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Prinses Heidi d’n Urste
aan het roer van Snevelbokkenland
SNEVELBOKKENLAND – Tijdens een gala-avond in Songfestivalsferen kroop afgelopen weekend Prinses Heidi Juyn d’n Urste uit de
hoge hoed van Stichting Carnaval HDL. Daarmee staat er voor de tweede keer in de geschiedenis van het dorp een dame aan het roer.
Overigens niet één, maar twee, want de nieuwe Prinses laat zich bijstaan door haar beste vriendin en nu dus ook persoonlijk Adjudant
Mariëlle van Lankveld.
door hen eerst gekleed werd in
Kreugekleuren.
In Songfestivalsferen werden
aansluitend alle genomineerden
vlaggend naar voren gehaald,
voorgesteld en ging er uiteindelijk een doek voor het gezelschap. Het behoeft geen lange
uitleg dat genoemden allemaal
afgevoerd werden en de enige
échte aansluitend in recordtijd
in passende kledij werd gehuld.

Wij springen
in ‘t diepe en
laote oe nie
verzuipe
Adjudant Mariëlle van Lankveld en Prinses Heidi Juyn d’n Urste
Tekst: Wendy van Lijssel

De onthulling van een nieuwe
heerser(es) was dit jaar naar voren geschoven en in een compleet nieuw jasje gestoken. Dat
het een avondjurk zou worden
lag in de lijn der verwachting,
maar was beslist geen uitgemaakte zaak. In november werden 22 potentiële kandidaten bekendgemaakt, waaronder slechts
zes dames. In aanloop naar
‘The Night of The Prince(ss)’
werden er namen geschrapt.
De laatste vijf, Jan van de Meerakker, Camiel van Doorn, Teun

Pepers, Kristel van Driel en Heidi
Juyn gaven, gestoken in galakleding, aan de rode loper alle
bezoek(st)ers een warm welkom. Er waren bubbels bij binnenkomst en een bak vol Nederlandse vlaggetjes met op elk
een naam van de laatste genomineerden.
Na een kort welkomstwoord
van Marianne van Berloo, voorzitter van Stichting Carnaval
HDL, werd uiteraard eerst Guido onttroond. Zijn vrienden van
De Kreuge namen hem enthousiast op in hun midden nadat hij

‘Wie de handschoen past trekke
hem aan’ was een dingetje, want
die dingen lagen niet direct paraat waardoor het even duurde,
maar een Prins(es) zónder handschoenen kan natuurlijk niet! Het
zoemende geluid dat al enige
maanden door het dorp raasde
ontaarde in gejuich toen uiteindelijk Prinses Heidi Juyn vanachter het doek tevoorschijn getoverd werd. Zij werd vooraf slechts
door een enkeling geraden.
Bekendheid
Heidi is in HaDee, maar ook (ver)
daarbuiten zeker geen onbekende vanwege haar Zwemschool
’t Geburgt, waar menigeen van
haar leerde en leert zwemmen.
Daarbij kom je haar tegen op
evenementen als vrijwilliger bij

EHBO-vereniging St. Rafael. Dat
is nog steeds niet het enige, want
als bestuurslid van de plaatselijke tennisvereniging zorgt ze dat
niemand daar dorst heeft tijdens
haar bardiensten. Heidi en haar
man Tino van Gaal hebben twee
kinderen; Jenna en Job.
Het was aan Heidi om haar persoonlijk Adjudant Mariëlle van
Lankveld te onthullen. De dames
zijn al decennialang bevriend
en bekronen dit inclusief scepter tijdens het komende feest
der feesten. Mariëlle en haar
man John Strik hebben twee
kinderen, Jonas en Pepijn. Ook
Mariëlle zit niet stil; zij werkt als
praktijkondersteuner bij het GGZ
en is verder actief als vrijwilliger
achter de bar bij Natuurtheater De Kersouwe en Koninklijke
Fanfare St. Willibrord.
De organisatie van deze eerste
‘Night of the Prince(ss)’ stak zijn
nek uit en naast het werk wat zij
er in aanloop naar deze avond
mee had, was er ook de spanning of het hele gebeuren zou
aanslaan. Zij kunnen intussen
weer rustig slapen. Alle aanwezigen hadden zich keurig aan de
dresscode gehouden en kwamen opdraven in galakleding; de
stemming zat er van meet af aan
goed in. Na de onthulling kon iedereen het glas heffen en met de
beentjes van de vloer. Iets wat
volop gedaan werd.
Met als motto ‘Wij springe in ’t
diepe en laote oe nie verzuipe’,
hoeft niemand het komende carnaval bang te zijn kopje onder te
gaan.
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Akker zonwering
rolluiken & buitenleven

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

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

Aan de viering wordt meegewerkt door Prins Porcus XLIX, Jeugdprins Porcellus XLIII
en hun beide adjudanten. Ook zullen heel hun gevolg en Stichting Carnavalsviering
Heesch aanwezig zijn. Natuurlijk zijn alle Krullendonkers en andere geïnteresseerden van
harte welkom deze ochtend! Laat je verrassen door een gezellige en inspirerende viering die
anders is dan anders! De carnavalsmis begint om 9.30 uur, maar al vanaf 9.00 uur zal de Blue Band
iedereen bij de ingang van de kerk alvast in carnavalsfeer proberen te brengen. Na afloop is er voor
iedereen koffie, thee of ranja!
We willen iedereen de gelegenheid geven om mee te zingen met het gelegenheidskoor. Dus zing je
graag en heb je iets met kerk of carnaval: Doe dan mee!
De repetities zijn zondagavond 2, 9 en 16 februari, steeds van 19.00 tot 20.30 uur. Als je mee wilt
doen of meer informatie wilt, stuur dan een mail naar carnavalsmis@outlook.com.

Nistelrode

Duurzaam bouwen

Carnavaleske zangers Krullendonk gezocht!
KRULLENDONK - De carnavalsmis in Krullendonk vindt dit jaar plaats op zaterdag 22
febuari in de St. Petrus’ Bandenkerk. In de afgelopen jaren is er een mooie traditie ontstaan: de feestelijke carnavalsdagen beginnen met een kort moment van rust en bezinning. Hofkapel De Dors(t)vlegel, de Blue Band en gelegenheidskoor De Kromme
Stèrtjes zullen voor een vrolijke noot zorgen tijdens de viering. Met hier en daar een
vleugje humor zullen de teksten en lezingen van deze viering verbonden worden
aan carnaval.

FINANCIEEL CENTRUM
HEESCH
Flyer

Krant niet
ontvangen?

Laat het ons weten via
info@demooibernhezekrant.nl

WONING VERKOPEN?

Cereslaan 12A - 06-22692338
Info@vanderheijdendakkapellen.nl
www.vanderheijdendakkapellen.nl

0412-74 53 52 - info@kom-wonen.nl

WWW.KOM-WONEN.NL
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Wat ga jij voor leuks doen?
BLOEMSCHIKKEN INCLUSIEF MATERIALEN
Regelmatig een schitterend
zelfgemaakt bloemstuk,
passend bĳ het seizoen,
op je tafel? Dan kun je
meedoen aan deze cursus
en... wĳ regelen alle luxe
bloemen, inclusief groen,
decoratiemateriaal en oase.
De kosten daarvan zĳn al bĳ
de prĳs inbegrepen. De pot
of schaal breng je wel zelf mee.
Heesch | donderdag 6 februari | 20.00 tot 22.00 uur
Nicolien Banken | 3 lessen | € 78,-.
WORKSHOP KLEUR- EN STĲLADVIES
Voor een goede eerste
indruk spelen de juiste
kleur en stĳl van je kleding
een belangrĳke rol.
In deze workshop kom je er
achter wat bĳ JOU past en
hoe je er altĳd stralend uit
kunt zien, zakelĳk en in je vrĳe tĳd.

Fotografie
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Edwin Hendrik
Guus van der Valk
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.

Nistelrode | donderdag 13 februari | 19.30 tot 22.00 uur
Herma Moolenaar | € 25,-.
WORKSHOP WERKEN MET GLAS
In deze workshop maak je
naar keuze een waxinelichtje, bonbon-,
theeschaaltje of beide,
maar dan wat kleiner.
Alles naar eigen ontwerp en
kleur. Eerst gaan we deze in
het platte vlak maken, deze gaan in de oven en daarna
nogmaals in de oven om te slumpen, zodat ze de juiste
vorm krĳgen.

Twee Golden Globes. CC Nesterlé vertoont tijdens de filmavond de wervelende rockmusical Rocketman over het leven
van de popster Elton John.
Taron Egerton speelt Elton John

Het bakken van pannenkoeken gaat makkelijker door
een beetje verwarmde olie door het beslag te mengen.

Nistelrode | donderdag 20 februari 2020
19.30 tot 21.30 uur | Antoinette Dietz | € 34,-.

Heerlijk
genieten

all met vleugels, hoofdkap met
hoorns) ploft een opgefokte Elton John neer voor z’n eerste
therapeutische groepssessie in

cc
nesterle
cc nesterle
presenteert
presenteert
donderdag
donderdag
filmavond
filmavond

ROCKETMAN

Kooktip Pannenkoeken

Wervelende rockmusical over
het leven van Elton John
in deze film, waarin te zien is
hoe de jonge Elton besluit naar
het beroemde conservatorium
Royal Academy of Music te gaan
en vervolgens een muzikale samenwerking met Bernie Taupin
aangaat.
Ondanks zijn succes en faam
worstelt hij ook met depressies,
ester
lé,
druggebruik en hetzoNaanvaarden
dic

WWW.neSTerle.nl

Kom, htbij.
& ont geniet
moet
!

van zijn seksuele geaardheid.
Regisseur Dexter Fletcher neemt
in deze wervelende rockmusical
geregeld loopjes met de werkelijkheid. Dat past ook bij de theatrale opzet van zijn film, dat de
prachtige liedjes verweeft met
een kleurrijk levensverhaal.
Zo van het podium gelopen in
z’n showpak (oranjerode over-

de afkickkliniek. Hij is, somt de
rockzanger op: “Verslaafd aan
alcohol, drugs, pijnstillers, seks
en impulsaankopen.” Daarnaast
zijn er nog z’n woedeuitbarstingen en die eetstoornis.
Elton Johns muziek blijft de
grootste ster van Rocketman,
maar Taron Egerton ontpopt zich
tot een goede tweede. Hij zingt

alle liedjes zelf wat de kwetsbaarheid van zijn personage nog
beter voelbaar maakt.
Op deze avond is het wegens
de verbouwing van Eetcafé
’t Pumpke niet mogelijk om gebruik te maken van het diner en
filmarrangement.
Donderdag 30 januari | aanvang
filmavond 20.15 uur | tickets à
€ 5,- verkrijgbaar aan de kassa,
voorafgaand aan de film.
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Zou je meer contact met
Nederlanders willen hebben
en wil je de deur wel eens uit?
Meld je dan aan bij het vrouwennetwerk Heesch

Column
Marieke Moorman

Burgemeester Bernheze

Goede voornemens
Het jaar 2020 is ruim drie weken oud. Als u tijdens de
jaarwisseling goede voornemens maakte, bent u daarmee
hopelijk al drie weken lekker bezig. Ga zo door! Het is
bemoedigend om te weten dat na een half jaar minstens 46% van
de mensen met goede voornemens die nog steeds volhoudt.
Het meest genoemde goede voornemen voor 2020 is ‘mezelf
minder druk maken’. Ook de klassiekers doen het goed: afvallen,
meer bewegen, stoppen met roken en minder alcohol drinken.
Voor die laatste hebben we zelfs een dry january in het leven
geroepen. De hele eerste maand van het jaar niet drinken, in de
verwachting dat het de rest van het jaar dan ook met minder kan.
De gemeente Bernheze helpt graag een handje mee met al die
gezonde voornemens. Komend jaar gaan we, in navolging van
de nationale overheid, een sportakkoord sluiten. We willen
zoveel mogelijk mensen in Bernheze stimuleren om te sporten
en te bewegen. Iedereen op zijn of haar eigen manier. Daarvoor
maken we afspraken met sportverenigingen, ondernemers en
welzijnsorganisaties.
Ons college belijdt sportiviteit niet alleen met de mond. Al jaren
sporten wij elke maandag in de middagpauze met elkaar. Onder
deskundige begeleiding blijven we fit en hebben we samen
plezier. Bovendien bindt het ons team, al was het maar in de
gezamenlijk beleefde spierpijn de dag erna.

HEESCH - Sinds twee jaar is er een actief vrouwennetwerk in Heesch dat elkaar twee keer per maand
ontmoet. Dit netwerk is ontstaan in samenwerking met Dorpsplein, Vluchtelingenwerk en ONS welzijn.
Er zijn Nederlandse vrouwen lid,
maar er zijn ook nieuwkomers
die graag echte Hissenaren willen worden. Doel is om elkaar te
leren kennen, elkaar te helpen
en van elkaar te leren. Maar zeker ook om leuke dingen samen
te doen en nieuwe dingen te
ontdekken. We komen één keer
per twee weken bij elkaar op
donderdag tussen 9.30 en 11.30
uur, vaak in CC De Pas. Gelukkig
zijn veel van de oorspronkelijke

deelneemsters van buitenlandse afkomst inmiddels doorgestroomd naar opleiding en (vrijwilligers)werk. En zijn inmiddels
effectieve onderlinge contacten
ontstaan. Dat was ook de bedoeling van dit netwerk.
Maar daardoor is er nu ruimte
voor nieuwe ontmoeting met
nieuwe deelneemsters. Vind jij
het leuk om dorpsgenoten te
leren kennen? Wil je je taal ver-
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beteren en actief worden binnen
Heesch? Meld je dan aan bij dit
netwerk. Samen geven we graag
een nieuwe invulling aan dit netwerk!
Je kunt je aanmelden bij Wibet
Eshuis via 06-21481414 of via
een mail naar
vraag@dorpspleinheesch.nl.
Je kunt je ook via Vluchtelingenwerk Heesch aanmelden,
0412-456909 of
bernheze@vluchtelingenwerk.nl.
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In de sportschool treffen we altijd een vaste club sporters. Het
zijn veelal gepensioneerden die aan hun gezondheid werken.
Het is een gezellige en hechte groep, die we in de loop der jaren
steeds beter hebben leren kennen. Er is
altijd wel even tijd voor een kort praatje of
wederzijdse aanmoediging. Ik bewonder
de manier waarop deze mensen trouw
en gedisciplineerd iedere week weer
hun fysieke inspanningen doen. Daar
hebben ze geen goede voornemens
voor nodig. Ik wens u allen een
gezond en gelukkig 2020, al dan niet
met goede voornemens.
burgemeester.moorman@bernheze.org

WE ZIJN PER DIRECT
OP ZOEK NAAR

BEZORGERS

NISTELRODE
Ongeveer 220 kranten - Bedrijvenweg, Canadabaan, De Oude Ros, Dijkstraat,

Donzel, Gildenweg, Het Korteveld, Het Runneke, Hoogbroeksesteeg, Kievitsweg,
gedeelte Kleinwijk, Lambertusstraat , Noorderbaan, Vendelweg, Waardsestraat en
Weverstraat.

HEESCH
Ongeveer 210 kranten - Gedeelte Osseweg, Meursstraat, Maasstraat, Binnenpas,
Beellandstraat, Pasgraaf, Buitenpas, Steldershof, Muldershof, Louisehof, Geerhof,
Stokkenhof, Serg. Thompsonstraat en Langenhof.

Ongeveer 300 kranten - Acacialaan, Beukenlaan, Bleekloop, Bosstraat,

Goorstraat, Graafsebaan, Hoefstraat, Kampstraat, Kortven, Langven, Lindenlaan,
Nistelrodeseweg, Osseweg en Wilgenlaan.

Ongeveer 280 kranten - Liniushof, gedeelte ’t Dorp, Boonakker, Catherinahoeve,

Ongeveer 90 kranten - Berktstraat, Denneboomstraat, Hofkampstraat,

Ongeveer 285 kranten - De Eg, De Wisboom, De Zicht, De Gaffel, De Rijf,

Ongeveer 265 kranten - Akkerveld, Leharstraat, Potbeker, Ravelstraat,

Heufke, De Hoge Wal, Mgr. v.d. Hurklaan, De La Sallestraat, Kerkweg, Amelseind,
Vlasakker en Graanakker.
De Zeis, De Ploeg, de Sikkel en Landersstraat.

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

Jonkerstraat, Kasteellaan, Ruitersweg-West, Schrikkelvenstraat, Vinkelse
Bunderstraat en gedeelte Vinkelsestraat.
Strausslaan, Verdilaan en Wagnerplein.
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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
De Vorssel
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
Gildestraat 1, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 10.00 - 11.00 uur
Hoogstraat 53, 0412-451971
Gildestraat 1a, 0412-253158
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, 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vorssel
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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Lekker in beweging tijdens Voorlichtingsavond
de winterwandeling
over slaapapneu
voor het KWF
HEESCH – De stichting gezondheidsvoorlichting Heesch orgaLoop je ook mee voor het goede doel?

niseert een voorlichtingsavond
over slaapapneu.
Wat is slaapapneu?
Slaapapneu is een zeer onaangename slaapstoornis. Je lichaam
rust ’s nachts onvoldoende uit
omdat je de diepe slaapstadia
niet of onvoldoende bereikt
met het gevolg dat je overdag

stilstanden stikt de patiënt niet.
De hersenen geven de patiënt
namelijk een signaal om wakker
te worden en adem te halen. Dit
gaat gepaard met een meestal

‘Er is sprake van slaapapneu als
tijdens de slaap de luchtstroom stokt’

HEESCH - Je kunt zondag 2 februari meedoen aan een mooie winterwandeling door het fraaie buitengebied van Bernheze. Deze wandeling wordt georganiseerd door team Alpe d’Heesch dat op 4 juni
deelneemt aan Alpe d’Huzes om verder onderzoek naar kanker mogelijk te maken.
De start is tussen 8.00 en 10.00
uur aan de Vinkelse Bunderstraat 2a in Heesch/Vinkel. Het
inschrijfgeld is (Alpe d’Hu)zes
euro en gaat voor 100 procent
naar het KWF.
De routes zijn 5, 10 en 15 kilometer en zijn geschikt voor
wandelaars én trailrunners. Alle
routes worden aangegeven met
pijlen en ook zijn er pauzeplaatsen waar een lekkere versnapering te verkrijgen is. Na afloop is
er koffie, thee en chocomel en
bakken we een lekker eitje voor
de liefhebbers. Uiteraard gaat
ook de opbrengst hiervan naar
het KWF.

Als deelnemer maak je bovendien kans op een aantal mooie
prijzen die beschikbaar zijn gesteld door Heesche onderne-

erg vermoeid bent en op den
duur ook allerlei andere kwalen
kunt krijgen, bijvoorbeeld hoge
bloeddruk, hartklachten, obesitas, diabetes, stemmingswisselingen et cetera.
De meeste patiënten met
slaapapneu zijn zware snurkers,
maar niet alle snurkers hebben
last van slaapapneu. Er is sprake van slaapapneu als tijdens
de slaap de luchtstroom stokt.
De tijd van zo’n ademstilstand
varieert van tien seconden tot
wel een minuut. Ondanks de

hard snurkend geluid. Voor apneu zijn nog geen medicijnen
beschikbaar, wel therapieën en
hulpmiddelen.
De voorlichting komt tot stand
door medewerking van de Apneu Vereniging. Jos van Beers,
districtcoördinator van de
apneuvereniging geeft de aanwezigen deze avond informatie.
Maandag 27 januari, aanvang
19.30 uur. De entree is gratis en
een kopje koffie/thee wordt je
tevens gratis aangeboden.

