omzeilen.
Het is maar goed dat de herinrichting in fases plaatsvindt, het
beperkt de overlast op de alternatieve routes doordat er nu
meer open kunnen blijven. Want
wat nu als ook de kruising met
de Heuvelstraat en die met de
Hoef al opengebroken waren?
De komende maanden zal het
wel nog even wat behelpen zijn
met elkaar. Maar uiteindelijk levert dit ons samen wel een fris
nieuw centrum op. Met extra
ruimte voor fietser, voetganger

en een passende doorgang voor
de automobilist.
Door nu zelf ook een passende
andere route te nemen, of als het
kan eens wat vaker de fiets te
pakken, draagt ook u hieraan bij.
En daarnaast, met de serieuze
plannen voor de locatie van de
Brouwershoeve in het verschiet
en in het vooruitzicht de verdere uitbreiding van woonwijk
de Zwarte Molen, bouwen we
samen aan een steeds mooier

‘Nisseroi’. Daar zijn wij als CDA
Bernheze trots op!
cda.nl/bernheze

De Haagse schutting
Peter Sleegers, SP Maatschappelijke Zaken
De afgelopen jaren hebben alle gemeenten in Nederland kennis gemaakt met
de ‘Haagse Schutting’. In Bernheze is dat ook ervaren. De ‘Haagse Schutting’
is een erg laag-bij-de-gronds bouwwerkje! Logisch, want de regering in Den
Haag moet er makkelijk iets overheen kunnen gooien. In Bernheze hebben
wij dat aan den lijve kunnen ondervinden. Op 1 januari 2015 kreeg Bernheze
de participatiewet, de WMO (huishoudelijke hulp) en de Jeugdzorg erbij.
Drie zware taken in een keer. Wie verzint nu een dergelijke overgang van drie
taken in één keer?
Drie in één keer
Aan de drie transitieprocessen
liggen dezelfde uitgangspunten
ten grondslag. Die zijn gericht
op ombuigingen van de manier
waarop de overheid burgers met
een ondersteuningsvraag benadert. Ten eerste van vangnet naar
springplank, de nadruk op eigen
kracht en verantwoordelijkheid
van burgers. Focus op participeren in de samenleving en gebruikmaken van zogenaamde

‘sociale netwerken’. Ten tweede
dicht bij huis, de ondersteuning
en participatie dichter bij de
burger. Organisatie vindt zoveel
mogelijk op lokaal niveau plaats.
Tenslotte voorkomen in plaats
van genezen, het investeren in
preventie wordt lonend door in
één hand leggen van de regie en
financiering. Het klinkt natuurlijk
fantastisch, vanachter een tekentafel! Allemaal mooie praatjes
waar de gemeenten in de praktijk

niets voor kopen. Eenvoudigweg
omdat er te weinig geld meegegeven werd.
Zonder fatsoenlijke bekostiging
krijg je perverse bezuinigingsprikkels. Inmiddels missen kwetsbare
ouderen de nodige zorg en staan
jongeren op een wachtlijst. Veel
mensen met een beperking (participatiewet) krijgen geen baan
meer. De prijs van dit beleid.

Dood
Bellinda van den Helm, commissielid Progressief Bernheze
Dood. Een verschrikkelijk woord om de eerste column van een nieuw jaar
mee te beginnen. In deze donkere dagen wil je denken aan het lengen der
dagen en ontluikend groen. Je wilt niet stilstaan bij de dood, maar je wilt
denken aan nieuw leven!
Maar dood is wel de realiteit van
veel groen in de gemeente Bernheze. Niet omdat het groen ziek
is, maar omdat de groendienst
het verschil tussen uitdunnen
en rooien niet blijkt te kennen.
In 2018 is er veel gediscussieerd
over het groenonderhoud in
onze gemeente. De gemeenteraad heeft besloten dat er meer
geld naar groenonderhoud moet.
Maar het blijkt dat onderhoud
wel heel duidelijk vastgelegd

moet worden. In de Elzenseloop heeft een volledige kaalslag
plaatsgevonden. Zelfs het Brabants Dagblad besteedde er aandacht aan. Niet alleen de doorgeschoten struiken, maar ook de
jonge (en wat oudere) bomen
zijn weggehaald. Zelfs een boom
van een particulier heeft het
loodje moeten leggen!
Bewoners zijn geschrokken van
het effect. Meerdere mensen
hebben hun beklag gedaan.

Maar daar zijn de bomen niet
mee terug. Progressief Bernheze
wil dat er in samenspraak met
de buurt gekeken wordt naar
het groenonderhoud. Er zijn al
meerdere plekken in de gemeente waar bewoners betrokken zijn
bij het lokale groen. Een win-win
situatie. Het college heeft aangegeven meer te willen met burgerparticipatie. Grijp die kans!
Reageren?
reactie@progressiefbernheze.nl

informatie voor de kernen
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Wijzigingen in bijtellingen
voor auto en fiets in 2019

Anita Fransen

Auto
Voor volledig elektrische auto’s gaat een bijtellingspercentage van 4% gelden tot
maximaal € 50.000,- van de catalogusprijs. Voor bedragen daarboven geldt het
algemene bijtellingspercentage van 22%. Daarom ook wel de Teslataks genoemd.
Uitgezonderd hiervan zijn auto’s die op waterstof rijden. Vanaf 2021 worden echter alle elektrische auto’s tegen 22% belast, is nu het idee. Naar verwachting gaat
er echter nog wel een stimulans komen.

Forfaitaire bijtelling voor het privégebruik
van de bedrijfsfiets
Fiets van de zaak
Ondernemers en werknemers kunnen vanaf 2019 eenvoudiger een fiets, elektrische fiets of speed pedelec van de zaak gebruiken voor privédoeleinden. Er komt net als voor het privégebruik van auto’s van de
zaak een forfaitaire bijtelling voor het privégebruik van de bedrijfsfiets.
Dit betekent dat zij jaarlijks 7% van de waarde van de adviesprijs van
ACCOUNTANCY
de fiets bij hun inkomen moeten bijtellen. Voor een fiets van € 700,- is
& ADVI E S
dit € 4,- per maand. Het is voor de werkgever ook mogelijk om dit
binnen de Werkkostenregeling aan te bieden.
Benedictuslaan 8 - 5343 NB Oss
06-28636086
voor een persoonlijk advies op maaT
info@faara.nl - www.faara.nl

Fransen

Wij hebben ook úw kennis
nodig!
In de gemeenteraad worden belangrijke beslissingen genomen die alle
burgers van Bernheze aangaan. Om u goed te vertegenwoordigen moeten
raadsleden weten wat er bij u leeft. Daarom luisteren zij goed naar uw
plannen, problemen en wensen, leggen hun oor te luisteren als zij op werkbezoek zijn en in overleggen met allerlei organisaties, maar zij vragen ook
actief naar uw mening.
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Vragen over welzijn?
Petra van der Dussen, burgerlid Commissie
Maatschappelijke Zaken
Afgelopen week waren we op werkbezoek
bij ONS welzijn en GGD Hart voor Brabant.
Het werkbezoek was ontstaan vanuit de
behoefte van de Commissie Maatschappelijke Zaken om beter inzicht te krijgen in
wat ONS welzijn en de GGD allemaal doen
voor de inwoners van Bernheze.
Te veel om op één avond te
bespreken, dus kregen wij een
toelichting over een achttal thema’s, uiteenlopend van Gezonde School (aandacht binnen een
school voor gezondheid) tot Jongerenwerk (preventief werken)
en Zorgzame Samenleving in relatie tot Eenzaamheid.
De sociale teams en zorgteams,
die actief zijn binnen onze gemeente, adviseren en ondersteunen waar nodig en naar behoefte,
individueel of in groepsverband.
Heeft u een vraag op het gebied
van meedoen, opvoeden en opgroeien, wonen, financiën of
zorg, of u zit ergens mee? Maakt
u zich zorgen over iemand in uw
omgeving? Dan kunt u contact
opnemen met ONS welzijn via

info@sociaalteambernheze.nl,
088-3742525 en
www.ons-welzijn.nl. Helaas is er
geen spreekuur in onze gemeente.
De VVD-Bernheze is groot voorstander van één informatiebalie/
zorgloket voor alle zorg- en welzijnsvragen om zo de vindbaarheid en bereikbaarheid van het
team van ONS welzijn en de
GGD te verbeteren. Hier gaan
wij ons voor inzetten!
De medewerkers van beide
teams denken graag met u mee
om samen een goede oplossing
te vinden voor vragen en zorgen
in het dagelijks leven.
Wilt u hierover met ons meedenken? Neem dan gerust contact
op via info@vvdbernheze.nl.

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

Vuurwerkschade
Bernheze oud & nieuw

Op deze manier blijven zij toetsen of plannen nog kloppen met wensen van
inwoners. En of plannen passend blijven in het beleid van de gemeenteraad. U kunt zelf óók de gemeenteraad uw mening geven of oplossingen
aandragen. Bijvoorbeeld door contact op te nemen met een raadslid of u
laten horen tijdens bijeenkomsten. Een werkgroep van Lokaal is op zoek
gegaan naar hoe we onze eigen kennis kunnen vergroten met úw kennis
met betrekking tot de volgende speerpunten uit ons verkiezingsprogramma:
duurzaamheid, onderwijs, armoede, energie, vergrijzing, woon-, werk- en leefklimaat en agrariërs in het
buitengebied. Als u ons met uw specifieke kennis
van één van deze onderwerpen zou willen verrijken,
zouden wij dat erg op prijs stellen. Dan kunnen wij
goed gefundeerde besluiten nemen en eventueel innovatieve stappen bedenken. Wilt u uw kennis met
ons delen? Mail mij dan: hans@lokaal.nu

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

BERNHEZE - In Bernheze is rond
de jaarwisseling voor € 11.401,schade ontstaan als gevolg van
vuurwerk.
Dit is vuurwerkschade aan onder
andere speeltoestellen, afvalbakken en regenwaterafvoer. In
voorgaande jaren was de vuurwerkschade gemiddeld € 3.000,-

Namens bestuur Lokaal, Hans Vos

In elkaar slaan
“Ik had ze zelf wel in elkaar willen slaan.” Dat zei onze minister-president over de raddraaiers
die zich met oud en nieuw hebben misdragen tegen hulpverleners. Een tikkeltje heldhaftiger
dan hij is waarschijnlijk, maar
hij toonde emotie. Althans, zo
noemde hij dat later. En emoties
tonen, daar kunnen we natuurlijk niet aan beginnen. Getuige
ook de vele boze reacties op het
taalgebruik van Rutte.
In Bernheze willen we van alles
en ook dat gaat niet zonder slag
of stoot. Figuurlijk dan. Denk aan
gasloos bouwen, ruimte voor
CPO-bouwen, een plek voor
zonnepanelen, een betere weg
in Nistelrode, Heeswijk-Dinther
en een veiligere weg aan ‘t Dorp.
En nog veel meer natuurlijk. Onderwijs. Zorg. Groen. We doen
wat we kunnen en dat doen we

B.V.

Het bedrag is aanzienlijk hoger
dan voorgaande jaren omdat
we bij de nieuwjaarsinspectie bij
tien straatkolken schade hebben
geconstateerd. Voorheen werd
deze schade pas geconstateerd
bij wateroverlast na een flinke
bui. Deze straatkolken vervangen kost € 700,- per stuk, dus
€ 7.000,- in totaal.

Brandpreventief
Adviesburo
Jan van Gerwen
B.V.
Adviesburo
Jan
B.V.
Brandpreventief
Adviesburo
Jan van
van Gerwen
Gerwen
B.V.
Adviesburo
JanBetonvan Gerwen
Brandpreve
Brandpreventie
staalenB.V.
houtconstructies
Beton- staal- en houtconstructies

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

gedreven, als het moet met stoere taal en bij voorkeur niet emotieloos.
Laten zien dat een onderwerp je
raakt, dat je ergens voor staat, is
prima. Dat hoort bij een oprechte betrokkenheid bij je gemeente

en bij het hebben van idealen.
Daar hoeven we onze vuisten
niet voor te gebruiken. Hooguit
om eens op tafel te slaan.
Rob van der Geld, D66.
bernheze.d66.nl

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

www.rhadvocaat.nl
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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

MooiBernhezertjes
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.
Zelfstandige
woonruimte
Vier slaapkamers.
Centrum Heeswijk-Dinther
06-25107089.

KIPSALON BERNHEZE
De allerlekkerste kip.
We hebben meer dan
Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
20 soorten kipproducten
woordzoekermaken.nl
vorige week:
Sieny van Aar
en snacks in ons assortiment.
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413de
293851
Rens van Nistelrode
staatsloten
Elke woensdag geopend van
uit Heesch
ophalen bij Kantoor14.00 -18.30 uur.
boekhandel Ceelen
Ook verkrijgbaar buiten
openingstijden. 06-12033685/
Werknemers van Bernheze
0413-229677.
Media worden uitgesloten van
Jan van de Boomstraat 9,
deelname.
_____________________
Datum _____________________
Heeswijk-Dinther.
Sint Servatiusstraat 52a - Heeswijk-Dinther - 0413 293 851 - www.paperpoint-online.nl

In en om de Tuin

TE KOOP
j alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

ARDE

GEVRAAGD

Woordzoeker:

U H T N S S K W T C U R
G Q Y C O G

I

X V H B Q Z O

R N F N
I

I

K

I

R F

S O H U U P A S R

I

U A

P E T C R H U G A P X T
D D O A T

I

X W H K U U

P R C L C H A N G M A T
B A G N A L S N

I

U T M

F A Q Q U G D C N K N H
B L O E M B O L

L E N C

H N E P V F T F C J U

I

M R E Z A L B D A L B U

Complete inboedels
Gebruikte eiken meubelen.
Barok en antiek.
06-21839778.
Landbouwmachines
o.a. ploegen, tractors,
spitmachine, frees, schudder,
hark, maaier, mesttank, kieper,
weidebloter, weisleep,
vee-/paardentrailer, enz.
06-19076959.

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

Zoek: AARDE, BLADBLAZER, BLOEMBOLLEN, CARPORT, GAZON,
HANGMAT, HARK, SCHOP, TUIN, TUINSLANG

ARPORT

HARK

UINSLANG

BLADBLAZER

BLOEMBOLLEN

GAZON

HANGMAT

SCHOP

TUIN

bidprentjes
H. Leeijen, John F.
Kennedystraat 90 Heesch.
0412-451357.
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik haal
ze graag bij u thuis op.
ansichtkaarten van
Heeswijk-Dinther en
Loosbroek
Dick van de Leest 06-55325484.
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.
8-AVONDEN WORKSHOP
GLAS IN LOOD
Stijlvol Glas in Lood.
Retsel Heeswijk-Dinther.
Start 20 februari.
Voor informatie;
info@stijlvolglasinlood.nl
Tel. 0413-228377.
Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
Last van ongedierte/
plaagdieren?
Bel dan met PD Ongediertebestrijding: 06-13703234.
Veilige en effectieve oplossing
bij (preventieve) bestrijding van
ongedierte.

gevraagd
Lege cartridges
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode en
steun hiermee het goede doel
Hulphond Nederland.

e woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Oude/kapotte mobieltjes

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

gezocht
Dansvereniging Dance Team
Nistelrode zoekt een
penningmeester
voor bestuur van een
enthousiaste vereniging.

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.

nieuw jaar: dokken of ‘bob’ben?
Tekst?

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

Zie oplossing pagina 26
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Beantwoord onderstaande vragen (de antwoorden zijn te vinden in deze krant) en dan komt er een woord uit de letters in de
rode vakjes. Stuur voor aanstaande maandag 21 januari 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. Waarmee helpt BC de Klotbeek CC Servaes?

2. Welk team is de winaar van de Nisseroise Kwis?

Bos Bloemen
t.w.v. € 15,-

3. Hoe heet de column van Rob Haakmeester, advocaat?

4. Wat schenkt de Rabobank aan de Laarstede?

5. In welke plaats begint er een EHBO-cursus?

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

6. Hoeveel jaar is Piet v.d. Wijst lid van Fanfare Sint Lambertus?

Winnaars eerste keezavond 2019
HEESWIJK-DINTHER - Er waren weer een groot aantal keezliefhebbers in CC Servaes op vrijdag 11
januari om met elkaar de strijd aan te gaan. Onder het genot van een drankje en een hapje werd er
enthousiast gespeeld. De hoofdprijzen gingen naar Cor en Liesbeth, die ieder met een goedgevulde
boodschappentas van Plus naar huis fietsten.
De eerstvolgende keezavond in
CC Servaes staat gepland op vrijdag 8 februari. Zoals altijd is de
organisatie 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.
Op vrijdag 8 februari zal de zaal

open zijn om 19.00 uur en wordt
er om 19.30 uur gestart in vijf
rondes.
Je kunt je op de avond zelf ook
nog opgeven. Zorg dan wel dat
je om 19.00 uur aanwezig bent!
Voor meer informatie zie
www.ccservaes.nl.