‘Het inschrijfgeld is
(Alpe d’Hu)zes euro
en 100% naar het KWF’
mers. Vooraf aanmelden is niet
nodig. Het aantal parkeerplaatsen voor auto’s is beperkt dus als
het even kan nodigen we je uit
om met de fiets te komen.

30 MAART - 4 APRIL 2020

Graag tot 2 februari!

High Care
3000 BV

Voor Bernheze ontwikkeld:
www.hulpwijzer-bernheze.nl
Voor vragen op maatschappelijk, educatief terrein, zorg en welzijn
www.samsambernheze.nl
Gratis diensten voor en door dorpsgenoten

TIP
Acupunctuur mooie manier
om behoefte nicotine te
verminderen bij stoppen
met roken

Maak gebruik van het gratis inloopspreekuur.
Iedere maandag van 13.00 tot 14.00 uur; wel graag aanmelden:
info@highcare.nl of 0486-416530.
Loonsestraat 17 - 5371 PJ Neerloon - www.highcare.nl
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De vernieuwde bibliotheek
verhoogt betrokkenheid
Gezellige heropening van de bieb
HEESWIJK-DINTHER - Na maanden van plannen maken, sjouwen, verven en veel stof was het vrijdag
17 januari dan eindelijk zover: De vernieuwde bibliotheek in Heeswijk-Dinther werd geopend door
burgemeester Marieke Moorman.
De opzet van de herinrichting
was om het vernieuwde Plein
1969 meer bij de bibliotheek te
betrekken, en andersom. Dat is
zeker gelukt. Alle boekenkasten zijn naar één kant van de
bieb verhuisd, waardoor er aan
de kant van het plein ruimte is
ontstaan voor verschillende leesen studieplekken en een mooie
leestafel. “De bibliotheek is even
groot gebleven,” zegt bibliothecaresse Agnes Setrojojan. “Maar
we hebben nu veel meer ruimte
voor activiteiten gekregen. En de
collectie is even groot gebleven.
Ook wilden we het dorp meer
betrekken bij de bieb.” Dat is zeker gelukt met de groene wand
bij de kinderboeken waarop allerlei iconen uit het dorp te ontdekken zijn.

Feestelijke opening door de burgemeester

Foto’s: Edwin Hendriks

Business Trailrun: sportief feestje in de Maashorst
met collega’s en relaties op zondag 5 april

DE MAASHORST/SCHAIJK - Samen met collega’s en klanten van
je bedrijf sportief voor de dag komen en de mooiste plekken van
de Maashorst ontdekken? Doe dan mee aan de Business Trailrun
op zondag 5 april, geschikt voor zowel beginnende als gevorderde hardlopers. Na vorig jaar te zijn gestart vanuit Zeeland, vindt
het sportieve evenement dit jaar plaats in een andere hoek van
de Maashorst: Charme Camping Hartje Groen in Schaijk. En een
nieuwe locatie betekent: gloednieuwe routes!
De Business Trailrun is een sportieve manier van teambuilding
met collega’s, maar ook zeer
geschikt om er met klanten en
relaties aan deel te nemen. Ieder Business Trailrun-team bestaat uit drie lopers. Zij kiezen
hun eigen afstand (5, 12 of 22
kilometer) en gaan tegelijk van
start met de individuele lopers
die meedoen met de reguliere
trailrun, Maashorst Trailrun.

Een plek voor iedereen
De officiële opening werd verricht door de burgemeester. Ze
noemde in haar toespraak het
belang van lezen en ook het belang van de bibliotheek: een plek
waar iedereen welkom is om de
krant te lezen, elkaar te ontmoe-

We hebben
nu veel
meer
ruimte voor
activiteiten
Jong geleerd is oud gedaan

Nieuwe locatie, nieuwe
routes én speciale
Maashorstmedaille

ten, te studeren en waar je ook
nog een boek kunt lenen.
Ben je benieuwd naar de nieuwe
inrichting? Kom dan vooral langs
tijdens de openingsweek tot en
met 24 januari. We hebben allerlei leuke activiteiten, zoals de
Pyjamaparty, een extra editie van
Boek & Babbel en de jeugdworkshop ‘Griezels en mysteries’.
Meer foto’s op
www.mooibernheze.nl/albums

Na afloop staat er voor iedere deelnemer aan de Business
Trailrun een heerlijk buffet
klaar. En iedereen ontvangt dit
jaar een écht collectors item:
de speciale Maashorstmedaille,
gemaakt van materialen uit natuurgebied de Maashorst.
De kosten bedragen € 129,per Business Trailrun-team.
Aanmelden is mogelijk door
een e-mail te sturen naar
trailrun@maashorst-events.nl.

Maashorst Trailrun
Zondag 5 april staat de tweede
editie van de Maashorst Trailrun
op het programma. Stichting
Maashorst Events en De Keien
Atletiek organiseren dit evenement waarbij genieten van de
natuur centraal staat. Doordat
lopers een volledig parcours
over onverharde, soms heuvelachtige paden krijgen voorgeschoteld, is er een verschil met
‘normaal’ hardlopen.
Tijdens de Maashorst Trailrun kunnen deelnemers kiezen uit afstanden over 5, 12
en 22 kilometer, die op 5 april
in de ochtend van start gaan.
Voor kinderen tot en met 12
jaar staat de Kidstrail op het
programma. Zij leggen vanaf
13.00 uur een parcours van 1
of 2 kilometer af.
Kijk voor alle informatie op
www.maashorst-events.nl/
trailrun.
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KBO HEESWIJK

KBO Bernheze

Mensen samen brengen
doel om ‘mensen samen te brengen’ is met dit project zeker geslaagd.

Informatie
KBO-reis
Vorstenbosch
en Nistelrode

Bridgecursus
bij KBO-Heeswijk
is gestart
HEESWIJK-DINTHER - De bridgecursus, die door bridgeclub de
Klotbeek samen met KBO-Heeswijk is opgezet, is op dinsdagmorgen 7 januari van start gegaan. Meteen vanaf het moment
van publicatie stroomden de
aanmeldingen binnen zodat bij
de aftrap 22 deelnemers aanschoven om onder deskundige
leiding het bridgespel te gaan
leren.
Na een korte inleiding werd meteen begonnen met de les. De
docent wist meteen de groep te
vangen door de leuke en doordachte opzet van de cursus. De
digitaal getoonde beelden werkten verhelderend en de aansluitende tafeloefeningen zorgden
ervoor dat meteen ook praktisch

gewerkt ging worden. Door de
inzet van tafelbegeleiders was
het voor iedereen goed te volgen
en kon meteen aan tafel antwoord worden gegeven op vragen van de deelnemers.
Tegen het eind van de les schoof
wethouder Rein van Moorselaar nog even aan. Hij vertelde
hoe het bridgevirus hem had
aangestoken en dat hij blij was
met het gezamenlijk initiatief
van bridgeclub de Klotbeek en
KBO-Heeswijk om meer mensen
de mogelijkheid te bieden om te
leren bridgen. Aan het eind van
deze eerste les werd nog druk
nagepraat en het was duidelijk
merkbaar dat de deelnemers het
een leuk en uitdagend kaartspel
vinden.
De organisatoren zijn blij dat de
gemeente het project mogelijk
heeft gemaakt door een bijdrage
te geven vanuit de pot stimuleringsgeld. Het vooropgestelde

NISTELRODE/VORSTENBOSCH
De KBO’s Nistelrode en Vorstenbosch organiseren in samenwerking met EMA reizen een vijfdaagse reis naar het Sauerland in
Duitsland. Het is een all-inclusive
reis van maandag 4 tot en met
vrijdag 8 mei.
John van Dinten, directeur van
EMA reizen, zal in Nistelrode en
Vorstenbosch een informatiemiddag geven waarbij alle informatie
op groot scherm te zien is.

Informatie op 29 januari
Nistelrode
Woendag 29 januari
CC Nesterlé.
Aanvang: 13.30 uur.
Inlichtingen bij Leny van de Ven,
Laarhof 21 in Nistelrode,
06-15385865.
Vorstenbosch
Woendag 29 januari
MFA De Stuik.
Aanvang: 15.00 uur.
Inlichtingen bij Gerrit Verhoeven,
Heiveld 34 in Vorstenbosch,
06-81703932.

Jo Bosma met beker

KBO darten en
koersballen
kijken terug
HEESCH - Het jaar 2019 ligt achter ons, het was een jaar met
ups en downs voor het darten
en koersballen. Van beide activiteiten nemen we het jaar door.
Hansie, ofwel Hans Romme, was
bij het darten overduidelijk de
grote winnaar.

Hans Romme met beker

zeven actieve leden, maar darten
kun je zelfs alleen. Koersbal is een
ander verhaal. Van de 1.200 leden zijn er bijna geen mensen die
willen koersen. We zijn nu met
zijn zessen en dat is echt te weinig. Lies Lange is gestopt vanwege rugklachten en Jaantje Zwiers
zit in het zorghotel. Als het zo
doorgaat verdwijnt deze activiteit
en dat zou jammer zijn. Dus wij
zijn op zoek naar nieuwe enthousiaste leden!
Positief is dat we gezellig zijn

‘Op zoek naar enthousiaste leden’
Dit jaar gaan wij ons concentreren op de nummer twee. Jo
Bosma kreeg een bekertje voor
de meest enthousiaste speler, hij
blijft het proberen, maar het is
‘m net niet, vandaar ook de aanmoedigingsprijs voor hem...

gaan eten als afsluiting van het
jaar. We hebben 41 keer gespeeld, waarvan Emile Bonte er
23 heeft gewonnen. Dus voor
het vierde jaar op rij is hij kampioen geworden. Volgend jaar gaat
Emile voor een jubileum.

Riet de Klein is overgestapt naar
de wandelclub op donderdagmorgen. We zijn dus nu met

Alle clubleden, veel succes in de
strijd en op naar een succesvol
jaar!

Jubilarissen Zonnebloem
NISTELRODE - Bijna 60 Zonnebloemvrijwilligers zijn er in Nistelrode. Vorige week woensdag was de
vrijwilligersvergadering en nieuwjaarsreceptie in één, waarbij ook de vrijwilligers gehuldigd werden die
meer dan tien jaar Zonnebloemvrijwilliger waren.
De regiovoorzitter, Cor Veroude,
en het districtshoofd, Marian van
Essen, waren hierbij aanwezig.
De volgende personen/vrijwilligers ontvangen een speldje:
- Rosemarie v. Ark-v. Krimpen:
voorzitter en bezoekvrijwilliger
sinds januari 2007 en lid
bezoekwerkcommissie,
Collectecommissie, commissie
Zorg. Rosemarie is bij
nagenoeg alle activiteiten
aanwezig.
- Francien van Asseldonk:
bezoekvrijwilliger sinds 2004.
- Riëtte van Berkel: 2009,
bezoekvrijwilliger sinds 2009
en webbeheerder.
- Maike v.d. Bogaart: 2009,
bezoekvrijwilliger, bestuurslid
Activiteit en Zorg.
- Esther v.d. Bogaart:
2008, bezoekvrijwilliger,
regiosecretaris en
medeoprichter van de
Zonneochtenden.
- Ria Goossens: 2009,
bezoekvrijwilliger en
vrijwilliger tijdens lokale

zonnebloemvakantie.
- Mientje van de Graaf: 2002,
bezoekvrijwilliger en is enige
jaren bestuurslid geweest.
- Monique van Grinsven: 2009,
bezoekvrijwilliger en voorzitter
Collectecommissie.
- Anja v.d. Sanden: 2009,
bezoekwerkvrijwilliger en lid
van de Activiteitencommissie.
- Dinie v.d. Ven: oktober 2007,
bezoekvrijwilliger, coördinator
van de activiteiten.
- Dinie v.d. Wetering: 2009,
bezoekvrijwilliger en

vrijwilliger tijdens lokale en
regionale vakanties.
- Gerrie van Tuijl: 10 jaar
zonnebloembezoekvrijwilliger.
Speciale aandacht kreeg Nelly
van Bakel-Franssen. Zij heeft de
nodige insignes eerder ontvangen. Tien jaar geleden richtte zij
de commissie Nabestaanden op.
Deze commissie brengt nabestaanden van een inwoner van
Nistelrode twee tot drie maanden na het overlijden een attentie.
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Tomcars draagt Ziekenvereniging
Horizon een bijzonder warm hart toe

V.l.n.r.: Cornée Roovers, directeur Bedrijven Rabobank Oss Bernheze; Jan v.d. Leest, voorzitter Horizon; Tom
DeBruyckere van Tomcars en Hans Minten van de Horizon.
Foto: Marcel van der Steen

BERNHEZE - Tom de Bruyckere van Tomcars heeft als Ondernemer van het jaar 2019 een bedrag van
€ 2.000,- overhandigd aan Ziekenvereniging Horizon uit Heesch. De uitreiking vond plaats op dinsdag
14 januari.
Geworteld in de samenleving
Rabobank Oss Bernheze stelt
aan de ondernemer van het jaar
dit bedrag voor een goed doel
beschikbaar. De ondernemer is
vrij om hierin zelf een keuze te
maken. Tom en zijn broer Pim
dragen de Heesche gemeenschap als rasechte Heeschenaren
een warm hart toe en zij schenken het bedrag daarom graag
aan een vereniging die breed in
de samenleving geworteld is: De
Horizon. Hiermee bereiken ze

‘Op deze manier kunnen
wij iets extra’s voor de
mensen in Heesch doen
een grote groep inwonenden,
van jong tot oud.
Zeer verheugd
Ziekenvereniging Horizon is zeer
verheugd met deze mooie geste. “Op deze manier kunnen wij
iets extra’s voor de mensen in
Heesch doen. Dat is altijd wel-

kom. En wij vinden het ontzettend mooi als een jonge ondernemer aan ons denkt”, zeggen
voorzitter Jan van der Leest en
penningmeester Hans Minten.
Ziekenvereniging Horizon organiseert al jaren verschillende activiteiten voor zieken, eenzamen
of mensen met een beperking
die in Heesch wonen.
Hierbij worden ze geholpen door
een grote groep enthousiaste
vrijwilligers.

Heerlijk Heesch 2020
Save the date: 6 en 7 juni
HEESCH - Op 6 en 7 juni zal De Misse weer het toneel zijn van een gezamenlijk evenement van ondernemers uit Heesch en nabije omgeving. Het grote succes van afgelopen jaren heeft ervoor gezorgd dat
we dit jaar voor de vijfde keer het evenement weer kunnen organiseren. Dit wordt een lustrumjaar en
de organisatie zal ook dit jaar weer alles in het werk stellen om er begin juni een verrukkelijk - gratis
toegankelijk - feest van te maken. En zoals de deelnemers zullen laten zien: voor elk wat wils.
Ontspannen en genieten van
de heerlijke gerechten die de
gezamenlijke deelnemers voorschotelen kan alleen tijdens het
prachtige evenement ‘Heerlijk
Heesch’.
Een goede voorbereiding is het
halve werk. Een groot aantal
enthousiaste sponsoren staat
garant voor gratis entree tot
een evenement waar je U tegen
zegt.

Voor gepaste muziek en entertainment wordt het hele weekend gezorgd. Wie weet leiden
muziek en het extra lekkere
drankje tot een dansje en het
leggen van nieuwe contacten?
Ook dat is namelijk Heerlijk
Heesch: ontmoeten voor jong
en oud!
Noteer de datums in je agenda
en save the date op zaterdag 6

hypotheken - verzekeren
vermogen - pensioenen

en zondag 7 juni voor Heerlijk
Heesch 2020.

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

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk

06-22066338
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN
De zon scheen
de vogels floten
de bloemen bloeiden
en toen werd het stil.
Na bijna 63 gelukkige jaren samen is op 90-jarige leeftijd
overleden mijn lieve vrouw, onze zorgzame (schoon-) moeder,
onze meelevende oma en overgrootmoeder.
Wij zullen haar missen.

Riek van Lith-Pepers
* Uden, 26 augustus 1929

† Nistelrode, 14 januari 2020

Willy van Lith
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Over Den Dries 33
5388 EH Nistelrode
De uitvaart heeft op maandag 20 januari plaatsgevonden.

‘Zij waren buitengewoon vriendelijk
voor ons’
HEESCH - In het Bijbelboek Handelingen is te lezen dat Paulus
en zijn reisgenoten schipbreuk
lijden op Malta. Daar worden zij
met buitengewone vriendelijkheid opgevangen.
Hun anders-zijn vormt daarbij geen belemmering. Durven
wij in onze dorpen ook mensen
van buiten zo te ontvangen?
Wanneer we de ander zien als
bedreiging, komen we niet tot

ontmoeting, zeker niet tot verbinding en verliest onze Brabantse gastvrijheid haar glans.
‘Buitengewoon’ is het thema
voor de Week van Gebed (19
tot en met 26 januari). Geïnspireerd door de buitengewone
vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt
deze week christenen extra uit
om te streven naar meer dan het
gewone. Wij tonen onze ver-

antwoordelijkheid voor anderen
door problemen van de samenleving in onze voorbeden op te
nemen en door vanuit onze diaconie werk te maken van het
‘breken en delen’.
Wil je vanuit de parochie De
Goede Herder hieraan meewerken?
Neem dan contact op via 0412451215 of
a.bergsma@parochiedgh.nl.

Bijzondere film La Prière van regisseur
Cedric Kahn gratis te zien
HEESWIJK-DINTHER - De film
La Prière (het Gebed) draait
dinsdag 28 januari vanaf 20.00
uur in het Willibrordcentrum
aan de Hoofdstraat 80. De hoofpersoon Thomas is een junkie
van 22 jaar.
Hij belandt, om af te kicken, in
een klooster op een geïsoleerd
bergplateau in een adembenemend berglandschap in de Franse
Alpen. Hij woont er samen met
andere verslaafde jongens en er
is niets. Geen medicijnen, geen
drank en sigaretten. Geen con-

tact met de buitenwereld, ook
niet met de meisjes die in een
ander complex wonen. Er is geen
andere afleiding dan bidden, het
samenzijn in de groep en hard
werken in de buitenlucht.
Aanvankelijk verzet Thomas
zich tegen het Spartaanse leven
van discipline, onthouding, hard
werken en regelmatig gebed.
Daarom zoekt hij afleiding bij
een meisje dat even verderop
in het dorp woont. Langzamerhand geeft hij zich echter over
aan het nieuwe levensritme. Hij

haalt steeds meer voldoening uit
de krachtige onderlinge vriendschappen. Thomas ontdekt het
geloof én de liefde. Dat plaatst
hem ook voor een nieuw dilemma. Kiest hij voor een toekomst
als geestelijke of krijgt de ontluikende liefde een kans?
Voor zijn hoofdrol in deze film
won Anthony Bajon de Zilveren
Beer op het Internationale Film
Festival van Berlijn. De Parochie
Heilige Augustinus biedt iedereen de gelegenheid deze bijzondere film gratis te zien.

Teerdag Gilde Sint Antonius Abt
Huldigingen jubilea en ‘Gildebroeder van het jaar’ Jo van den Berg

Agapè
viering en
Vesper

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

HEESWIJK-DINTHER - In de week
van Gebed voor de eenheid van
de Christenen is er weer de inmiddels traditionele Vesper in
ons kerkgebouw, samen met de
mensen en gasten van de Abdijgemeenschap.

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

Voor u, naast u, met u

dvertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd 1

20/04/16

Dit keer iets anders opgezet dan
andere jaren. De Vesper zal beginnen met een zogenaamde Agapèmaaltijd in de Ark. Daarmee wordt
om 18.30 uur gestart. Aansluitend,
rond
19.00 uur, is er dan de Ves10:25
per in onze kerk. Het zou fijn zijn
als je je even aanmeldt als je met
de maaltijd mee wilt doen. Dat
kan bij Pastor Pieter Molenaar via
06-19236499. Natuurlijk is het
ook mogelijk om alleen deel te nemen aan de Vesper. Kom dan om
19.00 uur naar onze kerk.
Datum: vrijdag 24 januari 18.30
uur. Locatie: Protestantse kerk,
Kerkstraat 2.
Je bent van harte welkom!

VORSTENBOSCH - Half januari
heeft het Gilde St. Antonius Abt
haar jaarlijkse teerdag gehouden. Op zaterdag 18 januari
werd de teeravond gehouden in
’t Gildebergske.
Bij binnenkomst kregen alle leden en genodigden koffie of
thee met een kleine chocoladebol erbij. Na de officiële opening
door hoofdman Johnnie was er
de huldiging van Gerrit Somers
voor zijn 60-jarig lidmaatschap.
Daarna kwam de kringonderscheiding van Maarten Hoefs en
Frans Vogels voor hun 40-jarig
lidmaatschap.
Al laatste werd de ‘Gildebroeder
van het jaar’ bekendgemaakt.
Dit jaar was de titel voor Jo van
den Berg. Als fotograaf en archivaris van het gilde houdt Jo de
fotoboeken up to date. Ook de
foto’s van de afgelopen jaren

V.l.n.r.: Jo van den Berg, Frans Vogels, Maarten Hoefs en Gerrit Somers

werden gepresenteerd op de
beamer. Na alle huldigingen
werd de avond verder muzikaal
opgeluisterd door een digitale
jukebox en kon er gedanst worden. De drankvoorziening, met
tussentijds enkele warme hapjes,

was wederom in handen van enkele bereidwillige gildenbroeders
van het gilde uit Dinther.
Na middernacht werd de tapkraan dichtgedraaid en gingen
de laatste gildebroeders en -zusters huiswaarts.

Open Dag Heemschuur Heesch
HEESCH - Zondag 26 januari
opent de Heemschuur weer haar
deuren voor het publiek van
13.00 tot 17.00 uur. De Heemschuur is het verenigingsgebouw van Heemkundekring De
Elf Rotten in Heesch.
Wat is er te zien?
Op de eerste verdieping het museum met een prachtige collectie
landbouwwerktuigen, ambachtelijke gebruiksvoorwerpen, zoals die van een rietdekker, een

imker en een schoenmaker, een
schooltje, een winkeltje en spullen van de dorpsdokter.
Op de begane grond is een
mooie poffer- en mutsencollectie
te bewonderen, er zijn archeologische vondsten en in de lees- en
studiezaal kunnen bezoekers gebruikmaken van de bibliotheek
en de zeer uitgebreide fotocollectie raadplegen. Uiteraard zijn
ook de uitgaven van de heemkundekring te koop. Rond de
Heemschuur kan de prachtige

tuin bekeken worden en zijn objecten te bewonderen, zoals een
originele manege of rosmolen.
De mogelijkheid bestaat een
kopje koffie of thee te nuttigen.
Het adres van de Heemschuur is
Schoonstraat 35. Buiten de vaste
openingstijden zijn tegen betaling groepsbezoeken mogelijk.
Meer informatie vind je op
www.de-elf-rotten.nl, via
06-10463762 of
secretariaat@de-elf-rotten.nl.
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Werkgroep KVO-W Heesch loopt
avondschouw in centrumgebied
HEESCH - Na het behalen van de eerste ster in Veiligheid door werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen
in Winkelgebieden medio vorig jaar, trok de werkgroep afgelopen week eropuit voor de zogenaamde
avondschouw in het centrumgebied van Heesch. Deze werkgroep bestaat uit ondernemers van de Ondernemersvereniging Heesch en die van het Centrummanagement Heesch, tezamen met vertegenwoordigers van gemeente, politie en brandweer.
Een jaar geleden werd een lijst
van verbeterpunten vastgesteld
die nu weer aan de orde kwamen. Tot tevredenheid van de
deelnemers kon geconstateerd
worden dat de gemeente het
overgrote deel van de punten
van de lijst inmiddels opgelost
heeft en er nog maar enkele
knelpunten aangepakt dienen te
worden.
Met name de verlichting rondom het plein van de fontein,
waar onder andere met stralers
de zebrapaden beter opgelicht
werden, was enorm verbeterd.
Ook werden er diverse anti-ramkraak voorzieningen aangebracht door de plaatselijke ondernemers in samenwerking met
de gemeente.
Voorafgaand aan de avondschouw vond het vierjaarlijkse
overleg plaats tussen de reeds

KVO-W werkgroep trekt in de avond door centrum van Heesch

genoemde partijen die deel uitmaken van de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen en dat
in het kader van de wens om het

centrumgebied in Heesch aantrekkelijk te maken voor bezoekers waarin een veilig centrumgebied een voorwaarde is.

Uurtje Klassiek Jan van Lee Mannenkoor
HEESWIJK-DINTHER - Het Jan van Lee Mannenkoor is een begrip in de omgeving. Het trekt steevast
volle zalen. Ook het Uurtje Klassiek mocht zich al eens verheugen op een optreden en aanstaande zondag 26 januari is het weer zover! Dan geeft het koor een concert in de interne kapel van zorginstelling
Laverhof aan de Zijlstraat 1. De aanvang is 15.00 uur en de toegang is een vrijwillige bijdrage. Je bent
van harte uitgenodigd!
Op een dag bezocht Jan van Lee
een collega-wegenbouwbedrijf

waar hij een prachtig optreden
hoorde van een mannenkoor.

Welpen Bamviertjes
Scouting Heesch
staan oog in oog
met een schilderij
HEESCH - De Welpen Bamviertjes en hun moeders hebben een
spannend weekend beleefd. Ze
werden uitgenodigd door Lisa
Mona, de eigenares van het museum.
In haar museum was het elke
ochtend een rommel! Toen we
aankwamen bij het museum kregen we een rondleiding met als
grootste trots een schilderij van
een meisje. Na een spel kwamen we tot de conclusie dat de
troep niet door inbrekers was
gemaakt. Omdat we nog steeds
niks wisten besloten we bij verschillende bezoekers langs te
gaan. Hierdoor vonden we een
krantenartikel waarin stond dat
er eerder die maand een schilderij was kwijtgeraakt! De directrice kwam ons vertellen dat het
weer een rommeltje was. Toen
we gingen kijken was het schilderij van het meisje veranderd!
Ze huilde en las nu het krantenartikel.
De volgende ochtend kwam de
directrice vertellen dat het schilderij van het meisje leeg was!
Omdat ze zonder schilderij niet
open kon maakten wij kunst-

werken voor haar. Toen we deze
ophingen kwam er een bekend
meisje aanlopen. Het schilderij
stond in levenden lijve voor ons!
Zij vertelde ons dat zij en haar
vriend iedere avond tot leven
kwamen, maar sinds kort was
haar vriend weg. We kwamen
erachter waar het andere schilderij was en we gingen zoeken.
Uiteindelijk vonden we in het
bos een telefoonnummer dat we
belden en de man die opnam beloofde ons het schilderij terug te
brengen. Nadat de schilderijen
terug waren, kon iedereen weer
naar huis.
Ben je enthousiast geworden om
een keer te komen kijken? Kijk
dan op www.scoutingheesch.nl.

Toen bleek dat het koor volledig
uit de eigen gelederen van dat
bedrijf kwam raakte hij zo geïnspireerd dat hij besloot tot de
oprichting van ook zo’n koor, het
‘Jan van Lee Mannenkoor’.
En zo geschiedde. Dat was in
1962. Jan van Lee leeft niet
meer en ook het wegenbedrijf
bestaat niet meer, maar het Jan
van Lee Mannenkoor is nog altijd springlevend en staat onder
leiding van Carla Bons.

Jan van Lee Mannenkoor

Het programma van aanstaande
zondag is licht klassiek. En... zou
je stiekem mee willen doen: je
hoeft geen (oud)wegenbouwer
te zijn om lid te worden van het
Jan van Lee Mannenkoor!

GROND- EN SLOOPWERKEN • CONTAINERVERHUUR •
ZAND EN GRANULATEN • INNAME PUIN EN BOUWAFVAL
Heeswijkseweg 7, 5473 KV Heeswijk-Dinther
T: 0413-291391 • E: info@dijkhoff.nl DIJKHOFF.NL
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Gouwe Kreuge Bal
met Liedjesfestival
en The Picadilly’s

Inschrijving optocht CS De Wevers
WEVERSRIJK - Het nieuwjaarsfeest is voorbij en het volgende feestje staat alweer voor de deur: Carnaval! Traditiegetrouw organiseert Carnavalsstichting De Wevers weer de carnavalsoptocht op carnavalszondag, dit jaar op zondag 23 februari.

KRULLENDONK - In CC De Pas zal op zaterdag 1 februari De Gouwe
Kreuge uitgereikt worden aan Van Munster Recyling. Aansluitend
vindt het Krullendonkse Liedjesfestival plaats, gevolgd door een geweldig feest met The Picadilly’s en Remote Rental.

activiteiten->optocht. Daar vind
je alle informatie over de indeling
van de categorieën en de jurering
én kun je jezelf aanmelden.

19.30 uur. Voorafgaand wordt je
een kop koffie of thee aangeboden.

Nieuw dit jaar: versiering
langs de route
Alle bewoners langs de route krijgen in de week voor de optocht
een vlaggenlijn in de brievenbus.

Liedjesfestival
Het Gouwe Kreuge Bal begint
om ongeveer 21.00 uur met het
vierde Krullendonkse Liedjesfestival. Hierbij brengen deelnemers
liedjes ten gehore met eigen
tekst, op een bestaande (carnavals)melodie. Buiten de eer is hier
voor de winnaar een leuke prijs
aan verbonden.

Gouwe Kreuge
De Prinsen van Krullendonk met
hun Adjudanten zullen op geheel
eigen en ludieke wijze toelichten, waarom zij vinden dat Van
Munster Recycling de Gouwe
Kreuge absoluut verdient. Namens de gemeente Bernheze
zal ook wethouder Van Boekel
de Gouwe Kreuge-winnaar kort
toespreken.
Iedereen is van harte welkom
om de uitreiking bij te wonen.
Deze officiële uitreiking start om

Maar natuurlijk staat de gezelligheid voorop. Mede door het
succes van afgelopen jaren zijn
de verwachtingen hoog. Inschrijven via www.krullendonk.nl
kan nog tot en met woensdag
29 januari.
The Picadilly’s
Direct na afloop van het liedjesfestival (rond 22.00 uur) zullen
The Picadilly’s en Remote Rental
garant staan voor een spetterende feestavond. Carnavalsoutfit is
nog niet nodig; die mag je bewaren tot eind februari.
Kortom, hier moet je bij zijn!

Een optocht maken, dat kunnen
de leden van CS De Wevers natuurlijk niet alleen.
Ze hebben jouw hulp nodig om
van de optocht van Prins Frits d’n
Urste, z’n Adjudant Joris en van
Jeugdprins Sieb en Jeugdadjudant Ruben weer een daverend
succes te maken.

Dus heb je een leuk idee waarmee je, alleen of als groep, mee
kunt doen? Wacht dan niet te
lang en meld je aan! We hebben
dit jaar de volgende categorieën:
Jeugd, individuelen, loopgroepen
en wagens.
Meld je groep aan op
www.de-wevers.com. Ga naar

De route is als volgt: start (zoals
ieder jaar om 14.00 uur) op de
kruising Dijkstraat, Kievitsweg,
Heescheweg. Dan gaat de optocht over Weijen, Laar, Pastoor
J. Groenenstraat en de Kromstraat en eindigt bij de residentie
Station Carnaval: de tent bij ’t
Tramstation.
Wij zouden het leuk vinden als
iedereen langs de route de voortuin met de vlaggenlijn versiert!
De Optocht door ‘t Weversrijk:
meedoen is nóg leuker dan kijken!

Computercursus bij de DOP
Het startpunt voor de weerbare ouderen die bij de tijd willen zijn, ook digitaal
HEESWIJK-DINTHER - Steeds meer ouderen gaan aan de slag met de computer en dat is een goede
zaak. Het is een kwestie van zelf de moeite nemen en openstaan voor nieuwe dingen. Dat betekent dat
we moeten werken aan digitale zelfstandigheid, maar ook aan de digitale weerbaarheid. Gelukkig is de
computer niet meer dat ingewikkelde apparaat van vroeger. Ook het internet is steeds makkelijker in
het gebruik.
Een veilige en eenvoudige toegang tot de digitale wereld, ongeacht leeftijd of achtergrond,
maakt het leven van ouderen
ook een stuk aangenamer.
Bij de DOP gaan in februari weer
cursussen van start, zoals:
- De cursus kennismaken met
Windows 10, bestaande uit
zes lessen van twee uur.
De kosten voor de cursus bedragen € 45,-, inclusief lesmateriaal.
- De workshop Werken met de
iPad, bestaande uit vier lessen
van twee uur.

De kosten bedragen € 30,-,
inclusief lesmateriaal.
- De cursus Microsoft Word
2010, bestaande uit zes lessen
van twee uur.
De kosten voor deze workshop bedragen € 45,-, inclusief
lesmateriaal.
De cursussen en workshops worden gegeven in het leslokaal bij
CC Servaes in Heeswijk-Dinther.
Meld je nu snel aan voor één van
deze cursussen of workshops,
want vol=vol!
Nadere informatie en aanmelden

bij Ben Beeftink, Donkerendijk
44, 5473 CS in Heeswijk-Dinther,
0413-291924 of 0651317609.

Rommelmarkt
VORSTENBOSCH - Gilde Sint
Antonius Abt organiseert zondag 2 februari weer de jaarlijkse rommelmarkt.
Kom gezellig snuffelen tussen
de spullen van het gilde en die
van de kraamhuurders. Eerder
kwamen er 800 mensen kijken
op deze rommelmarkt!
De rommelmarkt is voor bezoekers geopend van 9.30 tot
15.30 uur.
Locatie: ‘t Gildebergske aan de
Nistelrodesedijk 2.
Wil je een kraam huren?
Kijk dan op
www.gildevorstenbosch.nl
of stuur een bericht via de
Facebookpagina.
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Zaterdag Klompenrock
in manege ‘t Kantje in Nistelrode
NISTELRODE – HET IS INMIDDELS VASTE PRIK: EIND
JANUARI, ZATERDAG DE 25STE, WORDT DE GROOTSTE
FEESTBOERDERIJ VAN BRABANT WEER OPGETUIGD.
KLOMPENROCK VERHUIST DIT JAAR NAAR EEN NIEUWE
LOCATIE MET NOG MEER M2 FEESTPLEZIER.

De grote festivaltent op de Vorstengrafdonk in Oss is niet meer.
Vanwege de verkoop van het
bedrijventerrein, moest de organisatie uitwijken naar een nieuwe
locatie en is gekozen voor een
mega manege in Nistelrode. Een
plek die nog veel beter past bij de
sfeer van het evenement.
Mensen kennen Klompenrock
van de ouderwets goede sfeer,
gieters bier en balen stro en ook
dit jaar zal er weer een rodeostier
in ‘de tent’ staan.
Met grote namen als WCexperience, Mooi Wark en Henk

Wijngaard is de line up beter dan
ooit. Daarnaast is ook huisband
en gastheer MEUK weer van de
partij. Zij geven een afscheidsconcert voor hun Nulandse gitarist Richard Maas.

de JAKOEZI, een onbeperkt frikadellenbuffet en naast een preparty, kan er ook tot in de vroege
uurtjes worden doorgefeest op
de afterparty.
‘s Ochtends zal een uitgebreid

Een plek die nog veel beter past
bij de sfeer van het evenement
Daarnaast is ook het ‘Trailerpark’
mee verhuisd.
Op de nagenoeg uitverkochte
camping worden gasten verwend
met een tot HotTub omgebouw-

antikater-ontbijt worden geserveerd. Het wordt de drukst bezochte editie in het 6-jarig bestaan van Klompenrock, tickets
vliegen namelijk de deur uit!
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Leerlingen Eijnderic
exposeren bij Cunera/
De Bongerd

Open dag CV ‘Jong en Oud te samen’
met doorlopende workshop
SNEVELBOKKENLAND - Voor carnavalsvrienden ‘Jong en Oud te samen’ staat de optochtencampagne
van carnaval 2020 weer voor de deur. Dankzij medebouwer Marc hebben de vrienden een prachtige
nieuwe platte wagen gekregen met een degelijke basis voor vele mooie optochten zonder zorgen.

Het bouwen kent vele facetten

HEESWIJK-DINTHER - Ook dit jaar is er weer een expositie van leerlingen van de teken- en schilderwerkgroepen van De Eijnderic in de
hal van Cunera/De Bongerd. De expositie is vanaf nu tot en met
eind maart te bezichtigen, met uitzondering van 17 tot 25 februari
in verband met carnaval.
Enkele cursisten volgen al geruime tijd lessen, maar ook nieuwe
cursisten nemen deel aan deze
expositie bij Laverhof. Het aanbod is heel divers. De werken
kunnen van dit jaar zijn, maar
ook van eerdere jaren. Iedereen
heeft eigen werk uitgekozen en
daardoor lopen ook de afgebeelde thema’s, materialen en tech-

nieken uiteen; van olieverf en
acryl tot aquarel en van kinderen
en dieren tot landschap en landschapselementen. Bij elk werk
hangt een informatiekaartje met
nadere gegevens.
Wil jij je laten verrassen? Loop
gezellig even binnen. Iedereen is
van harte welkom!