Winnaar vorige week:
Jo en Sjaan Mikkers
Het antwoord was:
GRATIS
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auto & Motor

nIeUwS

Opvragen rapport kilometerstand bij RDW gratis

A U T O B E D R I J V E N
Een greep uit onze voorraad occasions:
Suzuki Swift 1.3i 5drs
stuurbekrachtiging, airco, LM-velgen

124.450 KM

2005

€ 4.425,=

Kia Picanto 1.0 5drs ComfortPlusLine
airco, navigatie, lichtmetalen velgen

24.116 KM

2018

€ 13.440,=

Kia rio 1.2 5drs Comfortline
airco, navigatie, donkergrijs metallic

65.329 KM

2014

€ 9.795,=

Kia Cee’d Stationwagon 1.4i
airco, dealeronderhouden, trekhaak

112.211 KM

2011

€ 8.435,=

Kia Sportage 1.6 X-ecutive Plus
climate control, cruise control

96.210 KM

2013

€ 13.425,=

Kia Picanto 1.1 AUTOMAAT 5drs
22.000 KM
airco, zeer lage km stand, dealeronderhouden

2008

€ 6.345,=

daihatsu Cuore 1.0 3drs
1e eigenaresse, lage kilometerstand

48.000 KM

2008

€ 3.945,=

ford fiesta 1.0 80 PK 5drs Titanium
41.140 KM
navigatie, climate control, cruise control enz…

2015

€ 12.925,=

hyundai iX20 1.6 AUTOMAAT
56.702 KM
hoge instap, climate control, dealeronderhoud

2012

€ 14.940,=

Kia Venga 1.6 AUTOMAAT
airco, hoge instap, trekhaak

55.000 KM

2010

€ 11.445,=

opel Corsa 1.4i 5drs
airco, nette auto, distributieketting

227.000 KM

2007

€ 3.456,=

Skoda roomster 1.2 Tsi AUTOMAAT
100.704 KM
royale instap, climate control, ruime kofferbak

2012

€ 12.935,=

BERNHEZE – Om erachter te komen of er niet met de kilometerstand van een auto is gerommeld (handig
als je een occasion gaat kopen) kun je bij de RDW een zogeheten tellerrapport opvragen. Dat kostte een
paar euro, maar vanaf 1 januari is het gratis.
Ook de RDW tellerstandencheck
kost vanaf dan niets. Met deze
maatregel willen het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat
en de RDW mensen stimuleren
om voor de aankoop van een
auto de kilometerstand van hun
voertuig goed te controleren.

Voor aankoop
VoertUig goed
controleren
Als er een lagere kilometerstand
wordt opgegeven dan de auto
werkelijk heeft gemaakt, en er
dus met de kilometerteller is ge-

knoeid, leidt dat tot financiële
schade voor de koper omdat de
auto veel duurder is in aanschaf
en onderhoud dan je op basis
van de kilometerstand mag verwachten. In Nederland hebben
naar schatting 264.000 personenvoertuigen en lichte bedrijfswagens een teruggedraaide
teller (ongeveer 2,7% van het
wagenpark).
Proef van een jaar
Een koper kan zich tegen tellerfraude wapenen door de verkoper om een tellerrapport te
vragen of zelf de tellerstand te
checken op de website van de
RDW. Het gratis verstrekken van

informatie over tellerstanden is
een pilot en duurt een jaar.
Bron: ANWB

Wij Hebben ALTijD rOnD De 200 OCCAsiOns OP VOOrrAAD
Onderhoud/reparatie en APK alle merken

KIA SPECIALIST

OOK VOOR
INKOOP VA
N
UW AUTO

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

www.AuTobEdrIjfhurKmAnS.nL Sinds 1969

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

Al ruim 90

jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

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

LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

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

SchadeherStel

Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service
• Audi A3 1.6 TDI Sportback Ambition
Plus, PDC, navi clima, xenon, 2013
• Audi A6 Avant 2.0 TFSI aut., S-Line navi,
Bi-Xenon, 19 inch, enz.!, 2015 nieuw binnen
• Audi SQ5 313 PK! Camera, leder/alcantara,
komt binnen
zwenkbare trekhaak, 20 inch, enz.! 2014
• Ford Focus Station navi, PDC, afn. trekhaak,
119.000 km, 2012
• Hyundai IX20 1.4i Navi, Camera,
PDC, Clima enz. 2013

verkocht

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

• Opel Astra 2.0T, 170 PK, Executive, navi,
afneemb. trekhaak, 6 versn., cruise control,
151.000 km, 2006
• Opel Vivaro 2.0 CDTI L2H1, 125.000 km, airco
3-pers., 2011
• Renault Captur 0.9 Tce Leder, Camera,
PDC V + A , Stoelverw., enz. 2015
• Toyota Auris 1.8 full hybrid Exe.
aut. clima, navigatie, half leder, 2011
• VW Golf 2.0, GTD, 184 PK, aut. station,
Bi-Xenon, navi, panoramadak, clima, 18 inch,
6.900 km, 2015

• VW Polo 1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen +
• Mercedes CLA 200 Avantgarde Aut., Xenon-led,
verkocht
spiegels, 239.000 km, 2006
navi, camera, Apple Carplay, enz!, 2015
• VW Tiguan 2.0 TDI 177 PK 4-Motion Aut. Navi,
• Mitsubishi ASX 1.6 Instyle ClearTec, leder,
Bi-Xenon , Camera , Stoelverw. 99.000 km, 2013
Xenon, navi, privacyglass, enz.!, 2012
nieuw binnen • VW Touran 1.4 TSI navi, camera trekhaak,
stoelverwarming 2011

www.autobedrijflangens.nl

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

Onze service

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

* Goede kwaliteit

Fiat
500Jazz
zeer apart
40.00 km airco ..........2004
2007
Honda
1.3 airco
Fiat
km.
OpelPanda
Astra4200
station
1.4................................
turbo, navigatie, 2009
Ford
1.3ikm
51 kW .............................2016
2004
clima,Fiesta
16.000
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
OpelFusion
Astra station,
turbo
edition
Ford
1.4 16V1.0
5-drs.
.......................
2006
zonnedak,
66.000
km automaat .........2005
2016
Honda
Civic 1.4
16V 5-drs.
Honda
Civic sportwielen
uitlaat
Opel Corsa
1.4 Cosmo,dikke
52.000
km, ....... 2001
Mazda
1.8 Clima
2003
xenon,6 zeer
luxe 77.000 km. ................2015
Mini Cooper ............................................. 2007
OpelCooper
Corsa 1.6
1.0 16V
turbo,
29.000 km, airco 2016
Mini
.................................
2008
Opel
1.0 10.000
km sports,
........................
2005
OpelAgila
Insignia
2.0, CDTi
tourer 2015
Opel
1.21.4
16Vturbo
aircocosmo,
70.00 km. .......... 2005
OpelAgila
Mokka
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs... 2002
automaat, vol opties, 30.000 km
2016
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco .... 2010
OpelOmega
Vivaro 2.0i
1.6 cdti,
40.000 km
Opel
aut. 141.000
km. airco .. 1999
nette
bus,1.6
nieuwstaat
Opel
Vectra
16V .................................2015
1998
Opel
......................................
2006
OpelZafira
Zafira1.9D
1.8 16v
airco
2008

Opel Zafira
2003
Renault
Clio2.0
0,9DTH
TCe .................................
navigatie, airco 2013
Opel Zafira
2.2i Elegance
80.000
km. ...... 2002
Renault
Megane
station 1.4
Tce airco,
Opel Zafira Y20 DTH ................................. 2005
navigatie 113.000 km
2011
Peugeot 206 2.0 16V GTI ......................... 2001
Seat Ateca 1.4 Tsi automaat vol opties
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km. ............ 2006
16.000206
km cc 1.6 16V quiksilver 55.000km
2017
Peugeot
..2004
Seat
Ibiza
2011
Peugeot
2061.2
rally car 20i 16v heel apart en snel
..2004
PeugeotKangoo
306 Break
1999
Renault
1.21.6
TCe,............................
navi, clima,
Renault
Clio57.000
1.2 16Vkm
airco 64.000 km. .....
2006
vol opties,
2014
Renault Clio 1.6 16V airco ........................ 2003
Volkswagen
Polo
TSI navi,49.000
climate
Seat Ibiza 1.4
16V1.2
Sensation
km... 2006
control,Jimny
35.000
5-drs
2014
Suzuki
4+4km,...................................
2000
Suzuki Swift
4-drs. 9.000 km. .................. 2010
Wordt
verwacht:

* Diverse maten en soorten
aanhangwagens leverbaar
* Prima inruilmogelijkheden
* Ruime openingstijden
* Ruime keus en
onafhankelijk advies
* Snelle service van
o.a. reparatie

Toyota Aygo airco 20.000 km. .................. 2008

Opel
MokkaGolf
X 1.4
turbo 85
black
Volkswagen
cabriolet
kW edition
2.0 aut ...1994
navigatie
km! ..........................
2018
Volvo XC706.000
d5 automaat
2005
Motor Yahama
XJR
grijs zwart
......... 2003
Suzuki
S-cross
1.01300
jetboost
automaat,
vol opties, 8.000-km!
Peugeot
2008 1.2 allure, panoramadak
www.autobedrijf-timmermans.nl
- www.autotrack.nl
www.trekhaken.nl2018
navi 33.000 km
2016

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

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther
0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com
www.chrisvanvelzenaanhangwagens.com
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De Mannen van Achterom
speelden hun muzikaal cabaret
Inschrijfavond voor Mega
Trekkertrek Spektakel

De Mannen van Achterom

LOOSBROEK - De voorbereidingen voor het Mega Trekkertrek Spektakel 2019 zijn alweer in volle gang. Dit jaar is het Mega Trekkertrek
Spektakel op zondag 17 maart. Voor de 15de keer tractorgeweld en
dieselgeuren.
Om alles in goede banen te
leiden wordt er ook voor deze
wedstrijd weer een inschrijfavond gehouden op 19 januari
vanaf 20.30 uur in café Kerkzicht, Molenhoeve 43 in Loosbroek. Voor 2019 hebben wij als
organisatie weer een compleet
programma in petto. Naast de
vele verschillende klasse’s op
ons Mega Trekkertrek Spektakel hebben we ook weer klasse
‘Super Loonwerkers’. Dit is een
combinatie van drie tractors van
elk deelnemend loonbedrijf.
Hier wordt het gemiddelde van
de drie tractors gemeten. De

winnaar zal een grote prachtige
unieke ‘Super Loonwerkers Bokaal’ winnen. Deze winnaar zal
een jaar lang op onze website
vernoemd worden en mag zich
een jaar lang de sterkste loonwerker van ‘t jaar 2019 noemen.
Dus tot 19 januari vanaf 20.30
uur in café Kerkzicht, Molenhoeven 43 in Loosbroek!
Deelnemers die zich op deze
avond inschrijven zijn zeker van
deelname.
Voor deelnemers die zich opgeven via de mail geldt: vol = vol.

ZOTTE

ZATERDAG
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

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

Een greep uit onze voorraad!

• APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
Twingo
1.2 Air
2008
1.8 Multispace van
2001auto’s
€ 1999,- en Renault
•Citroen
In- Berlingo
en Verkoop
lichte
bedrijfsauto’s
Renault Twingo 12 Dkm
2013
Citroen C4 AUTOMAAT
2006 € 3950,• Wielen en banden

€ 4499,€ 6450,€ 2900,-

Toyota Aygo 5 drs 141 Dkm
2006
Citroen C4 Picasso panoramadak 2009 € 7950,Citroen
C4
Grand
Picasso
7
pers.
2010
€
6750,Een greep uit voorraad
Diverse Citroens C3 vanaf € 2500,Deawoo Kalos 1.4 5-drs
2003 € 1500,Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje
1987 € 8.250,Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart 2003 € 4.950,FiatA4
Panda
1.2Metalic
Emotion
2004
2750,Mazda 2 automaat, 28dkm
2005 € 6.450,Audi
blauw
div. opties
2001 €€4.750,verlaagd, div opties 2002 € 3.800,Mazda 323 f zwart,
Bedrijfswagens
EX BTW:
Citroën
C5 br.1.8
grijs met.
2004 €€3.950,Ford Street
Ka zwart
2004
3750,Mazda Berlingo
MX 5 cabrio,
zeerschuifdeur
nette staat2009
1991 €€5250,2.950,Citroen
2003 €€3.900,Citroen
1.6 HDi
Ford KaXsara
1.3 picasso blauw met. 2009
4900,Mercedes 250 TD autom.youngtimer 1996 € 5.950,2 CV 6 blauw (belastingvrij)
1971 € 4.950,Hyundai Accent 1.4i
2010 € 3750,Peugeot 307 hdi break
2007 € 7.600,Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.
2004 € 4.950,Wordt
verwacht:
Hyundai
AtosCoupé
78 Dkm Airco
2006
2750,Peugeot
206 CC cabrio
2006 € 6.950,Citroen
Xara
1999 €€1.500,Renault Atos
Clio 1.4
bebop nieuwe apk 1994 € 750,Daihatsu
Yong
2002 €€2.750,Hyundai
70 Dkm
Kia Picanto
1.0yrv zwart
2007
2999,Renault Laguna break 1.6 16v 2000 € 1.450,Dodge
RamC-Klasse
van 2.5
td, blauw
met. 2004
2001 €€1.999,Peugeot
206 CC
Mercedes
200CDI
Avantgarde
3650,Renault Megane Scenic lgp, g3 1999 € 1.499,Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw
1997 € 1.999,Peugeot
CC grijs metalic
Mercedes
Estate
220CDi 2008
7900,Renault 307
Twingo
2003 € 2.750,Ford
Focus C-klasse
stationcar,
16 16v
2002 €€3.499,Citroen
C45-drs
Coupe
OpelFocus
Meriva
1.6 Automaat
2005
4499,Rover 25
bl., metalic
2002 € 2.999,Ford
stationcar,
zwart
2002 €€2.750,Volkswagen
€ 2.750,Ford
Ka Partner
meeneemprijs
1998 €€ 2499,650,Citroen
C1 Kever belastingvrij
Peugeot
1.4 MPV
2003
VW Golf Cabrio lmv
1995 € 2.500,Ford Transit connect, ex btw
2004 € 3.250,Peugeot 206 CC 2.0-16V
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“AVANTAGE” :

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

É C O N O M I Q U E
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NISTELRODE - De Mannen van Achterom wordt gevormd door John van der Sanden, Luc de Graaf en
Maarten van der Zanden. Alle drie vijftigers en dat is dan ook meteen het grote thema van hun voorstelling: de tanende jaren, het verval van lijf en leden maar ook de berusting en de tevredenheid van de
vijftig plusser die overigens ook in de zaal oververtegenwoordigd was.
Fietsten ze eerder nog de grote
wielerklassiekers of ondernamen
ze een tocht naar Rome, nu staan
ze daar met hun hond en een
plastic zakje voor de poep zich
zorgen te maken over hun dochter die de bloemetjes buiten zet.
Alle drie de mannen zijn heel muzikaal en spelen op elkaars gitaar.
Luc speelt daarnaast heel gevoelig op zijn mondharmonica.
De muziek en de sketches vullen
elkaar mooi aan. De sketches zijn
heel persoonlijk en dichtbij de

S É C U R I T É
23/09/09 10:12

mannen. Hilarisch wanneer zij
hun eigen moeder naspelen die
het over hen heeft. Maar ook
heel gevoelig als het over verlies en de waarden van het leven
gaat met teksten als ‘Mijn benen
willen wel maar mijn hoofd geeft
advies’.
John en Maarten hebben allebei
in de zwakzinnigenzorg gewerkt
en met veel liefde maar ook met
veel humor vertellen ze over hun
belevenissen daar en relativeren
daarmee onze druktemakerij

om niets. John zingt liggend in
het gras echt een prachtig liefdeslied. Voor wie blijft onduidelijk maar iedereen in de zaal doet
er zijn eigen ding mee.
Kortom, De Mannen van Achterom zijn drie droogkloten die
ook het publiek zeker weten te
ontroeren, al is het alleen al door
hun mooie warme stemmen én
hun kwetsbaarheid.
Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl/albums

Rooie Tesneuzik 2019
HEESCH - Pronkzitting de Rooie Tesneuzik is een traditioneel evenement dat in 1985 is gestart en dit
jaar voor de 34ste keer is uitgevoerd. Vijf uitverkochte avonden van de 2019-editie brengen de gasten
plezier en gezelligheid. Het eerste weekend is reeds achter de rug en het tweede weekend staat op
stapel. Ook dit jaar wordt er door de artiesten een hoog niveau op de planken gebracht. De organisatie
heeft alles tot in de puntjes verzorgd en de kaarten zijn beschikbaar gesteld via een online platform.
Dat was even wennen, maar uiteindelijk zijn ruim 1.500 mensen erin geslaagd om een kaartje te kopen.
De 22 artiesten variëren in een
diversiteit aan acts van komische buuts en toneel tot zang.
Na de opening waarin de zes
LED-scherm sponsoren worden
bedankt was de eerste act een
voorstel voor een nieuwe quiz
in Heesch. Via telefonisch beeldcontact worden de zelfbedachte
prijzen ter discussie gesteld.