Graag willen zij dit aan iedereen
uit Heeswijk-Dinther, Loosbroek
en omstreken laten zien. In vele
dorpen is het een traditie dat er
voor de carnaval een open middag wordt georganiseerd voor
vrienden en belangstellenden.
Op deze middag kun je een
kijkje komen nemen bij de verschillende carnavalswagens. Het
leek ‘Jong en Oud te samen’ een
leuk idee om iedereen uit te nodigen om achter de schermen
te komen kijken hoe hun wagen wordt gebouwd en hoeveel
werk er achter het opbouwen
van een praalwagen zit.
De open middag wordt zondag
2 februari op de bouwlocatie

aan de Lariestraat 36 in Heeswijk-Dinther gehouden. De tijden waarop de vrienden je hopen te ontvangen zijn tussen
11.00 en 14.30 uur. Tijdens de
open dag worden alle facetten

van het bouwen zichtbaar; denk
hierbij aan de constructie, details en kleding. De verschillende
fases van het opbouwen zullen
worden uitgelegd. Hierbij wordt
iedereen in de gelegenheid gesteld om zélf te ervaren hoe het
is om verschillende onderdelen
tot in detail te maken. Hiervoor
heeft Jong en Oud een doorlopende workshop.
De geproduceerde onderdelen
zullen worden gebruikt voor de
praalwagen. De toegang van
de open dag is gratis, maar een
bijdrage voor de bouw van de
wagen of kostuums zal zeer welkom zijn.
Aanmelden is niet verplicht maar
wordt op prijs gesteld via
cvjongenoud@gmail.com.
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Vijftien jaar ‘storytelling’ gevierd
HEESWIJK-DINTHER - Aan de hand van het thema ‘storytelling’ waren ondernemers uit Heeswijk-Dinther
vorige week uitgenodigd voor een speciale nieuwjaarsborrel. De organisatie lag in handen van Ondernemersbelang Heeswijk-Dinther en maandblad D’n HaDeejer, die ter gelegenheid van het 15-jarige bestaan van laatstgenoemde de krachten bundelden. Naast een drankje, heerlijke hapjes en volop tijd om
te netwerken, begon de avond met een aantal sprekers waaronder ‘choco-evangelist’ Ynzo van Zanten
van Tony’s Chocolonely.
kindslaven. Hij nodigde toehoorders uit het verhaal achter Tony’s,
de missie en hoe zij dit willen (en
gaan) bereiken, te vertellen aan
naasten.

D’n HaDeejer bestaat vijftien
jaar; de fullcolour dorpsglossy
vóór en gemaakt dóór lokale inwoners. Iets wat van meet af aan
onmogelijk was geweest zonder
hulp van ondernemers die ervoor
zorgen dat het financieel nog
steeds mogelijk is het blad maandelijks te maken.
Als ‘dank je wel’ voor hen was
er daarom een nieuwjaarsborrel
dat geheel in het teken stond
van ‘verhalen vertellen’ door
een aantal sprekers. Na de ontvangst met ‘Bubbels en Sjokeloade’ (chocolade) was er een kort
welkomstwoord van Chris-Stan
van Daal, voorzitter van Ondernemersbelang HD.
Vervolgens was het podium voor
Ynzo van Zanten van het bekende chocolademerk Tony’s Chocolonely. Een bedrijf met als missie
om sámen 100 procent slaafvrij
de norm in chocolade te maken.
Hoe het ooit begon, wat al gedaan en bereikt werd en welke
route er gevolgd wordt, was gewikkeld in een humoristisch betoog. Ondertussen zette hij het
werken bij Tony’s vlotjes neer als

Ynzo van Zanten van Tony Chocolonely

Burgemeester Moorman vertelde over haar drijfveren als burgemeester en waarom zij zoveel
plezier beleeft aan het ambt.
“Ik wil heel graag de gemeente
Bernheze een menselijk gezicht
geven, met aandacht, door recht
te doen aan mensen en er te
zijn”, liet ze weten. De 15-jarige
Maartje en 16-jarige Naomi verhaalden over Operatie Injectie.
Dat bestaat uit leerlingen van

De avond was uitverkocht

Hapjes van de Syrische familie Hamoedeh

‘Zonder hulp van ondernemers was
D’n HaDeejer maken onmogelijk’
een feestje waarbij werknemers
bijvoorbeeld onbeperkt vakantie
kunnen nemen en met zakken
vol heerlijke chocolade naar huis
mogen.
Centraal stond echter zijn betoog
over een eerlijk product, zonder
uitbuiting van cacaoboeren en

gymnasium Bernrode die voor
medescholieren allerlei activiteiten organiseren waar geld mee
wordt ingezameld voor Stichting
Medisch Werk Mumbai en dan
met name het project waar hulp
geboden wordt aan mensen met
HIV/Aids in India.

Anja Bekkers, hoofdredacteur
van D’n HaDeejer die branding
& content marketeer is, liet tot
slot in een interactief betoog
weten waarom het vertellen van
een verhaal belangrijk is en wat
een goed verhaal, ook voor je
bedrijf, kan betekenen. Na het
officiële gedeelte was er nog volop tijd om onder het genot van
de hapjes van de Syrische familie
Hamoedeh en een drankje, na te
kaarten over de gehoorde verha-

len, maar ook een luisterend oor
te hebben voor elkaar.
Dat er behoefte is aan een avond
als deze bleek uit het feit dat de
avond uitverkocht was en er nog
lang nagekaart werd.
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AAN HET WERK
Zingen: goed voor lijf
en (nieuwe) leden

Gevraagd
INTERIEURER
T
S
G
R
O
VERZ
voor 4 uur
per week

BERNHEZE - Koor Vivace uit
Heeswijk is op zoek naar mannen en speciaal tenoren zijn
meer dan welkom in dit gezellige maar ook hardwerkende koor.
Iedere donderdagavond vanaf
20.00 uur wordt er gezongen
in het Willibrordcentrum. En zoals iedereen wel weet is zingen
goed voor de gezondheid, het
zorgt voor positiviteit en saamhorigheidsgevoel. Aan het eind
van de repetitie zijn alle zorgen
verdwenen en gaat iedereen
vrolijk naar huis.
Gedurende twintig jaar is er een
groot repertoire opgebouwd met
heel diverse muziekstijlen. Het
aanbod varieert van modern tot
klassiek, en van musical en ritmische pop tot religieuze liederen.
Ook beschikt het koor over een
uitgebreid kerstrepertoire.
Door het jaar heen geven we
diverse opvoeringen, op uitnodi-

www.jmeulendijk.nl

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

Meulendijk

Nieuwe
Erven
• Heesch
06-53208815
u •T:
Nieuwe
Erven
21 u21Heesch
0412 45 61 98
ging, of door onszelf georganiseerd zoals ons jubileumconcert
in Bernrode vorig jaar april.
Ook voor gezelligheid is ruimte
bij Vivace. Zo hebben wij onder
andere een kwartaalborrel aansluitend op een iets kortere repetitie, zodat we onderling weer
een beetje kunnen bijkletsen onder het genot van een drankje
en een hapje. De invulling van

Word jij onze nieuwe
gastvrije vrijwilliger?
Wil jij deel uitmaken van een enthousiast team vrijwilligers en
bijdragen aan de openstelling en behoud van dit prachtige
Topmonument van Brabant? Kom kennismaken op:

Zondag 2 februari tussen 12.00 - 14.00 uur*
Nieuwsgierig? Kijk alvast op www.kasteelheeswijk.com
*vrije inloop

Tel.: 0413-292024

Kasteel van Brabant

ons jaarfeest is iedere keer weer
een verrassing.
Wie bovenstaande wel aanspreekt kan contact opnemen
met het secretariaat via
dinyvivace@gmail.com
of gewoon een keer vrijblijvend
langskomen bij een repetitie om
te luisteren of zelfs mee te zingen.
Altijd welkom!
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Een mooie mix van cabaret, show en Altijd al meer uit je camera
techniek bij de Rooie Tèsneuzik willen halen?
HEESCH - De afgelopen twee weken bezochten ruim 1.500 mensen ’t Tunneke om te
genieten van de Rooie Tèsneuzik: dé pronkzitting van Heesch. Vijf avonden lang was
de zaal volledig uitverkocht en stal een twintigtal artiesten de show.

HEESCH – Heb je een mooie camera thuis, maar fotografeer je nog op de automatische
stand en wil je meer uit je camera halen? Ben je niet van de online cursussen, maar
leer je het liever in een les? Dan is een workshop bij mij misschien wel iets voor jou.
Je kunt een basis, macro of avondfotografie workshop volgen. Workshops zijn met
minimaal 3 en maximaal 5 cursisten, dus ik heb de tijd om iedereen persoonlijk verder
te helpen.

Ruim op tijd stond menig bezoeker al in
de rij voor ’t Tunneke om als de zaal om
18.30 uur opengaat de beste plaatsen te
bemachtigen. En als dat eenmaal gelukt
is, dan komen de chips en nootjes tevoorschijn, gaat de folie van de salades en
worden de appelflappen voor bij de koffie
rondgedeeld. Gezamenlijk wordt er gewacht tot het eerste optreden losbarst. En
dat wachten wordt beloond. Na de binnenkomst van Prins Porcus en zijn gevolg
gaat het programma van start. Grappen,
woordspelingen, muziek en dans wisselen
elkaar af, alles begeleid door zeer professionele filmpjes wat de in totaal vijftien
acts helemaal afmaakt.
Van windmolens tot CC De Pas
Natuurlijk moet het wel en wee in Heesch
eraan geloven en wordt de ‘Hisse’ actualiteit stevig onder de loep genomen door
twee duiven uit Almelo, op de tennisbaan,
in radiostudio de Speuldoos, op Camping

His, in het cafe van ‘Jan van Nol d’n
Bekker’ en ga zo maar door. Met name
de mogelijke windmolens in HeeschWest zijn onderwerp van gesprek en ook
de veranderingen bij CC De Pas worden
niet geschuwd.
Niet zomaar
Er is vooraf flink gerepeteerd voor deze
avonden, dat moge duidelijk zijn. Meteen
na de zomervakantie komen de artiesten
al bij elkaar, worden er groepjes gemaakt
en vervolgens worden de acts vormgegeven. Vanaf december begint het repeteren en krijgen de sketches echt vorm.
De groep artiesten heeft inmiddels een
hechte band en iedereen zet zich voor
de volle 100 procent in. Ook achter de
schermen wordt er met man en macht
gewerkt. In totaal werken er ieder jaar
maar liefst ruim 70 vrijwilligers aan dit
mooie Heesche vermaak.

Ken je de basis al een beetje en wil je je
graag iets meer verdiepen in de fotografie? Dan is macro, kleine bloemen en
beestjes of avondfotografie met lange
sluitertijden en lightpainting misschien
wel iets voor jou.

‘Een mooi en creatief jaar’
Workshops die nu al gepland staan zijn:
De basis wordt gegeven op 23 en 30 januari, 3 en10 februari of 19 en 26 maart
van 19.00 tot 22.00 uur.
Een macro workshop wordt geven op
8 februari van 9.00 tot 12.00 uur.
Lange sluitertijd en avondfotografie
wordt gegeven op 6 februari van 19.00
tot 22.00 uur.
Reserveren, meer informatie of interesse
in een fotoshoot? Kijk dan op mijn website www.marliesnederkoornfotografie.nl
Geef je snel op en maak van 2020 een
mooi en creatief jaar.

Beatrixstraat 18, Heesch
06-12509668
info@marliesnederkoornfotografie.nl
www.marliesnederkoornfotografie.nl

Het zijn vaak de kleine details
Perfectie
die het grote verschil maken!
tot in detail

OER: MAT ZWART

NEW!

reem mat zwart front met een reflectie-

Trend: MARMER

m oppervlak. Voelt warm en aangenaam

n. Is extreem robuust, sterk met hoge

astbaarheid en krasbestendig. Voorzien
anti-fingerprint-technologie en is een-

Bijzonder front uit het programma

udig te reinigen.

Karo. Een kunststof front met smal
20 mm kader. Leverbaar in zes mooie
kleuren. Een stoer element in deze
keuken is de wandplank met zwarte

inclusief inbouwapparatuur

9583,-

metalen steunen. De praktische
hoge kasten zijn in de mooie mat
gelakte kleur Terragrey. Een echte
eyecatcher is de marmerlook wand
achter de kraan, die weer helemaal
past bij het werkblad. Het marmer en

inclusief inbouwapparatuur

7815,-

het mooie front geven deze keuken
zwarte metalen steunen
voor panelen

werkblad met stijlvol
marmerdecor

heel subtiel...
smal 20 mm kader

een luxe uitstraling.

Uw droom is onze ambitie
Het Dorp 58,
5384 MC Heesch
‘t T:
Dorp
5384 MC Heesch
041258,
- 202849
0412-202849
info@hanegraafkeukens.nl

info@hanegraafkeukens.nl
www.hanegraafkeukens.nl
www.hanegraafkeukens.nl

Openingstijden:

Maandag: op afspraak

Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.30
Openingstijden:
Zaterdag:
10.00 - 17.00
Maandag:
op afspraak.
Dinsdag t/m vrijdag:
Zondag:
gesloten
9.30-17.00 uur. Zaterdag: 10.00-17.00 uur.
Zondag: gesloten.
Goede vrijdag (30 maart) zijn wij gesloten!
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GEMEENTEBERICHTEN

PRAKTISCHE INFORMATIE
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 0412-45 88 88
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06-53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
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Frisse Start voor de Jaarlijkse
Opschoondag in Bernheze!
21 maart

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

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

26 januari 2020
14.30 – 16.30 uur
Huldiging sportkampioenen
jeugd
Lunenburg Events & More,
Loosbroek
27 januari 2020
19.30 - 21.30 uur
Startbijeenkomst lokaal
sportakkoord
De Stuik, Vorstenbosch
29 januari 2020
17.30 – 22.00 uur
Energieweverij-avond
Gymnasium Bernrode
29 januari 2020
16.00 - 18.00 uur
Startbijeenkomst lokaal
sportakkoord
De Stuik, Vorstenbosch
30 januari 2020
Vergadering gemeenteraad
19.30 uur
Gemeentehuis Heesch
21 maart 2020
Jaarlijkse Opschoondag
Meer info:
www.bernheze.org
www.facebook.com/
gembernheze

VACATURE
We zijn op zoek naar:
- Projectleider Groen,
natuur en recreatie
Meer info en solliciteren op
www.werkeninnoordoost
brabant.nl

Op woensdag 29 januari organiseert De Energieweverij
haar jaarlijkse Energieweverij-avond vol inspiratie over
duurzaamheid, met dit jaar als
special het Bernhezer Energiedebat!
Programma
17.30 uur Ontvangst met soep
en broodjes
18.00 uur Start bijeenkomst
met openingsspeech
- Terugblik projecten 2019
- Bernhezer energiedebat
(stellingen)
- Energieweverij in Bedrijf
21.00 uur Afsluiting en borrel

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 0412-45 88 88
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur

AGENDA

Energieweverij

Locatie Gymnasium Bernrode
in Heeswijk-Dinther
Inschrijven kan via BrabantWoontSlim.nl/Bernheze

Gemeente ruimt bladafval op
De Landelijke Opschoondag is Nederlands grootste opschoonactie
tegen zwerfafval. Vanaf dit jaar slaan de Wildbeheereenheden de
handen ineen met Team Schoon van de Bries om nog meer bewoners in actie te laten komen tegen zwerfafval. Kom ook in actie op
zaterdag 21 maart en maak kans op mooie prijzen met de Afvalbingo. Meld je aan met buren, vrienden of familie.

Bladeren zijn natuurlijke compost voor uw tuin en zorgen
ervoor dat de grond minder
verdroogt. Ons advies is om de
bladeren zoveel mogelijk in uw
borders te harken.

Zelf een bladhoop maken
Kunt u het blad niet meer in de
groencontainer kwijt, dan kunt u
een grotere bladhoop maken die
u vervolgens bij ons kunt aanmelden.

Iedereen in actie tijdens de
Landelijke Opschoondag
De Wildbeheereenheden blijven
zich ook dit jaar fanatiek inzetten
om zwerfvuil in het buitengebied
op te ruimen.

Wilt u toch van uw bladafval
af, dan kunt u het gratis in de
gft-container doen of naar een
van de twee groendepots brengen.

Laatste ophaalronde in februari
De laatste ophaalronde is in februari. We beginnen op 3 februari en hopen dat we de bladhopen binnen een week kunnen
ophalen, maar het kan zijn dat
de ronde twee weken duurt. Dat
is afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

‘De gemeente
Bernheze ondersteunt
iedereen die deze
dag in actie komt met
opschoonmaterialen’
In samenwerking met Team
Schoon roepen we verenigingen,
buurtgenoten en bovendien ook
scholen en kinderen op om aan
te sluiten en in verschillende
gebieden in de gemeente aan
de slag te gaan. De gemeente
Bernheze ondersteunt iedereen
die deze dag in actie komt met
opschoonmaterialen.
Dubbele beloning
Alle deelnemers ‘winnen’ sowieso een schone buurt, maar kunnen vanaf dit jaar ook meedoen
met de Afvalbingo. Gewapend
met afvalgrijpers en een bingo-

kaart is geen enkel stukje zwerfafval veilig en worden kinderen
ware afvalhelden. Bij een volle
bingokaart worden zij beloond
met een leuke verrassing. Alle
deelnemende groepen maken
bovendien kans op fantastische
prijzen!
Enthousiast geworden?
Willen jij en je buren, vrienden of
familie de buurt een stuk schoner maken? Fijn, want hoe meer
mensen meedoen, hoe groter
het effect!
Aanmelden
Kom ook in actie en meld je aan
op
www.bit.ly/LOD2020-Bernheze.
Via je aanmelding zijn bovendien
promotiematerialen beschikbaar
om buren, collega’s of (mede-)
leerlingen enthousiast te maken
om mee te doen.
Heb je geen groep, maar wil je
toch graag meedoen? Meld je
via bovenstaande link dan alvast
aan als zelfstandige opruimer en
sluit later eventueel aan bij een
groep. Hopelijk tot ziens op de
Landelijke Opschoondag!

‘U vindt de
aanmeldbutton
op onze website’
- Firma Van Schaijk, Berghemseweg 13, Nistelrode
- Firma Dijkhoff, Lariestraat 25,
Heeswijk-Dinther
Doet u gevallen bladeren in uw
gft-container? Zorg dan dat het
zo droog mogelijk is en stamp
het niet te hard aan. Nat, aangestampt blad vormt namelijk een
dikke massa die niet gemakkelijk
uit de container valt.

Als u uw bladhoop voor 30 januari aanmeldt, nemen we hem
begin februari mee.
U vindt een aanmeld-button op
onze website (zoekterm:
bladafval). Na uw aanmelding
ontvangt u een e-mail met een
bevestiging en een indicatie van
de ophaaldagen.

RAADSVERGADERING
Op 30 januari 2020 vindt er
een raadsvergadering plaats in
de raadzaal van het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch.
De vergadering is openbaar en
begint om 19.30 uur.
Op de agenda
- Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Bernheze
2020
- Aanbesteding accountant
controlejaren 2020-2023
- Vaststellen AVG maatregelen
gemeenteraad
- Vaststellen verordening starterslening

- Vaststellen bestemmingsplan
Donzel ong., Nistelrode
Informatie
De agenda en bijbehorende
stukken vindt u op
www.bernheze.org.
Via deze website kunt u de
raadsvergadering live volgen en
op een later tijdstip terugkijken.
Met vragen over de gemeenteraad en de raadscommissies
kunt u terecht bij de griffie, telefoon 0412-45 88 88, e-mail
griffie@bernheze.org.

GEMEENTEBERICHTEN
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OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

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

Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens

De volgende personen wonen
niet meer op het adres waar zij
volgens de Wet basisregistratie
personen 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.
- Witulska, Anita,g
geboren 03-07-1988
Besluitdatum: 14 januari 2020
- Balázs, István,
geboren 13-06-1970
Besluitdatum: 14 januari 2020
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing.
Met vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze, telefoon 0412-45 88 88 of
gemeente@bernheze.org.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Melding schenktijden paracommerciële rechtspersoon
Vorstenbossche Boys, Binnen-

veld 57, Vorstenbosch heeft in
overeenstemming met artikel
2:34B, lid 4 APV melding gedaan van een activiteit op 26
januari 2020. Van deze mogelijkheid mag door de inrichting
maximaal 6 keer per jaar gebruik worden gemaakt. 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
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Stichting Carnaval HDL voor
het organiseren van de Pronkzittingen op 14 en 15 februari,
concert fanfare en prinsenreceptie op 16 februari en de
ontbijtshow op 23 februari
2020 in sporthal De Zaert,
Heilige Stokstraat 1, Heeswijk-Dinther. De kleine optocht is op 22 februari van
13.00 tot 15.00 uur en de grote optocht op 23 februari van
13.00 tot 16.00 uur. Op 22
februari worden de volgende
wegen (gedeeltelijk) afgesloten voor alle verkeer behalve
voetgangers (Plein 1969, Jonker Speelmanstraat, De Fleru-

straat, Graaf Wernerstraat,
Ridder Robertstraat, Zijlstraat,
Donkeren Dijk, Julianastraat,
H. Stokstraat) en op 23 februari worden Plein 1969,
Irenestraat,
Bernhardstraat,
Julianastraat, Torenstraat en
Sint Servatiusstraat, Hoofdstraat, Abdijstraat, Zijlstraat en
Hertog Janstraat (gedeeltelijk)
afgesloten voor alle verkeer
behalve voetgangers. De beschikkingen zijn verzonden op
20 januari 2020.
- Gilde Sint Antonius Abt Vorstenbosch voor het organiseren van een rommelmarkt op
2 februari 2020 van 09.30 tot
15.30 uur in ’t Gildebergske,
Nistelrodesedijk 2 in Vorstenbosch. De beschikking is verzonden op 20 januari 2020.
- Carnavalsstichting De Wevers
voor het organiseren van een
jeugdoptocht op 21 februari
2020 van 09.30 tot 10.30 uur
in het centrum van Nistelrode.
De route is als volgt: De Hoef,
Laar, Parkstraat, Loosbroekseweg, Toon van Durenstraat,
Kloosterhof, Maxend, Laar,
Lindestraat en Tramplein. De
bovenstaande wegen zijn tijdens de optocht geheel of gedeeltelijk afgesloten voor alle
verkeer, behalve voetgangers.
De beschikkingen zijn verzonden op 20 januari 2020.
- Café/Zalen ’t Tunneke, voor
het organiseren van carnaval
in Café de Krul op 21 t/m 25
februari van 15.00 tot 01.00
uur op het parkeerterrein van
’t Tunneke, ’t Dorp 148, Heesch. De beschikkingen zijn verzonden op 21 januari 2020.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening
Ontwerpbestemmingsplan
Rukven 9, 9a en 10
Heeswijk-Dinther

Burgemeester en wethouders
maken op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening
de ter-inzage-legging bekend
van het ontwerpbestemmingsplan ‘Rukven 9, 9a en 10 Heeswijk-Dinther’, te raadplegen
op www.ruimtelijkeplannen.nl
met IDN-code NL.IMRO.1721.
BPRukven9a10-ow01).
Inhoud
Het plan behelst de herontwikkeling van drie percelen. Het
omzetten van 2 agrarische bedrijven naar een bedrijfsbestemming en het omzetten van een
agrarische bedrijfswoning naar
een burgerwoning.
Procedures 1b en 3b zijn van
toepassing

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

- Zoggelsestraat 46 kavel 22K01
Oprichten woning met bijgebouw en handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 16-01-2020
- Rozenstraat 10
Verbouw woning
Verzenddatum: 14-01-2020
- Kasteellaan/Schaapssteeg
Afgraven teeltlaag
Verzenddatum: 14-01-2020
Nistelrode
- Plan Zwarte Molen sectie F
nr.2219
Oprichten woonhuis
Verzenddatum: 13-01-2020
- Plan Zwarte Molen sectie L
1540
Oprichten 15 koopwoningen
Verzenddatum: 14 januari
2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Reguliere procedure

Uitgebreide procedure

Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
- Heilige Stokstraat 17
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening ivm realisatie aanbouw
Datum ontvangst:
14-01-2020
- Percelen Droevendaal en Baron v.d. Bogaerdelaan sectie E
375
Natuurontwikkeling
Datum ontvangst:
14-01-2020
Procedure 1a en 6 zijn van toepassing.

De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden
gepubliceerd. De bekendmaking
van deze aanvragen vindt plaats
via publicatie van een ontwerpbesluit.

Besluiten
Onderstaande
omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze
besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heesch
- ’t Dorp 94
Plaatsen banier inclusief verlichting
Verzenddatum: 13-01-20120

Besluiten
Onderstaande omgevingsvergunning is via de uitgebreide
voorbereidingsprocedure
verleend. Dit besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn.
Heeswijk-Dinther
- Rukven 11
Veranderen varkenshouderij,
bouw vleeskuikenstal en loods
en handelen met gevolgen
voor beschermde natuurgebieden.
Verzenddatum: 16-01-2020
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van
toepassing.

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

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

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

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

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

Een nieuw decennium:
hoe staan we ervoor?

Jack van der Dussen, fractievoorzitter VVD-Bernheze
Op uitnodiging van het Platform Eerlijk Over Heesch-West is een twintigtal
raads- en burgerleden van de gemeenten Bernheze, Oss en ’s-Hertogenbosch
afgelopen zaterdag op bezoek geweest bij het windmolenpark in NieuwBeijerland. Vanzelfsprekend was de VVD-Bernheze daarbij aanwezig om zich
over de windturbines te laten informeren.

Jeroen Bos, voorzitter van Progressief
Bernheze
Voor wie van cijfers houdt biedt
www.waarstaatjegemeente.nl een schat
aan cijfers over gemeenten in Nederland.
Het begin van dit decennium leek me een
goed moment om eens wat cijfers over
Bernheze op een rij te zetten. Hoe staan we
ervoor? En wat blijkt? Veel goed nieuws,
maar ook een paar aandachtspunten.
We beginnen met veiligheid. Het
aantal geregistreerde misdrijven
is gezakt van 394 per 10.000
inwoners in 2014 naar 265. Dat
scheelt nogal. En landelijk ligt het
op 455. Dat doen we dus goed.

Geldt dat dan voor alles?
Ik haal uit de cijfers twee belangrijke uitdagingen voor dit nieuwe decennium. Ten eerste is de
luchtkwaliteit hier slechter dan
landelijk. Dat is raar voor een

Wij bezochten inwoners, die op
verschillende afstanden van de
turbines wonen, en hebben daar
in de tuin staan luisteren naar
deze ‘monsters’. En hoe dichter
wij bij de turbines terecht kwamen, des te heftiger de verhalen.
Toen bekend werd dat er een
windmolenpark op die locatie
zou worden gevestigd, waren
de inwoners al bang dat het erg
zou worden. Maar…… dat het
zóóóó erg zou worden had men
niet gedacht. Wij zijn enorm ge-

‘Het aantal geregistreerde misdrijven is gezakt van
394 per 10.000 inwoners in 2014 naar 265
Ook het aantal verkeersongelukken ligt hier een stuk lager: 5,8
per 1.000 inwoners in Bernheze
en 7,5 landelijk. Dat moeten we
zien vol te houden.

groene gemeente. We weten
natuurlijk dat dat hoofdzakelijk
door de intensieve veehouderij
komt. Daar moet echt iets aan
gebeuren.

Ook de werkloosheid is bij ons
laag: 3 procent hier en 3,9 procent landelijk. Zo kunnen we nog
even doorgaan: goed onderwijs,
minder eenzaamheid onder ouderen, minder kinderen in de
jeugdzorg. Het kan natuurlijk
altijd beter - en dat moet ook maar de basis is hier goed.

De tweede uitdaging: we lopen
achter in duurzame energie.
We gebruiken relatief veel elektriciteit (omdat er in Bernheze
veel grote huizen staan), maar
we maken minder gebruik van
duurzame energie en rijden nog
weinig elektrisch. Werk aan de
winkel dus!

Word bezorger van deze krant!
Meer informatie: 0412-795170 of bezorging@bernhezemedia.com

schrokken van de verhalen van
de inwoners.
Er is sprake van ernstige geluidsoverlast. En niet eventjes of af
en toe, maar 24 uur per dag, 7
dagen in de week. Tijdens ons
bezoek was het windkracht 2
en viel het nog mee, maar bij
windkracht 4 tot 5 “lijkt het wel
oorlog”, zei de inwoner die op
ongeveer 500 meter van de turbines woont.
Bij een dergelijke windkracht kan

het echtpaar ’s nachts niet slapen! Het is nooit meer stil!
Op onze ronde door het dorp
zagen wij veel woningen te koop
staan, want inwoners willen de
windturbines ontvluchten.
De VVD-Bernheze heeft als enige partij tegen het raadsvoorstel
gestemd om het vetorecht voor
windturbines op Heesch-West op
te geven. De andere partijen zullen nu wel spijt hebben.
Reageren: info@vvdbernheze.nl

DNI
Mieke Dobbelsteen, voorzitter Lokaal
De Nieuwe Instelling. Bij deze titel denk ik eerlijk gezegd niet direct aan een
gemeenschapshuis of een plek voor creatieve of persoonlijke ontwikkeling,
en eigenlijk ook niet aan een bibliotheek. (Misschien een idee om de bewoners van Heesch te laten meedenken over een naam die uitnodigt om te
ontmoeten, creatief te zijn en te verdiepen?)
In ons verkiezingsprogramma
stond ‘een vernieuwd gemeenschapshuis de Pas’ bij onze speerpunten voor Heesch. Als Lokaal
kunnen wij stellen dat wij geloven in het bundelen van krachten
en hebben we laten zien dat een
fusie positief kan uitpakken. Wij
hopen dan ook van harte dat er
een echte huiskamer zal komen
voor Heesch, waar ook fijne activiteiten zijn voor een breed publiek. Zelf kom ik er al regelma-

tig, omdat onze dochters dansen
bij de balletschool.
Zeer benieuwd zijn wij dan ook
naar het businessplan, waarin is
uitgewerkt of de samenvoeging
van CC De Pas en de Eijnderic en het onderbrengen van de
bibliotheek leidt tot een gunstige exploitatie. De uitdaging voor
deze nieuwe organisatie is een
en ander zo in te richten, dat het
in staat zal zijn zonder een vorm

van subsidie de exploitatie rond
te krijgen. Alle gemeenschapshuizen in de andere dorpen van
onze gemeente zijn in staat om
zonder subsidie het hoofd boven
water te houden.
Tsja, de huidige werknaam maakt
wat mij betreft niet nieuwsgierig,
maar de nieuwe plannen zeker
wel!
mieke@lokaal.nu

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 27 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. Wat is de voornaam van de persoonlijk Adjudant van Prinses Heidi?

2. Naar welk NK mag Jason van de Beeten?

Bos bloemen
t.w.v. € 15,-

3. Hoeveel jaar bestaat het maandblad D’n HaDeejer?

4. Naar welk land gaan de KBO Nistelrode en Vorstenbosch op reis?

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

5. Welke functie had Van de Veerdonk in 1944?

Winnaar vorige week:
Anja van Heeswijk
Het antwoord was:
PYJAMA

INFORMATIE VOOR DE KERNEN
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Start school, verkeer en veiligheid Hercertificering KVO
Cor van Erp, SP Bernheze Ruimtelijke Zaken
Bedrijventerreinen
Je kent het wel, chaos bij school tijdens het halen en brengen. Overal Bernheze
kinderen, ouders, fietsers en auto’s. Veel kinderen worden daarom met de
auto gebracht, dat zou veiliger zijn. Waardoor het juist onoverzichtelijker
en onveiliger wordt. Bovendien leren kinderen hierdoor niet zelf meedoen
aan het verkeer.
Veiligheid bij school
De SP Bernheze ondersteunt
van harte het initiatief voor verkeersveiligheid bij basisscholen in
de gemeente. Door het alsmaar
drukker wordende verkeer is veilig naar school gaan een hele klus
voor onze kinderen. Schoolbesturen, ouders en kinderen van
basisscholen zouden in actie kunnen komen. Een goede zaak op
zich. Voor de veiligheid zijn vooral zebrapaden bij de basisscholen

hard nodig! Zo kunnen de kinderen veilig van en naar school
gaan. Actie voeren voor de
hoogst noodzakelijke veiligheid
in en om de school. Dat verdient
zeker steun. Wat de SP Bernheze
betreft gaat de gemeente daar
de komende tijd serieus werk van
maken. Graag zouden we als SP
zien dat bij alle basisscholen in
Bernheze (opnieuw) naar de verkeersveiligheid gekeken wordt.
Door de toegenomen verkeers-

drukte en de grote haast van
weggebruikers ontstaat er veel
onveiligheid om de scholen. Als
verkeersveiligheid een punt van
aandacht wordt zijn er maatregelen te nemen qua veiligheid.
Enkele voorbeelden: Verkeersremmende maatregelen, eenrichtingsverkeer, zebrapaden, sluizen, et cetera. Dat geeft kinderen
toch de nodige veiligheid bij het
naar schoolgaan en de ouders
een heel wat geruster gevoel.

Bibliotheek van de toekomst
De openbare bibliotheek is sinds
jaar en dag voor heel veel mensen de toegangspoort tot informatie, kennis, kunst en cultuur.
De bibliotheek van de toekomst
is een kenniscentrum dat functioneert op het snijvlak van educatie en informatie; een belangrijk platform voor ontplooiing en
een inspiratiebron voor nieuwe
ontwikkelingen.
Bibliotheken
vormen plekken waar mensen
elkaar ontmoeten, informatie
vinden en uitwisselen, activiteiten organiseren en waar verschillende culturele, sociale en maatschappelijke functies bij elkaar
komen. D66-Bernheze vindt die
rol uitermate belangrijk.
De afgelopen maanden heeft de
bibliotheek in Heeswijk-Dinther
een flinke opknapbeurt gekregen. De bibliotheek kreeg
nieuwe meubels, een andere
inrichting van de collectie, meer

studieplekken en een vloer en
wand met kenmerkende plaatsen en gebruiken uit Heeswijk-Dinther.
De nieuwe bieb wil het gastvrije
middelpunt van de samenleving
zijn waar mensen binnenlopen
voor een gratis kopje koffie, een
krantje en een praatje of waar de
jeugd samenkomt om huiswerk

te maken. Een vindplaats voor
kennis en stilte met uitkijk op het
nieuwe marktplein. Hip en happening. In Heeswijk-Dinther zijn
ze er helemaal klaar voor.
Mathieu Bosch,
raadslid D66-Bernheze
bernheze.d66.nl

Mathieu: ‘De nieuwe bieb wil het gastvrije middelpunt
van de samenleving zijn’

Duidelijke taal!
Ruud Leeijen, raadslid CDA Bernheze
De Nationale Voorleesdagen zijn weer gestart. Van 22 januari tot en
met 1 februari is het tien dagen een voorleesfeest. In het hele land
zijn voorleesactiviteiten op scholen, bibliotheken, kinderdagverblijven en boekhandels. Zo organiseren de bibliotheken in Bernheze
bijvoorbeeld een pyjamaparty voor peuters en kleuters.
In Nederland heeft ongeveer één
op de zes mensen moeite met lezen en schrijven. Dit heeft een
grote impact op hun persoonlijke leven. Uit onderzoek blijkt dat
laaggeletterden minder snel een
baan vinden, minder gezond leven en minder grip op geldzaken
hebben.
Het aantal laaggeletterden blijft
groeien. Dit komt onder andere
doordat Nederland vergrijst, er
meer nieuwkomers zijn en steeds
meer jongeren van school gaan
met te lage basisvaardigheden.

De gemeente Bernheze is al een
tijd aan de slag met communiceren in duidelijke taal. Daarbij helpen taalexperts de gemeente om
brieven in Jip-en-Janneketaal te
schrijven, zodat zo veel mogelijk
inwoners de brieven begrijpen.
Het belang van een goede taalvaardigheid is groot. (Voor)lezen
helpt hierbij. Het heeft een positief effect op de woordenschat,
spelling en tekstbegrip, door het
voorlezen krijgen kinderen een
beter begrip van de wereld. Doe
daarom mee aan de Nationale

Voorleesdagen en ervaar vooral
ook hoe leuk het is om een boek
(voor) te lezen!
CDA Bernheze: altijd in de Buurt!

Cereslaan-De Beemd in Heesch, ‘t Retsel in
Heeswijk-Dinther en Kleinwijk in Nistelrode
BERNHEZE - De bedrijventerreinen Cereslaan-De Beemd in Heesch, ‘t
Retsel in Heeswijk-Dinther en Kleinwijk in Nistelrode zijn veilig bevonden en er is weer voor drie jaar hercertificering voor Bernheze. Het
keurmerk wil zeggen dat de bedrijventerreinen schoon en veilig zijn.
Op 12 november vond de hercertificering plaats in de vorm van
een audit voor de drie bedrijventerreinen en eind december was
de definitieve uitslag dat het certificaat voor de komende drie jaar
verlengd is. Er wordt gewerkt aan
‘schoon, heel en veilig’ op alle bedrijventerreinen.
Keurmerk
Het Nederlandse bedrijfsleven lijdt
jaarlijks veel schade door criminaliteit en onveiligheid. De overheid
en het bedrijfsleven willen hieraan
graag iets doen. Om deze reden is
het Keurmerk Veilig Ondernemen
(KVO) ontwikkeld. Het KVO is
een structuur voor het opbouwen
van samenwerking tussen ondernemers, de gemeente, politie en
brandweer. Overlast en criminaliteit worden aangepakt en de
veiligheid in een gebied wordt
vergroot. Er is een keurmerk voor
bedrijventerreinen: het KVO-B.
Tot slot
Hercertificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor
Bedrijventerreinen is een continu proces. Dankzij de intensieve
samenwerking van de Ondernemersverenigingen, de SOB, de
ondernemers op de bedrijventerreinen, de politie, brandweer en

gemeente kunnen de genoemde
bedrijventerreinen weer drie jaar
vooruit.
Korting
Tip voor de ondernemer: Geef bij
je verzekering aan dat je gevestigd
bent op een gecertificeerd KVO-B
bedrijventerrein en dat je lid bent
van de ondernemersvereniging,
dan kun je korting krijgen op je
verzekering. Het certificaat van
het Keurmerk Veilig Ondernemen
kunnen de ondernemers van
www.kvo-bernheze.nl afhalen.
Ook voor meer informatie ga je
naar deze website.
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OOGcontact

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

5x 1/5 staatsloten

n
le
e
e

Oplossing
vorige week:
Jolanda Hendriksvan der Wijst uit
Heeswijk-Dinther

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Winnaar:
Dianca Goijaarts
kan de staatsloten
ophalen bij
Kantoorboekhandel
Paperpoint
Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.

MOOIBERNHEZERTJES
TE KOOP
NIEUWE
DESSO TAPIJTTEGELS
In allerlei kleuren/soorten. Grote
voorraad, scherpe meeneemprijs.
Vanaf € 2,- per m2. Duinweg 17,
Schijndel, 06-23034594.
Ma-wo-do-vrij-za open,
Di-, en za-middag op afspraak.

TE HUUR
BEDRIJFSRUIMTE
Van 50, 100, 150, 170 en 255 m2,
voorzien van overhead en loopdeur. Meer informatie: neem gerust contact op met Sijme Smits
06-46111667 of kijk op
opslagunit.eu.
OPSLAGUNITS IN
NISTELRODE
Afmeting 24, 40 of 48 m2
Geïsoleerd en verwarmd.
Eigen toegang door batch.
Informatie: 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.