Opnieuw een
geslaagde editie
Na een gezellig wintersporttafereel in Oostenrijk wordt een
nieuw wassenbeeldenmuseum
Maddam Hissaud met Heesche
bekenden uitgebeeld. Daarna
volgt een zangstuk waarin Heesch positieve gevoelens oplevert
en een toneelstuk gebaseerd op
de Belgische Samson en Gert.
Professor Arnold legt vervolgens
de emotie-verschillen tussen
mannen en vrouwen uit en in
een supermarkt worden enkele bedenkelijke taferelen uitgebeeld.
Als laatste act voor de pauze

Réparateur agréé

Foto: Ad Ploegmakers

De strandscène

wordt in een gevarieerde playback act een toffe sfeer neergezet.
Een drietal artiesten toont de
rariteiten van winkelklanten en
een strandscène geeft de perikelen weer van een stel dat op
vakantie gaat. In een liftscène
worden verschillende types uitgebeeld, gevolgd door een jager
die moeite heeft om zijn geweer
te gebruiken. Nadat mannen hun
frustraties in een kledingwinkel
bekend hebben gemaakt volgt

een verhaal van een homoseksuele begeleider van busreizen.
Als laatste wordt door Sjonnies
en Anitas een medley gezongen
van gezellige meezingers.
De artiesten en medewerkers
van Stichting de Rooie Tesneuzik
zijn trots dat zij opnieuw een geslaagde editie hebben neergezet
waarvan veel mensen kunnen
genieten. Deze traditie is niet
weg te denken in Heesch en zal
zeker worden voortgezet.
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aan het werk
Penningmeester gezocht
Vrijwilligerspunt Bernheze
20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

50% Magenta • 100% Yellow

50% Cyaan • 100% Magenta

Klusjesman
Buro Lima zoekt een vrijwilliger die de tuin aan wil aanpakken
en onderhouden voor zowel de Pastorie (onze locatie in Dinther)
als het Lima huis en boerderij (onze locaties in Heeswijk). Van de
vrijwilliger wordt verwacht dat hij of zij werkt met de handen en het
hart. Alle ideeën rondom de tuin zijn welkom! Ben je een à twee
ochtenden in de week, dinsdag- en/of vrijdagochtend, beschikbaar?
Meld je dan aan, we starten om 9.00 uur met koffie!
Mocht dit je aanspreken dan nodigen we je uit om contact op te
nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze in Heesch,
Ank Meertens: 06-14342803,
vpbernheze@ons-welzijn.nl, www.ons-welzijn.nl

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

BERNHEZE - Dansvereniging Dance Team Nistelrode is op zoek
een penningmeester. Ken jij iemand of heb jij zelf iets met cijfertjes
en vind je het leuk om in het bestuur van een enthousiaste sportieve gezellige vereniging te komen? Neem dan contact op met
Rose-Marie van Heumen, 0412-612001.
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Gevraagd

WEEKENDHULP (M/V)
VARKENSBEDRIJF

Voor ons bedrijf te Heesch zijn wij op zoek naar
een enthousiaste en gedreven weekendhulp (m/v).
Uw werkzaamheden zullen bestaan uit alle
voorkomende werkzaamheden.
Wij verwachten van u:
• zelfstandig en betrouwbaar karakter
Wij bieden u het volgende:
• een goede beloning
• dynamische baan in een goede werkomgeving
• grote mate van zelfstandigheid
• voldoende mogelijkheden tot zelfontplooiing
Voor informatie kunt u bellen met Ton van Gerwe: 06-22477149
Van Gerwe Varkensbedrijf B.V.
Venhofstraat 3 - 5384 SZ Heesch

!
R
A
A
D
J
I
J
HEEEY
VANAF 13 JAAR

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

Extra
zakcentje
bijverdien
en
op
woensdag
?

NISTELRODE Ongeveer 280 adressen
Blauwesteenweg, Boekweitstraat, Prinsenstraat, Korte Veerstraat,
H. v.d. Venstraat, De Beekgraaf, W. van Houtstraat,
Frans Hochtenbachstraat en gedeelte Weijen.
NISTELRODE Ongeveer 240 adressen
Hoogstraat, Over den Dries, De Hoef, Wilhelministraat,
Julianastraat, Kromstraat, Boestestraat, De Leibeek, Raadhuisplein,
Toniesplein en Veerstraat.
HEESCH Ongeveer 240 adressen
Acacialaan, Wilgenlaan, Lindenlaan, Beukenlaan, Osseweg,
Nistelrodeseweg, Goorstraat, Hoefstraat, Langven, Kampstraat,
Bosstraat, Kortven, Graafsebaan en Bleekloop.
HEESWIJK-DINTHER Ongeveer 205 kranten
Gedeelte Hoofdstraat, Baron v.d. Bogaerdelaan,
Mgr. Van Oorschotstraat, Antoon Coolenstraat,
Willebrordstraat, Antoon der Kinderenstraat, Balledonk,
Liekendonk en Heeswijkseweg.
INTERESSE?
Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of
bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi.
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Open Dag Fioretti College

Open Dag Zwijsen College

VEGHEL - Het onderwijs op het Fioretti College is praktisch en persoonlijk. Brugklassers krijgen les van een klein docententeam in een aparte vleugel. Als leerling word je
gezien en gehoord en dat geeft een veilig en betrokken gevoel. Tijdens de Open Dag
op zaterdag 2 februari kunnen leerlingen en ouders/verzorgers dit zelf ervaren. Tussen
11.00 en 15.00 uur bruist het gebouw aan de Muntelaar 4 van de activiteiten!

VEGHEL - De Open Dag voor basisschoolverlaters op het Zwijsen College aan het
Prins Willem Alexander Sportpark in Veghel vindt zaterdag 2 februari plaats. Het Zwijsen biedt aan alle leerlingen onderwijs op maat en iedere leerling werkt er op een
eigen Chromebook. Leerlingen en hun ouders/verzorgers die dit willen ervaren, zijn
van harte uitgenodigd. Tussen 10.00 en 14.00 uur staan de Zwijsenaren voor je klaar!

Transport), Economie (Economie & Ondernemen of Horeca, Bakkerij & Recreatie) of Zorg & Welzijn. Mavo-leerlingen
oriënteren zich via het profiel Dienstverlening & Producten of het vak Technologie
& Toepassing op de sectoren.

ken: natuurwetenschappen (robotica) of
Chinees. Alle vwo-leerlingen kunnen versnellen en dus in hun eigen tempo leren.
Door in de vijfde klas al in één of meerdere of zelfs alle vakken examen te doen,
is er tijd voor bijvoorbeeld een vak aan
de universiteit of om een speciaal Engels
(Cambridge) programma op hoog niveau
af te sluiten. Vanzelfsprekend kan het vwo
ook gewoon in zes jaren worden gedaan.

Onderwijsaanbod
Het Fioretti College biedt de leerwegen
praktijkonderwijs (PrO), basisberoeps,
kaderberoeps en mavo aan. Met onze
combiklassen basis-PrO en mavo-kader
zorgen we ervoor dat elke leerling op het
juiste niveau uitgedaagd wordt. Alle eerstejaars leerlingen mavo en vmbo werken
vanaf de brugklas met een laptop, aan te
schaffen via de school.
Theorie & Praktijk
De praktijklokalen zijn ingericht als een
kopie van de werkelijkheid. Theorie wordt
gegeven in klassikale situaties en op leerpleinen. De leerlingen krijgen intensieve begeleiding en er wordt een portfolio
opgebouwd. Een optimale voorbereiding
voor het mbo en havo!
Profielkeuze
In het derde leerjaar kiezen de leerlingen één van de drie sectoren: Techniek
(Bouwen, Wonen & Interieur of Produceren, Installeren & Energie of Mobiliteit &

Havo-mavo brugklas
Leerlingen die in aanmerking komen
voor de havo-mavo brugklas, krijgen op
havo-niveau les op het Zwijsen College. In
de loop van het jaar volgt er een advies.
Leerlingen met mavo-advies maken de
overstap naar het Fioretti College.