AANGEBODEN
FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen:
0413-292911/06-25416954.
Mario & Christa Bok.
PEDICURE NISTELRODE
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
TROMMELEN VAN
AFRIKAANSE RITMES
Kom vrijblijvend kijken of dit
iets voor je is, op donderdag 23
januari om 20.00 uur.
De Oude klompenfabriek,
Schootsestraat 45, Schijndel.
Info: 06-16647192,
josoerlemans@home.nl.
JEU DE BOULES BALLEN
LIGGEN DIE NIET GEBRUIKT
WORDEN?
Heb je er één, twee of vier,
we komen ze graag ophalen.

We gaan deze gebruiken voor
het jaarlijks strandjeudeboulestoernooi in Nistelrode.
Laat het ons weten via:
strandjeudeboules@gmail.com
OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode.
Tijdens kantooruren geopend.
Vrijdagmiddag gesloten.
Of Bunderstraat 1 in Heesch en
steun hiermee het goede doel
Stichting Opkikker.
LEGE TONERS
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode.
Steun hiermee het goede doel
Hulphond.
Tijdens kantooruren geopend.
Vrijdagmiddag gesloten.
KERKELIJKE BEELDEN,
ROZENKRANSEN EN
DEVOTIEPRENTJES ENZ.
Albert Dominicus, Vorstenbosch
0413-362343.

WIL JE
JE EEN
EEN ZOEKERTJE
ZOEKERTJE PLAATSEN?
PLAATSEN?
WIL
Tot 20
20 woorden
woorden €
€ 5,-.
5,-. Elke
Elke 10
10 woorden
woorden extra
extra €
€ 2,50
2,50 meer.
meer. Geboorteadvertentie
Geboorteadvertentie €
€ 10,-.
10,-.
Tot
info@demooibernhezekrant.nl
of
0412-795170.
info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

HET JAAR VAN DE RAT
Tekst?

Extra
zakcentje ?
bijverdienen

Word
bezorger van
deze krant!
Meer informatie: 0412-795170
of bezorging@bernhezemedia.com

Zie oplossing pagina 35
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Franse soldaten als expediteurs
BERNHEZE - Het was 4 november 1944 toen burgemeester Van de Veerdonk persoonlijk ter plaatse kwam aankondigen
dat de meisjesschool in Dinther de volgende morgen beschikbaar moest zijn voor inkwartiering van Franse soldaten.
Aankomst
Op 5 november 1944 kwamen zij ’s morgens met grote, overdekte vrachtauto’s in
Dinther aan. Zij behoorden bij de ‘23ième
Groupe de Transport’. Het was een verzameling van ongeveer 350 mannen met een
vijftigtal vrachtauto’s.
Ze hadden hier als taak levensmiddelen
over te brengen van het militaire vliegveld
bij Eindhoven naar opslagplaatsen in Den
Bosch en Oss. Ze werden ook ingekwartierd
bij de burgerbevolking in Dinther en Heeswijk. Bij ons thuis werden twee chauffeurs
ondergebracht. Het waren André Mèheux,
20 jaar, en een wat oudere getrouwde soldaat, luisterend naar de naam Jean.
Belevenissen
André nodigde mij uit om met hem mee
naar Eindhoven te rijden. Daar moest ik
buiten het vliegveld wachten totdat zijn
vrachtauto beladen was om vervolgens de
rit naar de veemarkt in Den Bosch te beginnen. Hij zette me af tegenover de ingang
op een breed straatplein. De tijd verstreek
met wat heen en weer lopen totdat ik het
al bekende fluiten van granaten, komend
van even over de Maas, herkende van
soortgelijke Dintherse gebeurtenissen. Ik
verschool me gehurkt zittend in een portiek van een huizencomplex tegenover de
veemarkt. Een vijftal granaten viel op het
marktterrein.
Na de beschieting verliet André als de zoveelste vrachtauto het marktterrein waarbij
hij mij met een blij gezicht direct oppikte.
Door de taalbarrière konden we elkaar
weinig vertellen, maar het was duidelijk dat
het de eerste en de laatste keer was dat ik
met André mocht meerijden.
Onderhoud bewapening
Aan het onderhouden van het vuurwapen,
in hun auto aanwezig, besteedden de Fransen weinig of geen tijd. Wel gingen sommigen met hagelgeweren in het veld op
hazen jagen. Op andere momenten gingen
ze met geweer of stengun op conservenblikjes schieten, die ik in het water van de
Aa moest gooien.
Tijdelijk vertrek naar het zuiden
Op 16 december 1944 viel het Duitse leger

De Amerikaanse Sherman tank in het centrum van Bastogne

onder leiding van generaal Von Rundstedt
onverwachts de Belgische Ardennen binnen. Daardoor brak in Dinther op diezelfde dag onder de Franse soldaten paniek
uit. Zij verlieten in grote haast ons dorp.
Na de geallieerde overwinning in de slag
om de Ardennen keerden zij enige weken
later weer op dezelfde plaatsen en in hun
onderkomens terug. Zij verlieten ons dorp
definitief op 30 april 1945, dit tot verdriet
van vele dorpsbewoners.
Noodlot
Lambert van der Wielen, een zoontje van
Piet van der Wielen en wonende langs
de Zuid-Willemsvaart, werd op 6 februari 1945 slachtoffer van een ongeluk. Hij
ging als 10-jarige met zijn oudere zus Toos
achter op de fiets naar de kerkdienst in het
parochiehuis in Dinther om als misdienaar
in de dagelijkse mis zijn vrijwilligerswerk te
doen. Hij kwam op het dorpsplein met zijn
hoofd tussen twee daar manoeuvrerende

auto’s klem te zitten en stierf ter plekke. Hij
werd bij de kloosterzusters opgebaard en
op 9 februari in het bijzijn van een twintigtal Fransen op het Dintherse kerkhof begraven.
Kroningsdag
Op 4 september 1948, de dag van de kroning van prinses Juliana tot koningin, fiets-

ten Jan de Beer, mijn latere zwager, en ik in
de Ardennen. In het centrum van Bastogne
zagen we, hoog geplaatst op het centrale stadsplein, een Amerikaanse tank staan
als bevrijdingsmonument. Het zien hiervan
was voor mij een herinnering aan de bevrijding van Dinther enige jaren terug.

HERDENKING

75 JAAR
BERNHEZE

ONDERSTAANDE VERHALEN
WORDEN NAAR AANLEIDING VAN
HERDENKING 75 JAAR BERNHEZE
GEPUBLICEERD

Burgemeester Van de Veerdonk 1934 - 1957

Franse soldaten op de begraafplaats van de Dintherse kerk in november 1944. Een officier knielt bij een graf

D-Day (5 juni)
We Remember (14 augustus)
Piet Hanegraaf I (28 augustus)
16-18 September (11 september)
Een oorlogsmisdaad (18 september)
Ochtend 19 september (25 september)
Middaguur 19 september (2 oktober)
Zuivering Laverdonk (16 oktober)
Driedaagse ‘Slag om Heesch’ I
(23 oktober)
Driedaagse ‘Slag om Heesch’ II
(6 november)
Het veldhospitaal (13 november)
1 oktober (27 november)
Ramp op Den Dolvert (11 december)
Piet Hanegraaf II
Flight Sergeant George Thompson, V.C.
(18 december)
Koeien begraven (8 januari 2020)
Schietoefening Franse Soldaten
(22 januari 2020)
Mijn tante I
Langs de Aa
In verkeerde handen
Mijn tante II
Broer van Gestel
Piet Hanegraaf III
Bernard v.d. Heijden
Burgerslachtoffers
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DUURZAAM BOUWEN
Repair Café
“Toch zonde hè dat het kapot is en dat ik
het zelf niet kan maken. Er mee naar de
winkel gaan is ook de moeite niet waard, de
reparatiekosten zullen wel hoger zijn dan wat
het ding nog waard is!”
HEESCH - Denk jij dat ook wel eens? Kom dan eens naar Repair
Café Heesch, misschien kunnen wij het samen met je repareren en
hoef je niets nieuws aan te schaffen. Iedere eerste woensdag van de
maand zijn we aanwezig in de zaal aan de zijkant van de kerk, aan
de Kerkstraat 2. Dus ook weer op woensdag 5 februari.
Van 13.00 tot 16.00 uur zijn
vaklieden aanwezig zoals elektriciens, een naaister, fietsenmakers, een computertechnicus,
een meubelmaker, een elektronicaman en een sieradenreparateur.

Waarop letten bij het kiezen van
een warmtepomp?
BERNHEZE - Een paar weken geleden stond hier een korte uitleg over de warmtepomp als een duurzaam
alternatief voor de verwarmingsketel. Om te bepalen welke warmtepomp in aanmerking komt is er een
aantal zaken om op te letten. In samenspraak met jouw installateur kies je een merk en de capaciteit
van de warmtepomp.
Met name dat laatste is van
belang om even goed bij stil te
staan. Een te zware warmtepomp

schatting kunt maken van de
benodigde warmtepompcapaciteit. Van belang is onder meer

‘Van de juiste warmtepomp op de juiste manier
geïnstalleerd en ingeregeld kun je jaren plezier hebben’
is onnodig duur, bij een te lichte
warmtepomp kom je warmte tekort in een langere periode van
hele strenge kou.
Op www.onsbeco.nl/energiecafes
vind je een rekentool waarmee
je zelf aan de hand van je huidige gasverbruik een aardige

of en hoeveel warm water je ter
beschikking wilt hebben via de
warmtepomp.
Cijfers van de fabrikanten geven
vaak een vertekend beeld omdat ze gemeten worden onder
gunstige omstandigheden. Te

vergelijken met door de fabriek
opgegeven verbruikscijfers van
auto’s. Om te komen tot de juiste keuze voor een warmtepomp
is het raadzaam goed met de installateur te overleggen. BECO
kan daar een helpende hand bij
bieden, maar uiteindelijk blijft
het een persoonlijke keuze.
Van de juiste warmtepomp op de
juiste manier geïnstalleerd en ingeregeld kun je jaren plezier hebben. Wordt vervolgd!

Koffiezetters, schemerlampjes,
radio’s, föhns, fietsen, rollators,
speelgoed, een armbandje of
kettinkje, servies... alles wat stuk
is, is welkom en maakt kans op
een geslaagde reparatie. We
kunnen je ook helpen met problemen aan je mobieltje, je pc of
laptop, maar ook een broek die
te lang is, een zoom die uit een
rok is, een los naadje of een kapotte rits kan worden gemaakt.
Dit alles tegen een kleine, vrijwillige bijdrage. Onderdelen hebben we niet op voorraad, maar
we helpen en adviseren je met
de aanschaf daarvan.
Veel aangeboden spullen zijn

elektrische apparaten en daarom
zijn we ter uitbreiding van onze
groep reparateurs op zoek naar
mensen met ervaring in elektro/
elektronica. Wil jij je ook één
middag per maand heel nuttig
maken onder het genot van een
lekker bakje koffie of thee en
genieten van de contacten en de
gezelligheid óf heb je hier vragen over? Neem dan contact op
met Ron Verduin, 0412-454867,
06-46423839 of via
repaircafeheesch@gmail.com.

PIETBOON by
DOUGLES
& JONES

Meer info of aanmelden op
www.onsbeco.nl

Laadpalen

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

Geen btw voor particulieren

DUURZAAMHEID
TIP
RADIATORFOLIE
Radiatorfolie is
gemakkelijk aan te
brengen en houdt
meer warmte in
huis vast waardoor
je minder hoeft te
stoken.
Met radiatorfolie
kun je al snel € 30,per jaar besparen.
Radiatorfolie kost
voor een gemiddelde
woning zo’n € 20,-.

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Industrieterrein Vluchtoord
T 0413 - 27 01 10
E info@vanschijndeltegels.nl
www.vanschijndeltegels.nl

Regelmatig te zien bij RTL 4

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

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

Noorderbaan
- Nistelrode
T. 0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl
Noorderbaan
8-8
Nistelrode
- T. -0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl
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BERNHEZE BOUWT
COLUMN
ONNO
NAAR EEN NIEUWE
VORM VAN RUIMTELIJKE ORDENING:
DE OMGEVINGSWET

• Kozijnen Deuren Ramen
Hondstraat 3 - 5476 KT Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl - www.addonkers.nl

Via mijn column heb ik u al
eerder geïnformeerd over
de komst van de nieuwe
ONNO TRUSCHEL is
Omgevingswet; de grootste
zelfstandig adviseur op
het gebied van ruimtelijke
wetgevingsoperatie sinds de
ordening en eigenaar van
Tweede Wereldoorlog. Zoals
RO Connect in Heesch.
u inmiddels weet bundelt
de Omgevingswet straks 26 bestaande wetten op het
gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening
en natuur. Met de Omgevingswet zal er nog maar één
wet zijn voor de hele leefomgeving. In 2021 zal de
Omgevingswet van kracht worden.

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Veiligheid

Koksteeg 50 - Vinkel
bij klussen
06-10189411

Bij klussen staat de veiligheid
voorop. Met de onderstaande
veiligheidstips voorkom je ongelukken:
- Ga na of gereedschap aan
alle eisen voldoet; check de
scherpte van je zaag en stanleymes en kijk of je apparatuur voldoet aan de vereiste
CE-richtlijn (dit vind je op het
apparaat of de verpakking).
- Zorg voor een opgeruimde
werkplek zodat je nergens
over kunt struikelen.
- Denk aan goede verlichting
en ventilatie.
- Gebruik een ladder met
stevige voet en plaats hem op
een stabiele ondergrond. Bij
werken op het dak: zorg dat
de ladder ±60 cm uitsteekt
en bevestig hem aan het dak.
Hijs de materialen naar boven
zodat je bij het beklimmen
beide handen kunt gebruiken.
- Werk je met een gasbrander?
Hou een emmer water bij de
hand.
- Gebruik waar nodig
beschermingsmiddelen als
veiligheidsbril en gehoorbeschermers.
- Kies bij sloopwerk voor veiligheids-schoenen (verstevigde
neuzen).
- Sta bij boren altijd recht achter het te boren gat en hou
de machine met twee handen
vast.

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

Wat gaat u daar van merken?
Allereerst zal het ‘oude vertrouwde’ bestemmingsplan
verdwijnen. Op grond van de Omgevingswet moet de
gemeente een omgevingsplan gaan vaststellen.
Het bestemmingsplan bevat vooral regels over bouwen
en gebruik van gronden. Deze regels zullen straks
ook weer terugkomen in het omgevingsplan. Maar
het omgevingsplan is niet beperkt tot regels voor ‘een
goede ruimtelijke ordening’. Het omgevingsplan kan alle
aspecten van de veilige en gezonde fysieke leefomgeving
omvatten. Het is dus een ‘bestemmingsplan plus’.
De nieuwe Omgevingswet richt zich dus op het
instandhouden van een ‘veilige en gezonde fysieke
leefomgeving’. De term ‘goede ruimtelijke ordening’, die u
de afgelopen jaren regelmatig in mijn columns bent tegen
gekomen, zal dus verdwijnen.

KWALITEIT VAN DE FYSIEKE LEEFOMGEVING
WORDT EEN BELANGRIJK UITGANGSPUNT
Met het verdwijnen van de term ‘goede ruimtelijke
ordening’ en de introductie van ‘veilige en gezonde
fysieke leefomgeving’, heeft de Omgevingswet een
bredere reikwijdte ten opzichte van de huidige Wet
ruimtelijke ordening. Hiermee onstaan dus meer
mogelijkheden om milieuaspecten, zoals geur, fijnstof,
veiligheid en gezondheid een plek te geven in het
omgevingsplan.

Bron: www.vtwonen.nl

MEER INFO

info@beeten.nl
MEER INFO
www.beeten.nl
info@beeten.nl
www.beeten.nl

NIEUWBOUW
VERBOUW
NIEUWBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN
VERBOUW
PRIJSOPGAVE AAN
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN
PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,
5388 PN Nistelrode
T.
0412 61259416,
Bedrijvenweg
5388 PN Nistelrode
T. 0412 612594

Het gaat om kwaliteit
Door het samenbrengen van alle beleid en alle regels die
betrekking hebben op de fysieke leefomgeving in één
plan, ontstaat een totaal afwegingskader. Tegenstrijdige
en dubbele regelingen worden op deze manier
voorkomen. Procedures kunnen sneller.
Het omgevingsplan biedt hierdoor de mogelijkheid om
nieuwe ontwikkelingen te realiseren met eenvoudigere
procedures, waarbij het vooral gaat om kwaliteit. Nieuwe
ruimtelijke initiatieven zullen dus meer op grond van
kwalitatieve normen beoordeeld (kunnen) gaan worden.
Niet meer alleen of iets ‘onder’ of ‘boven’ de norm valt.
Binnen de kaders zal een algehele belangenafweging
gemaakt worden, waarbij de kwaliteit van de
leefomgeving in z’n totaliteit een belangrijk criterium zal
zijn. Dit betekent een wat andere manier van werken.
Meer overleg en afstemming met belanghebbenden
(aanvrager en omgeving) en met de inhoudelijke
specialisten. Wellicht ook meer kansen!
Laat u goed adviseren!
onno@roconnect.nl - www.roconnect.nl - 06-2909 9005
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Concert Vocaal
kwartet: Quatre
Vin Rouge
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De mensen bij Kringloopbedrijven Maasland
‘Samen maken we het een stuk leuker’
HEESCH - In een serie artikelen stellen we verschillende mensen aan je voor die op de een of andere
manier zijn verbonden aan Kringloopbedrijven Maasland. De ene keer als medewerker, de andere keer
als stagiaire of als vaste bezoeker. Dit keer Jet Korsten, vaste klant in Heesch.
Na weer een bezoekje aan de
vestiging in Heesch bedenkt Jet
dat het tijd is om ook eens iets
terug te doen voor de medewerkers in Heesch. Wat volgt is de
uitnodiging om te komen eten

NISTELRODE - Quatre Vin
Rouge is een vocaal kwartet en
bestaat intussen zeven jaar. Het
kwartet zingt a-capella in veel
verschillende muziekstijlen.
Enkele liedjes worden op piano of gitaar begeleid. Ze zingen chansons en liederen van
Barok tot de jaren ‘60 en ‘70
en later. Een groot aantal stukken is speciaal voor dit kwartet
bewerkt door Antoon Ariëns;
www.aemusic.nl.
Concert: zondag 16 februari
Locatie: CC Nesterlé
Aanvang: 15.00 uur
Entree: € 10,-.
Quatre Vin Rouge bestaat
uit sopraan Marianne van
Oorschot, alt Delian Corssmit-Koenen, tenor Antoon
Ariëns en bas Gerard van de
Kolk. Kaarten à € 10,- zijn verkrijgbaar in de foyer van de
CC Nesterlé. Je kunt ook een
plaats reserveren via
quatre.vin.rouge@gmail.com.
De kaarten liggen vervolgens
klaar bij de kassa op de middag van het concert.

en kleding in. Bruikbare spullen
worden gesorteerd en na eventuele reparatie te koop aangeboden in de winkels in Oss en
Heesch. Het kringloopbedrijf
heeft geen winstoogmerk; de
opbrengsten worden gebruikt
om mensen die om wat voor reden dan ook meer afstand tot de
arbeidsmarkt hebben, een baan,

‘Elke keer als ik er ben, vind ik weer
iets dat ik goed kan gebruiken’
bij Jet. Dat is uiteraard niet aan
dovemansoren gericht en het
bezoek afgelopen zomer is letterlijk bijzonder in de smaak gevallen!
Etentje voor medewerkers bij Jet

Zo’n tien jaar geleden komt Jet
voor het eerst in contact met het
Kringloopbedrijf en is ze meteen
verkocht. “Heerlijk om regelmatig rond te neuzen en te bedenken hoe je artikelen een nieuwe
functie kunt geven of gewoon
kunt hergebruiken.”
Na opening van de vestiging in
Heesch is Jet al snel een vaste
klant. “Er hangt een geweldige
sfeer in Heesch. Je merkt gewoon dat de mensen betrokken
zijn en het er erg naar hun zin
hebben!”