Elke leerling wordt op het
juiste niveau uitgedaagd
Combiklassen
De combiklassen mavo-kader en basis-PrO zijn er speciaal voor leerlingen die
in de nabije toekomst mavo of basis aan
zouden moeten kunnen, maar er nog niet
helemaal zeker van zijn of nog wat extra
ondersteuning nodig hebben.
Praktijkonderwijs
Op de afdeling praktijkonderwijs is er extra tijd en zorg voor leerlingen die moeite
hebben met leren. De groepen zijn klein,
de mentor is tevens coach en er zijn veel
praktijkvakken. In leerjaar 4 en 5 lopen de
leerlingen enkele dagen per week stage.
Meer informatie: www.fioretticollege.nl.

Dakpanklassen
Het Zwijsen College is een school voor
havo en vwo. Onze dakpanklassen havomavo en havo-vwo stellen de vroege selectie een jaar uit en zorgen voor optimale
ontwikkelkansen.
Bèta
In de onderbouw proberen we jongens
én meisjes enthousiast te maken voor alle
vormen van techniek, of dat nu op het gebied van design, gezondheid of robotica is.
Alle werelden van techniek komen voorbij
in de bètavakken. De leerlingen worden
optimaal voorbereid op de digitale wereld
met hun Chromebook door onder andere
mediawijsheid en programmeren bij het
vak informatica. In het spiksplinternieuwe
bètalab leren leerlingen door te doen!
Fast Lane vwo+
Vwo-ers die van een uitdaging houden,
kunnen kiezen voor één van de extra vak-

Vertrouwde sfeer en begeleiding
Tijdens de Open Dag kun je de vertrouwde sfeer en prettige omgang ervaren.
Wij zijn trots op onze goede begeleiding,
waardoor de leerlingen minder vaak doubleren dan landelijk het geval is.

Wij zijn trots op onze
goede begeleiding
Open Dag: Ontmoetingsplek
De Open Dag van het Zwijsen College
heeft vooral het karakter van ontmoeting.
Maak kennis met onze ervaringsdeskundigen (leerlingen, medewerkers en ouders), kijk rond of doe mee aan een rondleiding door het gebouw. Zo kun je naar
eigen behoefte informatie verzamelen en
de sfeer proeven.
Kijk op www.zwijsencollege.nl
voor meer informatie.
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gelijk opgaande wedstrijd
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LOOSBROEK - Korloo 1 mocht zondag 13 januari de thuiswedstrijd tegen de Kangeroe uit Veghel spelen. De dames begonnen goed aan deze pot en er werden goede kansen gecreëerd. Al snel was er dan
ook de 1-0 uit een vrije worp die mooi werd afgerond door Eline Dortmans.
biljarten
duivensport
De
Kangeroe
maakte judo
met een
afstandsschot meteen de stand
skien
snowboarden
kano
weer gelijk. Nadat Kim Donkers
met een afstandsschot de 2-1
voorsprong binnenschoot, kon
de Kangeroe met twee afstandsschoten de 2-3 maken en de
schaken was
voorsprong
pakken. Daarna
dammen
de beurt aan Korloo. Fleur van
Zoggel maakte de 3-3 en Maaike van der Burgt de 4-3.

kaarten/bridgen

1cm b

Het lukte de Kangeroe om weer
op gelijke hoogte komen: 4-4.
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turnen

Goede start van het seizoen
voor Siena, Lynn en Nina

skieneinde van
snowboarden
Net voor het
de eerstekano oplossing. Halverwege de tweehelft pakte Korloo toch nog een de helft had de Kangeroe na een
5-4 voorsprong.
afstandsschot en een klein kansje de stand weer gelijk getrokIn de rust werden de neuzen ken, 6-6. De spanning was om
weer de goede kant opgezet en te snijden.
dit werd al meteen in de eerkaarten/bridgen
ste minuut
van de tweede helft Het lukte Korloo gelukkig om
goed uitgevoerd door Fleur van weer de voorsprong te pakken,
Zoggel die een afstandsschot 8-6. De Kangeroe kon in deze
binnenschoot, 6-4. Verdedigend fase het hoofd koel houden en
had Korloo de zaakjes beter ge- nog een kans afmaken: 8-7. Geregeld en was de Kangeroe aan lukkig lukte het Korloo om de
het zoeken naar een passende wedstrijd slim uit te spelen.

vissen

1,2 cm b

motorcross
1,4cm b

Wesley Pittens uit Dakar Rally

DAKAR/VORSTENBOSCH - Wesley Pittens van Team Yamaha Nederland Pittens Racing is uit de Dakar Rally. In de vijfde etappe voautosport
karten
rige
week vrijdag, wat de
tweede dag van de motorsport
marathonetappe was,
kwam de rijder uit Vorstenbosch hard ten val. Hierbij liep de motor
veel schade op, wat Pittens na veel proberen niet gemaakt kreeg en
waardoor hij uiteindelijk de wedstrijd heeft moeten verlaten.
“Ik heb twee uur geprobeerd
om de motor te maken. Hij stopte ermee en ik wist dat het iets
motorsport
elektronisch was. Ik heb alle
elektra eraf gehaald en een nieuwe bobine gemonteerd. Helaas
kreeg ik hem toen nog niet aan
de gang. Ook heb ik de uitknop
eraf gehaald in de hoop dat hij
dan zou starten maar helaas lukte dit ook niet. Ik heb zelf niets,
valt allemaal wel mee. Wel ben

ik er doodziek van dat ik op heb
moeten geven’’, vertelt een uitermate teleurgestelde Wesley.
Voor aanvang van de dag was
Wesley de beste Nederlander in
het motorklassement en stond
op een 39ste plaats! Wesley bedankt alle sponsors, ondersteuners en fans voor alles wat ze
voor hem hebben gedaan voor
en tijdens deze rally!

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

VUGHT/HEESWIJK-DINTHER Afgelopen weekend turnden
Siena, Lynn en Nina de eerste
voorwedstrijd van het seizoen
in Vught.
Op zaterdag mocht Lynn als eerste starten met haar wedstrijd.
Lynn turnde een goede wedstrijd met een sterke brugoefening. Deze werd beloond met
een 10.05 punt. Lynn wist een
keurige 22ste plaats te behalen.
Zondag kwamen Siena en Nina

in actie. Beiden begonnen netjes
aan de wedstrijd. Voor Siena was
het een niveau hoger dan vorig
jaar, dus een extra uitdaging.
Siena wist zich keurig staande
te houden, ze behaalde op vloer
zelfs een 11.80 punt en werd
knap 17de! Nina turnde nette oefeningen en wist een 9de
plaats te behalen.
Over twee weken vindt de
tweede voorwedstrijd plaats.
Vanuit hier zullen ze zich kunnen
plaatsen voor de regiofinale en
toestelfinales.
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quad rijden

Mike van Grinsven pakt podiumplaats

Verenigingsman HVCH 2018

GRAYAN/HEESCH - Mike van Grinsven van het CRQF Quad team is in de voorlaatste wedstrijd om het
Franse zandkampioenschap in Grayan op het podium geëindigd. Van Grinsven pakte kopstart en reed
in de wedstrijd lang op een tweede plaats. Helaas moest hij deze positie in de slotfase nog afstaan en
kwam op een derde plaats over de finish.
De rijder uit Heesch had zich
goed voorbereid op deze wedstrijd. Samen met CRQF en
Reiger Suspension had hij wat
dingen getest en dit was op het
gebied van vering duidelijk een
grote verbetering.
Mike slaagde erin om een goede start te pakken en begon als
leider aan de wedstrijd. Jammer
genoeg had hij het lastig om
in het goede ritme te komen
waardoor hij terugviel naar een
tweede plaats. Lang reed hij op
een tweede plaats en het rijden
begon naarmate de wedstrijd
vorderde steeds beter te gaan.
Hij kreeg opnieuw de aansluiting met de kopman totdat er
een rijder in een smal gedeelte
vlak voor hem stil ging staan
waardoor er veel tijd verloren

Jos van Helvoirt

ging. Ondanks deze tegenslag
had hij al snel weer een goed
ritme in handen en kon hij na
bijna anderhalf uur als tweede
een pitstop maken. Dit verliep
soepel en snel waardoor hij als-

nog als tweede terugkwam op
de baan. Hij hield goed stand op
een tweede plaats maar moest in
de slotfase toch nog een plaats
afstaan en kwam zo op een derde plaats over de finish.

dansen

Dance Team Nistelrode
overtuigt met nieuwe outfits in Berghem
BERGHEM/NISTELRODE - In De Berghplaets in Berghem vond het danstoernooi van DC BeatYes Berghem plaats. Een vol programma van 9.30 uur tot de laatste prijsuitreiking om 21.30 uur. Dance Team
Nistelrode was met alle leden aanwezig en vele enthousiaste fans waren meegekomen.
haar dans niet afgemaakt. Gwen
danste 286 punten bij elkaar,
goed voor een eerste plaats.
Demi danste haar solo voor het
eerst; ze begon super maar kon
het nog niet tot het eind toe volhouden. Ze kreeg 271 punten
van de jury.

in supermooie
nieuwe
outfits
Maxime moest als eerste dansen en deed dat super goed.
Met 293 punten werd zij eerste.
Guusje werd tweede met 284
punten en Jade volgde als derde
met 281 punten.
Garde Touch liet een heel mooi
optreden zien en kreeg van de
jury daarvoor 285 punten, dus
een eerste plek!
Inspiration nr. 1

Er werden weer veel prijzen mee
naar Nistelrode genomen. De
vier solo’s in de juniorenklasse
kwamen weer op plaats 1 tot en
met 4. Maud werd eerste met
281 punten en Lindsey werd
tweede met 278 punten. Lise
behaalde een derde plek met
276 punten en Pop werd vierde
met 264 punten.
De Minigarde won met 224
punten. Melody werd tweede
met 237 in de categorie junioren
garde vrije klasse. In de categorie

junioren sportklasse won Miracle met 273 punten. Spirit werd
tweede met 243 punten in de
categorie show modern sportklasse.
Tot slot Karakter van de minioren. Met maar één puntje verschil eindigden ze deze keer op
de tweede plaats.
Na de prijsuitreiking waren de
solo’s jeugd en hoofd van Dance Team Nistelrode aan de beurt.
Sascha had haar dag niet, er ging
helaas van alles fout en zij heeft

Iedereen was benieuwd naar het
eerste optreden van modern Inspiration. In supermooie nieuwe
outfits lieten zij een geweldig
mooie dans zien. Het publiek liet
met een enorm applaus al horen
hoe enthousiast ze over deze
dans was! Met 284 werd ook
deze categorie gewonnen!
De trainers en trainsters kunnen
weer trots zijn op de resultaten
die behaald zijn. Op 2 februari is
het eerstvolgende internationale
toernooi in België. Ook zijn er op
de pronkzittingen in Nistelrode
optredens van Dance Team Nistelrode te zien.

HEESCH - Op de nieuwjaarsreceptie van HVCH is traditiegetrouw,
naast de huldiging van de jubilarissen, de verenigingsman of -vrouw
bekendgemaakt. Het jeugd- en algemeen bestuur waren er al heel
snel uit dat dit jaar die titel toebehoort aan Jos van Helvoirt.
Het DNA van HVCH zit in Jos en
andersom. Op en top HVCH’er
in hart en nieren dus. Jos is vooral
in de afbouw van de accommodatie opgestaan als kartrekker
en lid van de ‘maandagavondbouwploeg’. Hij heeft met zijn
raad en daad een puike prestatie
geleverd bij die afbouw, week in,
week uit. Naast zijn leiderschap

voetbal

WHV verliest
van Ollandia
S I N T- O E D E N R O D E / L O O S BROEK - Als laatste voorbereidingswedstrijd voor de hervatting van de competitie op 20
januari speelde WHV een oefenwedstrijd tegen de koploper van
de 5de klasse C. Uiteindelijk eindigde de gelijkopgaande wedstrijd in 2-3 en gingen de Ollanders er met de winst vandoor.

De oplossing

bij Vrouwen 1 is hij ook fervent
supporter van de Heren-selectieteams. Als je dan ook nog tijd
weet vrij te maken om met een
positief kritische houding zitting
te nemen in het jeugdbestuur,
dan is de uitverkiezing meer dan
terecht. Verenigingsman 2018,
Jos van Helvoirt, van harte gefeliciteerd!
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vogelsport

vogelsport

Bart Ruijs twee keer wereldkampioen op de Mondial 2019 in Zwolle

Medailleregen Vogelvreugd
Dinther

ZWOLLE/NISTELRODE - Voor Bart Ruijs, enthousiast vogelliefhebber en lid van Vogelvreugd Nistelrode, kon het weekend niet meer stuk. Op de Mondial 2019, de wereldtentoonstelling voor kooi- en
volièrevogels gehouden in de IJsselhallen in Zwolle, werd hij maar liefst twee keer wereldkampioen.
ren medailles te winnen.
Aan deze vogeltentoonstelling
met 25.000 inzendingen uit 22
landen, georganiseerd door de
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, namen zes leden van
Vogelvreugd Nistelrode deel met
36 inzendingen. De volgende
wereldtentoonstelling wordt in
2020 in Portugal gehouden.

HEESWIJK-DINTHER - Leden van Vogelvreugd hebben voor een medailleregen gezorgd op de 67ste wereldshow in de IJsselhallen in
Zwolle. Er waren 24.000 vogels tentoongesteld uit 23 landen. Leden van Vogelvreugd hebben acht gouden en vijf zilveren medailles
gewonnen.

Bart Ruijs

Jan van Lith

Met een stam agaat opaal moHenk v.d. Bosch met een kanarie no van Lokven met grote parkiet zaïek gele kanarie en met een
won 1 keer goud, Albert Heesak- won 1 keer zilver en ten slotte agaat onyx mozaïek gele kanarie liet hij alle concurrenten
kers
met eenhockey
kanarie won
1 keer basketbal
won Piet turnen
Heesakkersvolleybal
met duiven
voetbal
tennis
handbal
zilver, Wim van Lokven met 1 keer goud en met kwartels 1 achter zich. Tevens wist hij met
grasparkieten won 2 keer goud, keer goud en 1 keer zilver.
een agaat opaal mozaïek gele
Harrie van Kapel met agapornide Het bestuur en de leden van Vowon 1 keer goud, Jan van Lanen gelvereniging Vogelvreugd femet grote parkieten won twee liciteren de prijswinnaars hierbij
handbal
keer
2 keerbadminton
zilver, Jar- zwemmen
van harte!
beugelengoud én
boksen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

Korfbalsters laten belangrijke
punten liggen
hardlopen

jeu de boule

paardrijden

Binnenkort lees je een uitgebreid
interview met Bart en Jan in
DeMooiBernhezeKrant!

Eenvoudige winst dames
DOS’80/Olympia’89

korfbal
korfbal

kanarie een zilveren medaille te
winnen. Jan van Lith, liefhebber
van vruchten- en insecteneters,
deed ook van zich spreken en
wist met een rode kardinaal en
een groenvleugelduif twee zilve-

Voor Vogelvreugd Nistelrode
was dit de eerste keer in haar
52-jarig bestaan dat een lid wereldkampioen met kleurkanaries
is geworden. Om dit heugelijke
feit te vieren zal aan de prijswinnaars een receptie worden aangeboden.

wielrennen

darten

golf

ETTEN-LEUR/HEESCH - Zondagochtend namen de handbalsters van DOS’80 het op tegen Internos uit
Etten-Leur, de hekkensluiter uit de competitie. De lijstaanvoerders hadden geen enkele moeite om hun
opponent aan de kant te schuiven. Het werd in Etten-Leur een eenvoudige zege van maar liefst 14-32.