Jet is een fanatiek hobbykok. Ze
kookt regelmatig voor familie
en vrienden. Onder het motto
‘Samen maken we het leuker’ inmiddels ook voor buurtgenoten.
En natuurlijk is het Kringloopbedrijf de leverancier van het
grootste gedeelte van het servies
en bestek. “Elke keer als ik er
ben, vind ik weer iets dat ik goed
kan gebruiken. En het is meestal zo goedkoop dat als ik er op
uitgekeken ben, ik het gewoon
weer terugbreng. Dan heeft een
ander er weer plezier van.”

Kringloopbedrijven Maasland
In de gemeenten Oss, Bernheze
en Landerd zamelt het kringloopbedrijf gebruikte goederen

scholing of leerwerktraject aan
te bieden in een veilige omgeving.
Op deze manier draagt Kringloopbedrijven Maasland bij aan
het sociale klimaat in de deelnemende gemeenten en bovendien wordt door het stimuleren
van hergebruik een substantiële
bijdrage geleverd aan het milieu.

Wil je ook vrijwilliger worden bij Kringloopbedrijven Maasland?
Kijk dan voor meer informatie op kringloopbedrijfoss.nl
of bel 0412-626111.
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JONGEREN
EN KINDEREN
Fioretti College en Zwijsen College
voortaan ‘Excellente School’

Kom kennismaken tijdens het
Open Huis op het Elde College

VEGHEL - Beide scholen ontvingen op maandag 20 januari het predicaat ‘Excellente
School’ uit handen van Hanneke Taat, voorzitter van de jury Excellente Scholen van
de Onderwijsinspectie. Medewerkers en leerlingen werden toegesproken door de locatiedirecteuren Clemens Geenen en Barbara Sol, algemeen directeur Anita O’Connor
en wethouder Coby van der Pas. In het bijzijn van OMO-bestuursvoorzitter Jos Kusters en veel pers steeg er een luid gejuich op in beide aula’s. Een prachtige bevestiging
van de kwaliteit van het voortgezet onderwijs in Veghel.

SCHIJNDEL/SINT-MICHIELGESTEL - Basisschoolleerlingen en hun ouders zijn ook dit
jaar weer van harte welkom tijdens het Open Huis van het Elde College. Op vrijdagavond 24 januari trappen de afdelingen vmbo en praktijkonderwijs af in het brugklasgebouw in het Kloosterpark en de praktijklokalen. De avond start om 18.00 en eindigt om
21.00 uur. De zondagmiddag daarna, 26 januari, is het de beurt aan het (tweetalig) vwo,
havo en havo/vmbo T in Schijndel. Bezoekers zijn van 12.30 tot 16.00 uur welkom.

voor wie het reguliere onderwijs nog een
te grote stap is, starten in koersklassen.
In kleine groepen wordt maatwerk geleverd en worden leerlingen begeleid om
de overstap naar de reguliere klassen te
maken.

V.l.n.r.: Anita, Hanneke en Clemens

Fioretti College
Het Fioretti College ontving het predicaat
excellent vanwege de bovengemiddelde
aandacht voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Vanuit het Team
Ondersteuning Fioretti (TOF) worden
vakdocenten en mentoren geschoold en
begeleid.
Op leerlingniveau kan remedial teaching,
een coach of persoonlijk begeleider worden ingezet. Andere speerpunten zijn
contact met ouders, maatwerk, persoonlijke aandacht en trainingen. Leerlingen

Zwijsen College
Aan het Zwijsen College is het predicaat
excellent toegekend voor de afdeling Fast
Lane vwo+. Fast Lane staat voor versnellen, de + staat voor verbreden en is een
goed voorbeeld van onderwijs op maat.
Vwo-leerlingen worden uitgedaagd om
in hun eigen tempo - indien mogelijk versneld - het vwo-diploma te behalen.
Vwo-ers verbreden in de onderbouw
door één van de extra vakken te kiezen:
natuurwetenschappen (robotica) of Chinees. Bijna de helft van de vwo-leerlingen
neemt deel aan dit succesvolle programma.
Alle betrokkenen zijn enthousiast over
deze vorm van onderwijs die leerlingen
motiveert en uitdaagt.

Op zondag 2 februari opent locatie
Sint-Michielsgestel haar deuren van 12.30
tot 16.00 uur. Het Elde College heeft een
breed aanbod en diverse projecten. Zo is
vorig schooljaar gestart met de succesvolle Sportklassen.
Musicalklas
Vanaf augustus 2020 kunnen brugklasleerlingen vmbo, havo en vwo op
het Elde College in Schijndel starten in de
Musicalklas. Sta je graag op het podium
en kies je voor de Musicalklas dan krijg je
twee uur per week (op donderdagmiddag) extra lessen muziek, drama en dans.
Nieuw: Brugklas Basis/Pro
Vanaf augustus starten we ook met een
nieuw type brugklas: vmbo Basis/Pro. Dit
is een dakpanbrugklas voor leerlingen met
het enkelvoudig advies praktijkonderwijs
of het dubbeladvies vmbo Basisberoepsgerichte leerweg – praktijkonderwijs. In
deze klas wordt lesgegeven op het hoogste niveau, in dit geval vmbo Basis aangevuld met praktijklessen van het praktijkonderwijs.

De Ondernemersklas havo 4
Komend schooljaar gaat ook De Ondernemersklas in havo 4 van start. Het starten
van een eigen bedrijf staat hierbij centraal.
Een gemotiveerde groep leerlingen met
Bedrijfseconomie en economie in hun
pakket wordt een echte ondernemer. In
een periode van tien maanden zetten ze
een bedrijf op, ontwikkelen ze een eigen
duurzaam product, bedenken ze een marketingstrategie en boren ze een markt
aan.
Eigen leerlingen actief betrokken
Een grote groep leerlingen van de school
is actief betrokken bij het Open Huis. Zij
zorgen voor de ontvangst, geven informatie en maken onderdeel uit van diverse activiteiten. Ook de leerlingenraad is
aanwezig. Stel vooral je vragen aan onze
leerlingen.

Wat
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Extra uitdaging?
Hermesprogramma
Zoek je naast het gewone lesprogramma
extra verdieping? Daarvoor heeft Bernrode
het Hermesprogramma, genoemd naar
de Griekse god Hermes. Je kunt in klas 1
bijvoorbeeld meedoen aan o.a. robotica,
toneel en zang.

Zondag 3 februari 2019

Snuffelstages (woensdag 6 en 13 februari 2019)

Bereikbaarheid

De eerste klas
We plaatsen je altijd bij minstens één
leerling van je voorkeur in de klas. Elke
lesdag in klas 1 begint om 8.35 uur en
eindigt om 14.40 uur, dan kun je samen
heen en terug fietsen!
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JONGEREN
EN KINDEREN
Mr. Valentino’s
Circus Show

Voorleesmiddag bij
De Kilsdonkse Molen
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?”

HEESWIJK-DINTHER - De One-Man kindershow vol goochelen, balanceren, clownerie en echte circushondjes! De voorstelling duurt
75 minuten inclusief een pauze. De voorstelling is zeer geschikt
voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
Zondag 9 februari
Willibrordcentrum
in Heeswijk-Dinther.
Aanvang: 14.00 uur.
Dagkassa; € 8,-, voorverkoop: € 7,- (pinnen niet

mogelijk). Reserveer je kaartjes
door een mail te sturen naar
circusvalentino@gmail.com.
Kinderen tot 2 jaar gratis (mits ze
bij een volwassene op schoot zitten tijdens de voorstelling).

LEZERSACTIE

Op De Kilsdonkse Molen wordt
weer door opa Gijs voorgelezen
uit het boek van Muis Jan en
zullen alle vragen van Jeannetje beantwoord gaan worden.
Er wordt die middag niet alleen
voorgelezen, maar de kinderen
mogen daarna, samen met de
molenaar, ook nog op zoek naar
Muis Jan in de molen. Zelfs tot in
de wieken mogen ze klimmen!
De kinderen worden getrakteerd
op limonade met een ‘muizenkoekje’.

hetzelfde verhaal eindeloos vaak
willen horen en er steeds meer
van gaan genieten. Ze weten
wat er komen gaat en ontdekken steeds meer details. En nu
krijgen ze op De Kilsdonkse Molen ook nog de mogelijkheid om
de daad bij het woord te voegen.
Ouders, opa, oma, tante, oom,
vriendjes en vriendinnetjes; werkelijk iedereen is welkom maar
speciaal kinderen tussen 4 en 8
jaar.

Woensdag 29 januari is de slotdag van de Nationale Voorleesdagen. Voorlezen is elke dag een
feest. Het is een feit dat kinderen

Datum: Woensdag 29 januari.
Plaats: De Kilsdonkse Molen.
Tijd: 14.15 tot 16.15 uur.
Entree: gratis.

Wil jij twee gratis kaartjes winnen
van de Mr. Valentino’s Circus Show?
Stuur dan een mail vóór maandag 27 januari 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl en wie weet word jij de winnaar.

Samenwerking met
gastouderbureau Roodkapje

Jason van de Beeten naar NK veldrijden
NISTELRODE - De 10-jarige Jason van de Beeten mag zaterdag 25 januari meedoen aan het NK Veldrijden J,eugd in Moergestel. Samen met nog vijf leden van Wielervereniging Uden komt hij uit voor de
Nationale driekleur in verschillende categorieën.
Jason fietst in categorie 4 en
staat 22ste van de 78 deelnemers in het klassement. Het is

geweest, waarbij Jason als 18de
over de finish kwam.
Het NK Veldrijden is de laatste

Het is voor Jason de tweede keer dat hij deelneemt

Foto: Peter Noy

voor Jason de tweede keer dat
hij deelneemt aan het NK Veldrijden Jeugd. Het parcours in
Moergestel is hem niet vreemd
want op 30 november is daar
nog de GP Destil Jeugdveldrit

cross van het seizoen. Daarna
bereidt de jeugd zich voor op
het wegseizoen, met als kers op
de taart het NK Wegwielrennen
Jeugd in Nijverdal op zaterdag
27 juni.

info@gastouderbureauroodkapje.nl
www.gastouderbureauroodkapje.nl
KOM JIJ OOK SPELEN BIJ GASTOUDER
OP DE BOERDERIJ BETTY BUIJS?
Een gezellige boerderijopvang
* liefde en aandacht voor de kinderen
* buiten spelen en met dieren leren omgaan
* samen muziek maken
Betty is al 21 jaar gastouder en heeft al veel kinderen een fijne
oppastijd bezorgd in het buitengebied van Loosbroek.

Gastouder op de boerderij
Betty Buijs
Venhofstraat 6, Heesch - 0413-229793
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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 1 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 vindt zaterdag 1 februari plaats op
het Zwijsen College aan het Prins Willem Alexander Sportpark in Veghel. 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!

de volgende profielen: Bouwen, Wonen
& Interieur (BWI), Produceren, Installeren
& Energie (PIE), Mobiliteit & Transport
(M&T), Economie & Ondernemen (E&O),
Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR) of
Zorg & Welzijn (Z&W). Mavo-leerlingen
oriënteren zich via het profiel Dienstverlening & Producten (D&P) of het vak Technologie & Toepassing (T&T) op hun vervolgstudie en het beroepenveld.

splinternieuwe bètalab leren leerlingen
door te doen!

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 op
mbo, havo en/of beroep.
Profielkeuze
In het derde leerjaar kiezen de basisberoeps en kaderberoeps leerlingen één van

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.
Combiklassen
De combiklassen mavo-kader en basisPrO 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, 5 en 6 lopen de
leerlingen enkele dagen per week stage.
Kijk op www.fioretticollege.nl
voor meer informatie.

Kleinschalig
We bieden kleinschalig en geborgen onderwijs. De eerstejaars pauzeren op hun
eigen plek - de vide - en volgen hun lessen in de ernaast gelegen lokalen.
Dakpanklassen
Het Zwijsen College is een school voor
havo en vwo. Onze dakpanklassen havomavo en havo-vwo stellen vroege selectie
uit en zorgen voor optimale ontwikkelkansen.
Bèta
In de onderbouw proberen we jongens én
meisjes enthousiast te maken voor techniek. Denk aan design, gezondheid of robotica. 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 spik-

Fast Lane vwo+
Leerlingen met een havo/vwo of vwo-advies kunnen kiezen voor Fast Lane vwo+.
Vwo-ers die van uitdaging houden, kunnen één van de extra vakken kiezen; 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.
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 leerlingen minder vaak doubleren dan landelijk het geval is.
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 laat je rondleiden. Zo kun je
naar eigen behoefte informatie verzamelen en de sfeer proeven.
Kijk op www.zwijsencollege.nl
voor meer informatie.
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Vorstenbossche Boys 1-RKSV Boxtel 1

VORSTENBOSCH - Na een korte winterstop stond de eerste
competitiewedstrijd op het programma voor de Vorstenbossche
Boys. Voor Rick Jansen was dit
zijn officieel debuut in de basis.

In de 30ste minuut een 100 procent scoringskans voor Vorstenbosch toen Roel van Bakel een
gevaarlijke voorzet wilde geven
die door Rick Dortmans bij de
tweede paal net werd gemist.

Vorstenbosch wist al in de eerste
minuut via de linkerflank door te
breken via Rick Dortmans, maar
hij kon geen aansluiting vinden.
Vorstenbosch bleef aandringen.

In de 33ste minuut wist Rick Jansen met een mooi lobje de verdediging van Boxtel te dollen, maar
Jouk Raijkmakers kon de bal helaas niet op tijd onder controle

krijgen om op doel te schieten.
Ruststand 0-0.
In de 45ste minuut kwam Marvin van Heeswijk in het veld
voor Roel van Bakel. Doordat
de organisatie achterin
even niet
voetbal
hockey
op orde was, kon Boxtel via de
counter eruitkomen en de 0-1
aantekenen. In de 70ste minuut
werd het harde werken van Vorstenbosch beloond toen een verdediger van Boxtel
met gestrekt
beugelen
boksen

Al uw sport- en verenigingsnieuws
wordt gratis geplaatst.
info@demooibernhezekrant.nl

been het duel opzocht met Rick
Dortmans. Er werd een penalty toegekend die door Daan de
Wit werd verzilverd, 1-1. In de
77ste minuut was het Marvin
van Heeswijk,
die
met eenturnen
hoge
tennis
basketbal
voorzet Jouk Raijmakers wist te
vinden. Deze kopte prachtig de
2-1 binnen. Drie minuten later
kreeg Boxtel een vrije trap; 2-2.
Jasper van Duijnhoven kwam in
hetbadminton
veld voor Wessel
zwemmen Dominicus
waterpolo

om met zijn snelheid en frisse
benen de counters eruit te halen,
maar twijfelde bij zijn eerste 1 tegen 1 duel waardoor Boxtel tegen de verhouding in op 2-3 kon
komen.
Vorstenbosch
reageerde
volleybal
handbal
goed en bleef als team voor elkaar vechten en liet zich niet uit
het veld slaan. Het kwam in de
90ste minuut dan ook terecht
op 3-3 door een kopbal van Rick
Dortmans. Einduitslag:
3-3.
handboogschieten
tafeltennis

korfbal

Altior verliest duel om koppositie
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

OIJEN/HEESWIJK-DINTHER – Altior MW
1 speelde afgelopen zondag uit tegen
MOSA’14 MW1. Door een langzame
start en een achterstand van 1-4 tijdens
biljarten
duivensport
judo om de punten
vissen
de
rust, werd
het lastig
thuis te houden.

wielrennen

skien

darten

snowboarden

golf

kano

Met een 4-4 gelijkspel in de tweede helft
werd de schade aardig ingehaald maar
dat mocht niet meer helpen om de winst
in eigen zak te steken.
schaken

dammen

Al met al een beste poging om de tegenstanders het spel niet al te makkelijk te
maken in een nét iets te kort durende
1cm b
wedstrijd. Afgelopen
zondag zag de pupil
van de week, Sara Voets, dat Altior 1 de
wedstrijd om de koppositie verloor van
1,2 cm b
ONA/Astrantia
en nu op een gedeelde
tweede plaats staat. Dus is er de komende weken werk aan de winkel!
1,4cm b

Altior 1 - ONA/Astrantia1: 10-12
Altior 2 - Prinses Irene 2: 12-11
Altior 3 - De Korfrakkers 3: 10-7
autosport
karten
Corridor 2 - Altior 4: 7-7
Flash 4 - Altior 5: 8-7
Spes A1 - Altior A1: 6-15
Avanti A1 - Altior A2: 12-6

kaarten/bridgen

Sara Voets

DDW/SDO’99 B1 - Altior B1: 4-15
Altior B2 - Blauw Wit B1: 16-1
Altior B3 - Merselo B1: 5-5
Altior C2 - Eyckelkorf C1: 8-5
Rooi D1 - Altior D1: 3-11
motorsport
Altior E1 - Prinses Irene E1: 8-6
Altior E2 - Vessem/Winty E2: 2-18
Altior F1 - Be Quick F2: 5-9
BMC W1 - Altior W1: 5-3.

budo

Van Buel drietal op
hoogste trede in Gemert

1. Jadey van Buel, 2. Noa Ackermans,
3. Nova v.d. Bogaart

1. Senn van Buel

BERNHEZE - Afgelopen zondag is er door
de judoka’s van Van Buel Sports gestreden om het eremetaal tijdens het jaarlijkse judotoernooi in Gemert!
Jesse, Senn en Jadey van Buel pakten alle
drie goud net als Pieter van Oort en Mika
Kemps. Het zilver ging naar Dylan v.d.
Hanenberg, Saar Schoenmakers, Noa Ackermans, Yasper van Tuijl en Lola Kemps
en het brons was voor Sam Grimmelikhuizen, Nova v.d. Bogaart en Bruce Tomasouw.