Alles op orde
Na de wedstrijd van vorige
week, waarin de verdediging
niet goed functioneerde, was
biljarten
duivensport
judo
vissen
skien
snowboarden
kano dit van meet af aan op orde. Er
werd uitstekend verdedigd en
als er eens een schot doorkwam,
zorgde keepster Inge Tulings
voor de rest. Dit had tot gevolg
dat er maar vijf tegendoelpunten
in de hele eerste helft waren te
schaken
kaarten/bridgen
bewonderen voor de thuisploeg.
dammen
Aanvallend creëerde DOS’80
meer dan voldoende kansen en
liep van aanvang aan al weg
bij haar tegenstanders. De rust1cm b
stand van 5-13 was meer dan
verdiend, al had deze nog ho- Keepster Inge Turlings
Foto: Ruud Schobbers
1,2 cm b
ger kunnen uitvallen als er nog
zorgvuldiger
zou worden
omge- basketbal
nog beterturnen
op orde volleybal
was dan de
punten te doorbreken, iets wat
voetbal
hockey
tennis
handbal
NISTELRODE - Prinses Irene begon sterk en beloonde zichzelf door sprongen met de kansen.
eerste 30 minuten. Alle speel- in dameswedstrijden zelden het
een mooi afstandsschot van Linda van Tilburg in de eerste minuut.
sters pikten hun doelpuntje mee. geval is. Tevreden keerden de
1,4cm
b Quick in actie met drie doelpunten achter elkaar.
Daarna kwam
Be
Gecontroleerd
Internos bood weinig weerstand Heesche speelsters huiswaarts.
Annelies Thijssen deed iets terug en schoot de bal van ver in de korf. De tweede helft zou een kopie en kon tegen de koploper wei- Komende zaterdag spelen de
worden van de eerste helft, met nig inbrengen. DOS’80 wist de dames om 20.00 uur in sporthal
autosportdat punt van de
kartenwedmotorsport die goed op
Vanaf
van Santvoort,
dien
dat debadminton
afronding zwemmen
magischewaterpolo
grens van
dertig doel’t Vijfeiken. De toegang is gratis.
beugelenverstande
boksen
handboogschieten
tafeltennis
strijd ging het om en om. Door schot waren deze wedstrijd. Vijfdrie afstandsschoten van Evy tien minuten voor tijd zakten
van den Akker, Lotte Wilbers de dames van Prinses Irene in
korfbal
en Carolien van Santvoort en waardoor Be Quick een gat kon
een doorloopbal van Gaby van slaan van acht punten. Na dit
paardrijden
wielrennen
darten
golf
hardlopen
jeu de boule
korfbal
Santvoort ontstond er een stand moment lukte het Prinses Irene HEUMEN/HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zondag speelde Altior een uitwedstrijd tegen Heumen. Navan 6-6. Waar Be Quick er twee niet meer om terug te komen in dat de ploeg de vorige wedstrijd de punten thuis had gehouden, waren de speelsters erop gebrand om
wist te scoren, lukte het de Nis- de wedstrijd. Ze probeerden om opnieuw de overwinning binnen te slepen.
seroise dames er maar een doel- de schade nog zo beperkt mopunt tegenover te zetten door gelijk te houden. Met een korte De eerste helft ging gelijk op, MW1: 4-7
Carolien van Santvoort. Aan het kans van Evy van den Akker en met een ruststand van 6-4 in Altior R1-Prinses Irene R1: 11-8
biljarten
duivensport
judo Altior
vissen
skien A1: 4-8
snowboarden
kano
einde van de eerste helft wist Be twee mooie acties van Gaby van het
voordeel
van Heumen.
Spes A1-Altior
Quick de twaalf doelpunten aan Santvoort was de stand 14-21 kwam in de tweede helft snel Altior A2-Heumen A1: 6-8
te tikken en kwam Prinses Irene met nog zes minuten te spelen. langszij tot 6-6. Weer nam Heu- Altior A3-Flamingo’s/Nijnsel A3:
maar tot de negen door doel- Be Quick bekroonde nog een ac- men het initiatief over en met 3-7
punten van Annelies Thijssen en tie waarna Evy van den Akker de 12-8 wist ze een gat van vier Altior B1-Prinses Irene B1: 13-7
Marina van Venrooij. Met deze wedstrijd afsloot met twee ver- doelpunten te slaan. Het lukte Altior B2-Flamingo’s B1: 6-9
stand werden de kleedkamers diende doelpunten. S. Rijkaart Altior niet meer om dit verschil te Altior C1-Rosolo C1: 4-3
schaken
kaarten/bridgen
Einduitslag
15-11.
opgezocht.
van Cappellen floot de wedstrijd overbruggen.
Korloo C1-Altior
C3: 3-13
dammen
af met een score van 16-22.
DAW Schaijk C3-Altior C3: 2-9
Flamingo’s E1-Altior E1: 1-9
Klick’15 2-Altior 2: 8-13
Flamingo’s D1-Altior D1: 2-10
DSV E3-Altior E2: 2-14
De tweede helft begon weer
goed voor Prinses Irene door Prinses Irene 2 Be Quick 3:
Korloo 2-Altior 4: 6-10
De Korfrakkers D3-Altior D2
Altior E3-DAW Schaijk E2: 1-9
Annelies Thijssen en Carolien 11-12.
Nijnsel/Flamingo’s
MW2-Altior
10-4
Altior W1-Be Quick W1: 10-11
1cm b

Altior 1 begint met nederlaag

1,2 cm b
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Fotograaf:
Edwin Hendriks

Donderdag 17 januari
Oud papier
Buitengebied/Zwarte Molen
Nistelrode
Cursus: Digitale overheid
Bibliotheek Nistelrode
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Heesch • Heeswijk-Dinther • Loosbroek • Nistelrode • Vorstenbosch

Evenementen

Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
De Rooie Tesneuzik
‘t Tunneke Heesch
Nisseroise kletsavond
Partycentrum ’t Maxend
Nistelrode
Thema-avond: Geef je
innerlijke motor een boost
Petrus’ Banden kerk Heesch
Lezing: Geweldige
Communicatie
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2
Badminton introductietoernooi
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch
Vrijdag 18 januari
Sfeer proeven Basisscholen
Heesch
Herinner je wie jij bent
Centrum MAIA Nistelrode
Opening Bernhezer
Dementheek
Bibliotheek Heesch
KeezBord avond
‘t Gildebergske Vorstenbosch
Oecumenische Vesper
Protestantse kerk
Heeswijk-Dinther
Pagina 8
De Rooie Tesneuzik
‘t Tunneke Heesch
Publieksavond
Sterrenwacht Halley Heesch

CHT
Henk Bernard
VERKO
UIT
CC De Pas Heesch
Zaterdag 19 januari
Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek
Pagina 6
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Excursie Museum Jan Cunen
Heemschuur Heesch
Pagina 9

Film: Adrift
Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 2

Open dag Elde College
Schijndel
Pagina 12

Winterwandeling
Bedafse Bergen
Schansweg 3a Uden

Dinsdag 22 januari
Taijiwuxigong - Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Zaterdag 26 januari
Fanfare Aurora: oud ijzer
Heesch

Spirituele verhalen en
gezangen
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther

Ton Bons, Helderziende
waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode

Alpacafarm open Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

De Rooie Tesneuzik
‘t Tunneke Heesch

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Kunst en Antiek Spreekuur
Bibliotheek Heesch

Film: Homeride Daddies
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Inspiratie-avond
Petrus’ Bandenkerk Heesch
Pagina 8

Concert ROB en Servaes
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Inschrijfavond
Trekkertrek
Cafe Kerkzicht Loosbroek
Pagina 21
Ladies Night: Bart Voncken
Galerij Bernheze Nistelrode
Reünie Knalpijppop
Café in d’n Ollie Heeswijk-Dinther
Infodag Roscobouw
Boschbaan 64 Heesch
Pagina 10

Film: Adrift
Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 2
Woensdag 23 januari
Workshop Amitabha
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Voorleesmiddag
De Kilsdonkse Molen
Heeswijk-Dinther
Pagina 12

Zondag 20 januari
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Pyjamaparty
Bibliotheek Heeswijk-Dinther,
Heesch & Nistelrode
Pagina 12

Open dag Elde College
Sint-Michielsgestel
Pagina 12

Marja Lips, Helderziende
waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode

Zondagse muziek
La Orféon en Vince Jansen
CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 5

Donderdag 24 januari
Studiegroep Nagarjuna Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

De toren van geluid
De tijger slaapt 2+
CC De Pas Heesch

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Koffieconcert:
adHoctet strijkoktet
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
Maandag 21 januari
Maansverduistering
Sterrenwacht Halley Heesch
Pagina 7
Sfeer proeven Basisscholen
Heesch
Mind-Walk Monday
Natuurgebied de Maashorst
Poedja-VisualisatiesMeditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Thema-avond:
Franciscus van Sales
Petrus’ Bandenkerk Heesch
Pagina 8
Yoga Nidra
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2
Marco Lopes
CC De Pas Heesch
Alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Vrijdag 25 januari
Maashorst Mind-Walk
Natuurgebied de Maashorst
Curcus: Digitale overheid
Bibliotheek Heesch

Mancave
CC De Wis Loosbroek
Familieopstellingen
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2
Zondag 27 januari
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Open dag Elde College
Schijndel
Pagina 12
Toernooi Net Over ’t Netje:
Zaal Bernrode Heeswijk-Dinther
Carnavalsmiddag senioren
CC Nesterlé Nistelrode
Huldigingen Bernhezer
sportkampioenen jeugd 2018
Lunenburg Events & More
Loosbroek
Pagina 14
Koffieconcert
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
Maandag 28 januari
Mind-Walk Monday
Natuurgebied de Maashorst
Poedja-Bardo OnderrichtMeditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Dinsdag 29 januari
Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Bitterballen Bingo
Zalencentrum De Hoefslag
Nisterlode
Herinner je wie jij bent
Centrum MAIA Nistelrode
Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes

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