1. Jesse van Buel
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badminton

Iedereen kan dansen bij G-Dans!
Dans nu het eerste blok gratis bij Balletstudio van der Stappen!
HEESCH – Dans is voor iedereen, daar zijn wij van overtuigd. Vanuit onze studio werken we hier dan
ook al jaren voor. Er is echter een doelgroep die niet of moeilijk kan meedraaien in de reguliere lessen.
Daarom starten wij met iets nieuws: danslessen voor jongeren met een beperking vanaf 12 jaar en
ouder.
In december 2019 dansten we
met zo’n 200 leerlingen van
onze studio tijdens de Goede
Doel Actie ‘Go for G-dans’ om
deze lessen mogelijk te maken.
Een fantastisch evenement,
waarbij een prachtig bedrag is
opgehaald om deze lessen voor
leerlingen met een beperking
mogelijk te maken!

nieken, improvisaties, verplaatsingen, dancemoves en combinaties. Methodisch en didactisch
zal dit alles worden aangeboden
in vormen die bij deze doelgroep
passen. Om dit mogelijk te maken, hanteren wij voor deze lessen kleine groepen waarbij twee
docenten aanwezig zullen zijn.
Vanaf maandag 3 februari willen
we starten met het eerste lessenblok G-Dans voor jongeren met
een beperking vanaf 12 jaar en
ouder. Deze lessen vinden plaats
in CC De Pas in Heesch.

Wij hanteren voor deze
lessen kleine groepen
Voorop staat dat we een les realiseren waarin deze speciale
groep leerlingen plezier beleeft
in muziek en dans! In deze les
hanteren wij geen vaste stijl,
maar bieden we de leerlingen fysieke uitdaging in diverse stijlen.
We nemen hen mee van bijvoorbeeld hiphop moves naar show,
naar ballet of naar een eigen
stijl. Daarnaast is het ook een

Foto: Wim Roefs

les waarin iedere leerling goed
wordt begeleid en zich gezien én
gewaardeerd voelt.
Onder deskundige leiding hebben de lessen een vaste, herkenbare structuur met een
warming-up, ruimte voor tech-

Elke maandag van 16.30 tot
17.30 uur in de studio in CC De
Pas.
Aanmelden kan via
06-15650770 of
info@balletstudiovanderstappen.nl.

Dans & balletstudio van der Stappen

voetbal

HEESCH - Afgelopen zondagmiddag speelde HVCH tegen
koploper Alverna gelijk. Toch
waren de blauw-witten niet tevreden na afloop van de wedstrijd. Er had namelijk meer ingezeten.
In de eerste helft schoot Marco
van Lokven na een half uurtje de
1-0 binnen en het was wachten
op de 2-0, maar kort voor rust
wist Alverna terug te komen
door een fout van de keeper.
Beide ploegen gingen met één
doelpunt de rust in.
Foto: Ruud Schobbers

Eindstand HVCH-Alverna: 1-1.
Trainer Roy de Haan baalde als
een stekker. “Opnieuw laten we
punten liggen. We scoren zelf

HBV komt
met nieuwjaarsaanbieding
HEESCH - Vorige week donderdag heeft de Heesche Badminton
Vereniging haar jaarlijkse introductietoernooi georganiseerd, waarop leden en niet-leden gezamenlijk het nieuwe jaar op sportieve
wijze inluiden. Tijdens het introductietoernooi neemt iedere Heesche badmintonner een bekende mee om samen een avond op de
badmintonbaan de strijd aan te gaan tegen andere duo’s.
Bijna 30 duo’s kwamen naar
sporthal ’t Vijfeiken. Aan de top
van het klassement wisselden
verschillende duo’s elkaar geregeld af, tot één van de duo’s
afstand nam en zich een baan
naar de hoogste trede van het
podium baande. Birgit en haar
introducee Ton kroonden zich
deze avond tot beste duo waardoor Ton het komend halfjaar
gratis meespeelt bij de Heesche
Badminton Vereniging!

Birgit en Ton

hoeft geen inschrijfgeld te betalen en krijgt het clubshirt van
Ook andere enthousiaste nieu- de vereniging (ter waarde van
voetbal
hockey
tennis
basketbal
turnen
volleybal
handbal
we badmintonners hoeven niet € 29,95) gratis!
te treuren. Speciaal voor hen
kondigde voorzitter Lambert Dat geldt ook voor iedereen die
Lambooij een speciale nieuw- niet tijdens het introductietoerjaarsaanbieding aan. Eenieder nooi meegespeeld heeft. Meer
die
in de maand
januari
lid wordt zwemmen
informatie:
www.hbv-heesch.nl.
beugelen
boksen
badminton
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

Korfbalsters
Prinses Irene hard onderuit
korfbal

korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

REUSEL/NISTELRODE - Rosolo begon de wedstrijd in Reusel direct
fel waardoor Prinses Irene al snel tegen een 3-0 achterstand aankeek. Nora Schouten maakte een afstandsschot en bracht de stand
op 3-1. Ook Lina van Dijk scoorde via een snelle doorloopbal de
biljarten
duivensport
judo
vissen
skienwedstrijd
snowboarden
4-2.
Het lukte
Prinses Irene
niet om
terug in de
te komenkano
en de dames uit Reusel lieten zich niet van hun stuk brengen en bleven de kansen goed benutten. Dit zorgde ervoor dat er gerust werd
met 13-2 op het scorebord.

HVCH speelt gelijk tegen koploper

Helaas wist HVCH na de rust niet
meer te scoren, ook al had ze het
betere van het spel en speelde ze
nog een gedeelte van de tweede
helft tegen tien man. Roy Vissers
had vlak voor tijd nog de 2-1
voor het inschieten, maar helaas
miste hij.
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te weinig en door persoonlijke
foutjes geven we het dan weg.
Tegen deze koploper hadden we
meer verdiend én moeten laten
zien.”

In de rust werd er besproken dat
Prinses Irene feller moest gaan
schaken naar
dammen
spelen,
meer moest kijken
de bal en de aanvallen beter
moest gaan opzetten. Weer met
vertrouwen stapten de dames
1cm het
b
uit Nistelrode
veld weer in
en lieten zien te hebben geluisterd naar de coach. Direct in de
1,2 cm
b
eerste aanval
zorgde
Gaby van
Santvoort via een doorloopbal
ervoor dat de stand 13-3 werd.
Ook de verdediging stond in de
1,4cm b
beginfase van de tweede helft
veel beter en zorgde ervoor dat
Rosolo maar weinig doelpunautosport
karten
ten kon scoren. Toch liet Rosolo zien de betere ploeg te zijn
en liep uit naar een 19-3, door
zes afstandsschoten te maken.

kaarten/bridgen

Richting het einde van de wedstrijd zorgden Gaby van Santvoort en Evy v.d. Akker voor de
laatste doelpunten aan de zijde
van Prinses Irene. Deze wedstrijd
motorsport
was Rosolo te sterk en Prinses
Irene te zwak waardoor de punten achterbleven in Reusel met
een eindstand van 20-5.

30

BERNHEZE SPORTIEF
budo

Judoka Jesse van Buel pakt
zilver tijdens Dutch Open!
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Dimetec nieuwe sponsor SlamDunk97
HEESCH - De jongens onder 16
jaar van SlamDunk97 mochten
dit jaar starten in gloednieuwe
outfits met de trotse naam van
Dimetec Machinefabriek als
hoofdsponsor op de shirts.
De nieuwe tenues, in het vertrouwde geel-blauw, inspireerden de jongens tot een zeer
goede wedstrijd, waarin Akros
uiteindelijk met 58-23 werd verslagen. Vooral Rafael Adu was
voor de verdediging uit Boxmeer
moeilijk te stoppen en hij kwam
tot 29 punten.
Het onder 14 jaar team opende het nieuwe jaar in de derby
tegen OBC uit Oss. Het eerste
kwart was met 6-22 duidelijk

voetbal

voor OBC, maar toen kwam
SlamDunk op stoom en de rest
van de wedstrijd bleef dankzij

goed verdedigend werk en een
paar mooie aanvallen in evenwicht. De eindstand was 32-48.

Avesteyn doet wat moet

HEESWIJK-DINTHER - Avesteyn ging met een fitte selectie op bezoek bij RKKSV, waar de inhaalwedstrijd op het programma stond. Avesteyn moest winnen om de druk op te voeren op koploper Nulandia.

Jesse van Buel wordt 2de (links op foto)

HEESCH - Vorige week zondag is Jesse van Buel (13) van Van Buel
Sports uit Oss op de tweede plaats geëindigd bij het Dutch Open
Espoir Toernooi in Eindhoven. De Dutch Open is een van de grootste toernooien van Europa en trekt jaarlijks ruim 1.700 deelnemers.
Jesse wist in de voorrondes winst
te boeken op Dohlman (SWE),
Susebeek (NED), Carlier (BEL) en
Rokic (NED). In de spannende

finale verloor van Buel de strijd
nipt en moest zich tevreden stellen met zilver. Een uitstekende
prestatie voor de Heeschenaar!

In de eerste helft was Avesteyn
heer en meester en dicteerde het
spel. Echter hadden de mannen
uit Dinther veel moeite om de
stugge formatie uit Kruisstraat
kapot te spelen.

dan ook de enige goal uit de eerste helft. In het tweede bedrijf
wist RKKSV meer druk te zetten
op de achterhoede van Avesteyn
waardoor het rondtikken lastiger
werd.

Hierdoor werd er veel achterin
rond gespeeld. De score moest
dan ook geopend worden door
een prima vrije trap van Rens
van Vugt. Hij wist de keeper te
verschalken door de bal in de
korte hoek te schieten. Dit was

Het spel werd daardoor ook erg
rommelig. Avesteyn wist zich
enigszins te herpakken en daardoor kwamen er ook weer wat
kansjes. Halverwege de tweede
helft was het de ingevallen Joost
Gooijaarts die de 0-2 op het sco-

rebord zette na een mooie assist
van Stan de Laat. De vlagger
stak zijn vlag in de lucht, maar
de scheidsrechter had het goed
beoordeeld en keurde de goal
gewoon goed. Avesteyn gooide
de wedstrijd hierna op slot. Eindstand: 0-2.
Al met al zeker geen goede
wedstrijd, maar ook die moeten
gewonnen worden om mee te
blijven doen om het kampioenschap.
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handbal

Dure nederlaag voor Dames
DOS’80/Olympia’89
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voetbal

Prinses Irene
pakt belangrijke zege

OOSTERHOUT/HEESCH - De dames van DOS’80/Olympia’89 namen het zaterdagavond in een uitwedstrijd op tegen OHC’01. Na een goede start en een voorsprong van vijf doelpunten, leken de punten
mee naar Heesch te gaan. Een stroeve tweede helft gooide echter roet in het eten, waardoor twee dure
punten in Oosterhout bleven.
De dames van DOS gingen de
wedstrijd tegen OHC goed van

start. Na een korte periode stond
er een 1-3 voorsprong op het
scorebord. Marli van Iperen was
in de beginfase van de wedstrijd
erg bepalend. Ze scoorde tweemaal, na mooi opgezette aanvallen.
Na vijftien minuten was het
OHC dat terugkwam tot 6-7.
Mede door vier doelpunten van
Sanne Turlings wist DOS toch
met een 11-15 voorsprong de
rust in te gaan.
De weg kwijt
De tweede helft was DOS totaal
de weg kwijt. In de verdediging
was het een gatenkaas en aanvallend werden kansen zonder overtuiging afgerond. Hier

maakte OHC dankbaar gebruik
van waardoor een 22-17 tussenstand op het scorebord stond.
Toch kon DOS door goed spel
in de laatste tien minuten terugkomen tot één doelpunt, mede
dankzij zeven benutte strafworpen van Sabine van Nistelrooij.
Helaas was het te laat om het tij
te keren en werd een dure nederlaag geleden. Eindstand: 2827.
Scores
Sabine van Nistelrooij 7, Sanne
Turlings 7, Evi Hoeks 5, Eline
van der Heijden 2, Marli van
Iperen 2, Anne van Munster 2,
Lieke van Iperen 1 en Quinty
Kuijpers 1.

voetbal

Heeswijk trekt aan het
langste eind tegen DAW
HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen weekend stond de eerste competitiewedstrijd in het nieuwe jaar weer
op het programma voor de blauw-witten. DAW uit Schaijk was dit keer de tegenstander.

Het spel golfde vervolgens op
en neer, waar Heeswijk wellicht
net wat scherper was op de
tweede ballen. Ries van Alebeek
was voor Heeswijk in die fase de
drijvende kracht. De jonge middenvelder won vrijwel al zijn persoonlijke duels, waardoor Hees-

wijk het veldoverwicht behield.
Daarnaast viel ook A-junior
Wouter de Visser op in positieve
zin. De pas 18-jarige De Visser
toonde geen zenuwen en was
een absolute ‘sta in de weg’ voor
de aanvallers uit Schaijk.

Foto: Teun Bevers
HELVOIRT/NISTELRODE - Onder leiding van de uitstekende scheidsrechter René Loos is
Prinses Irene het jaar 2020 goed
begonnen.
In Helvoirt werd, in een van
Prinses Irene zijde uitstekende wedstrijd, de gelijknamige
ploeg met 0-3 aan de zegekar
gebonden. De mannen van Van
Tilburg Mode & Sport waren
de hele wedstrijd de bovenliggende partij maar konden de al
snel verkregen voorsprong van
0-1, door een eigen doelpunt

In de tweede helft was de wedstrijd volledig in evenwicht. De
wedstrijd ontvouwde zich in een
spannend en boeiend duel.
Stef Adank kreeg in de 75ste
minuut een goede kans toen hij
zichzelf knap vrijspeelde op zijn
favoriete linkerbeen. Door het
slechte veld kon hij echter niet
goed afdrukken en schoot hij
ruim naast. In de 82ste minuut
kwam Heeswijk op voorsprong.
Ries van Alebeek werd na een
schijnbeweging neergehaald binnen de krijtlijnen waardoor
scheidsrechter Vereijken niks
anders kon doen dan de bal op
11-meter leggen. Stef Adank
bleef uiterst kalm en stuurde van
Aalst de verkeerde hoek in voor
1-0.
In het vervolg bleef Heeswijk
overeind en wist na een lange periode zonder overwinning
weer drie punten te pakken.

DE OPLOSSING

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

van Thomas Lommers, maar niet
uitbreiden. Dit ondanks een half
dozijn geweldige kansen. Pas tegen het einde van de wedstrijd
scoorde uitblinker Van Rooij de
bevrijdende, meer dan verdiende, 0-2.
Twee minuten later was het de
zoals altijd met veel inzet spelende Tim van den Brand die zijn
traptechniek nog eens showde. Hij schoot een vrije trap via
de kruising en doelman Martijn
Luijbregts prachtig binnen en
bepaalde zo de eindstand op
0-3.
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Fotograaf:
Paul Scheffers
Zonsopkomst in Bernheze

DONDERDAG 23 JANUARI
Studiegroep Nagarjuna
Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

HEESCH • HEESWIJK-DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

Evenementen

Lezing: Mondriaan
Heemkamer Heeswijk-Dinther
VRIJDAG 24 JANUARI
Workshop Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Start: Herinner je wie jij bent
Centrum MAIA Nistelrode
Alpacawandeling
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
Kindercollege
Griezels en mysteries
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
Agapè viering en Vesper
Protestantse kerk Heeswijk-Dinther
PAGINA 8

Jeugdzitting
Sporthal de Overbeek Nistelrode
Huldiging jeugd
sportkampioenen
Lunenburg Events & More
Loosbroek
Uurtje Klassiek
Laverhof Heeswijk-Dinther
PAGINA 9

ZONDAG 26 JANUARI
Alpacafarm open
en meet & greet
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
Open huis Elde College
Schijndel
PAGINA 26
Adbouw geopend
Woonboulevard Uden
PAGINA 9
Open dag Heemschuur
Heemschuur Heesch
PAGINA 8

Vipassyana Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Alpacafarm open,
wandeling en meet & greet
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Wisentexcursie
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode

MAANDAG 27 JANUARI
Voorlichtingavond
slaapapneu
CC De Pas Heesch
PAGINA 4

Voorlichting Medicinale
Cannabis
CC De Pas Heesch

Open dag Bernrode
Abdijstraat 36 Heeswijk-Dinther
PAGINA 25

Film: Rocketman
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 2

Winterwandeling voor KWF
Vinkelse Bunderstraat 2a Heesch
PAGINA 4

VRIJDAG 31 JANUARI
Opening Wereldwinkel
Raadhuisplein 1b Nistelrode

Open dag CV Jong en Oud
Lariestraat 36 Heeswijk-Dinther
PAGINA 12

Workshop tenen lezen &
Workshop handreflex
Bewust-er-zijn Coaching
Heeswijk-Dinther

Open huis Elde College
Sint-Michielsgestel
PAGINA 26

Autismecafé
PieterBrueghelHuis Veghel
Bijeenkomst sportakkoord
MFA De Stuik Vorstenbosch

DINSDAG 28 JANUARI
Creatief Café
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Klompenrock
Manege ‘t Kantje Nistelrode
PAGINA 11

ZONDAG 2 FEBRUARI
Rommelmarkt
‘t Gildebergske Vorstenbosch
PAGINA 10

Onbeperkt spareribs
‘t Maxend Nistelrode

ZATERDAG 25 JANUARI
Alpacafarm open
en meet & greet
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Eerste Weverszitting
Sporthal de Overbeek Nistelrode

Helderziende waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode

Zondagse Muziek
CC Nesterlé Nistelrode

Poedja-Bardo
Onderricht-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Excursie: uilen in het donker
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode

Open dag Fioretti College
en Zwijsen College
Veghel
PAGINA 27

DONDERDAG 30 JANUARI
Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

Open huis Elde College
Schijndel
PAGINA 26

Verven zonder kwast
Praktijk Brigitte Heesch

Energieweverij
Gymnasium Bernrode
Heeswijk-Dinther
PAGINA 16

Reiki 3A
Centrum MAIA Nistelrode

Koersbal KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Opruimspreekuur
Bibliotheek Heesch

Dokter op dinsdag:
PGO Natuurlijk Samen
Ziekenhuis Bernhoven Uden

Voorverkoop Pronkzitting
Sporthal De Zaert
Heeswijk-Dinther

Guru yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Prijsuitreiking De Hisse Kwis
CC De Pas Heesch

Film: La Prière
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
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ZATERDAG 1 FEBRUARI
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

WOENSDAG 29 JANUARI
Voorleesmiddag
De Kilsdonkse Molen
Heeswijk-Dinther
PAGINA 26
Informatie KBO reis
CC Nesterlé Nistelrode en
MFA De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 6

Workshop tenen lezen
& Workshop handreflex
Bewust-er-zijn Coaching
Heeswijk-Dinther
Communicanten
stellen zich voor
St. Lambertuskerk Nistelrode
Tweede Weverszitting
Sporthal de Overbeek Nistelrode

Bijeenkomst sportakkoord
MFA De Stuik Vorstenbosch

Renee van Bavel: Mensenkind
CC Nesterlé Nistelrode

Sportcafé De Overbeek open
De Hoef Nistelrode

Gouwe Kreuge bal
CC De Pas Heesch
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MAANDAG 3 FEBRUARI
Kaartmiddag
CC De Pas Heesch
Poedja-VisualisatiesMeditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DINSDAG 4 FEBRUARI
Inloopmiddag BS St. Albertus
Dorpsstraat 44 Loosboek
Taijiwuxigong-Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
WOENSDAG 5 FEBRUARI
Inloopochtend & rondleiding
BS ‘t Mozaïek
Pastoor Maasstraat 15
Heeswijk-Dinther
Repaircafé
Dagkerk Heesch
PAGINA 22
Kienmiddag KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Sportcafé De Overbeek open
De Hoef Nistelrode
Reiki-oefenavond
Centrum MAIA Nistelrode
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op www.mooibernheze.nl bekijken of
de verwijzing in deze krant. Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via:

www.mooibernheze.nl

